
Bariatric surgery
الدكتور عبد الرحمن حمادية

قسم الجراحة/ مساعد استاذ 

بسم هللا الرحمن الرحيم 
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المقدمة 



Obesity is an old disease!!
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المقدمة 



}{ Surgical therapy is the only effective and proven therapy for patients 
with severe obesity (body mass index of ≥35 kg/m2). 
}{ Bariatric operations prolong survival and resolve comorbid medical 
conditions associated with severe obesity
}{ Bariatric surgery is also metabolic surgery, treating the varied 
metabolic consequences of the comorbid diseases arising from 
severe obesity. 
}{ Some operations are particularly effective treatments for such 
metabolic consequences,( gastric bypass for type 2 diabetes) .           
}{ Bariatric operations involve either restriction of caloric intake or 
malabsorption of nutrients, or both .
}{ 1999 to 2003, here called the bariatric revolution, the availability of 
a laparoscopic approach for bariatric operations caused major 
changes in the field
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المقدمة 



BMI = (م)مربع الطول÷ ( كغ)الوزن
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BMI

BMI =85 ÷(179×179 =)26.52م/ غك
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BMI

BMI Range (kg/m2)Classification

20-25 Normal

26-30 overweight

30-35obese

36- 40Sever obesity

>40 Morbid obesity 





Worldwide obesity :2014
has more than doubled since 1980

<> 39% of adults age 18 years and over (38% of men and 40%
of women) were overweight, and 13% of the world’s adult
population (11% of men and 15% of women) were obese
In USA:25% of children are overweight
<>5-11 million people are morbidly obese 
<> 6% of health care expenditures ($238 Billion / year)
300,000 deaths annually

:<> Operations in USA
1990 – 2000 → 4925 to 41,000
2005 → 130,000
2010 → 218,000                                                                                     <> france:0.3% 
need operation= 195000
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Prevalence
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Prevalence

Figures for 2005 show 1.6 billion adults 
were overweight and 400 million were 
obese. 
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Prevalence

ADULT OBESE 
POPULATIONNauru 78.5%

Tonga 56.0%
Saudi Arabia 35.6%
United Arab Emirates 33.7%
United States 32.2%
Bahrain 28.9%
Kuwait 28.8%
Seychelles 25.1%
Seychelles 25.1%
United Kingdom 24.2%

DIABETES IN ADULTS
Nauru 30.7%
United Arab Emirates 19.5%
Saudi Arabia 16.7%
Bahrain 15.2% 
Kuwait 14.4%
Oman 13.1%
Tonga 12.9%
Mauritius 11.1%
Egypt 11.0%
Mexico 10.6%

TOP COUNTRIES WITH OBESITY AND DIABETES PROBLEMS



A life-long, progressive, life-threatening, costly, genetically-
related, multi-factorial disease of excess fat storage with 

.multiple co-morbidities

مزمن مترقي ،مهدد للحياة ، له عالقة بالوراثة، متعدد العوامل المسببة مرض

د من يتظاهر بشكل ازدياد في تخزين الشحوم في الجسم ، ويؤدي الى العدي
.المرافقة ، مكلف العالجاالمراض
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What Is Obesity?
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االسباب

Genetics Behavior

Environment

:الوراثة 
.الطفل بدين% 10(=طبيعي )االم + االب 
.الطفل بدين%90ـ 80(= بدين )االم + االب 

التوأم وحيد البيضة يصاب بالبدانة ضعف ثنائي
.البيضة اذا كان التوأم االخر بدين

:السلوك والبيئة 
......قلة الحركة و النشاط ، االغذية السريعة الغنية بالحريرات

زيادة العدد و الحجم للخاليا الشحمية =البدانة عند االطفال 
زيادة حجم للخاليا الشحمية =البدانة عند البالغين 

“Genetics loads the gun—the 
environment pulls the trigger.”

George 
Bray, 1996
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Relative risk of health problems associated with obesity

Diabetes 

Gall bladder disease

Hypertension

Dyslipidemia

Insulin resistance

Breathlessness

Sleep apnea

Greatly increased

(relative risk >>3)

Coronary heart disease

Osteoarthritis (knees)

Hyperuricemia and 

gout

Cancer (breast cancer in 
postmenopausal women, 
endometrial cancer, colon 

cancer)

Reproductive hormone 
abnormalities

Polycystic ovary 
syndrome

Impaired fertility

Low back pain

Increased anesthetic risk

Fetal defects arising 
from maternal obesity 

Moderately increased

(relative risk  2-3)

Slightly increased

(relative risk 1-2)



Risks of staying morbidly obese are therefore much higher than risks of surgery!!
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Non-Medical Co-Morbidities

Physical 

Economic

Psychological

Social



:الطاقة المصروفة  

:يتم صرف الطاقة عند اإلنسان •

% 70إلى 60صرف الطاقة أثناء الراحة •

%10وصرف الطاقة بسبب التأثير الحراري •

%        30إلى 20صرف الطاقة بسبب المجهود الفيزيائي •

أما بالنسبة لألشخاص الذين يقومون بعمل يدوي مجهد أو يتطلب مشقة أو•

من طاقتهم % 50يمارسون الرياضة العنيفة بشكل مستمر فهم يصرفون حوالي 
.            بالفعالية الفيزيائية 

•
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تعريف توازن الطاقة      



:الطاقة المتناولة 

لكل غرام K cal9الشحوم أو الدسم أكثر المصادر إعطاء للطاقة •

K cal4والبروتين ويزود كل غرام من البروتين الجسم ب •

K cal 4السكريات ويزود لكل غرام من السكريات الجسم ب •

K cal 1,5األلياف و يزود كل غرام منها الجسم ب •

ة مما توازن الطاقة إيجابي عندما تكون الطاقة المتناولة أكثر من الطاقة المصروف

.يؤدي إلى زيادة الشحم أو الدهن المخزون في الجسم
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تعريف توازن الطاقة      



يقةالدقاألمعاءومنالمعدةمنرئيسيبشكليفرزghrelinالهرمون•
جباتالوقبلالدمفيالهرمونهذامستوىويرتفعالقريب،قسمهافي
دمالفيالهرمونهذامستوىيرتفععندماوبالجوعالشعورحينأي
تحتتدعىالدماغفيمنطقةيحرضحيثالدماغإلىيذهبفإنه

قدواإلنسان،عندالطعاملتناولالشهيةتحرضبدورهاالتيالوطاء
المريضعندالوزنإنقاصفيدورا  ghrelinلهرمونأنأيضا  وجد

مستوىيكونالوزنفقدانأجلمنطويلةحميةيتبعونالذينفالمرضى
ملهيجرىالذينالمرضىأنوجد،لديهممرتفعالدمفيghrelinال

لديهمالدمفيghrelinالمستوىيكونsleeveأوbypassعملية
قدانففييساعدالالجراحيالعملأنأقترحفقدهذاعلىمنخفضا  
ةالوجبكميةتقليلطريقعنأواالمتصاصسوءطريقعنالوزن

فيghrelinهرمونمستوىخفضطريقعنأيضا  بلفقطالطعامية
.الطعاملتناولاإلنسانشهيةعلىالتأثيربالتاليوالدم
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ghrelinهرمون 



Diet

Exercise

Behavioral therapy

Drug therapy
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Non-operative Treatment of Obesity

BMI<30



Saxenda: liraglutide: Inject 0.6-3 mg subcutaneously once a day
diarrhea, constipation side effects may include: nausea  vomiting, stomach pain; 
increased heart rate headache, dizziness; orfeeling tired
serious side effects may include medullary thyroid 
cancer, angioedema, pancreatitis, gallbladder disease, and kidney problems 

https://en.wikipedia.org/wiki/Medullary_thyroid_cancer
https://en.wikipedia.org/wiki/Angioedema
https://en.wikipedia.org/wiki/Pancreatitis
https://en.wikipedia.org/wiki/Gallbladder_disease
https://en.wikipedia.org/wiki/Kidney_problems


Fed up with how her diet is going Charlene 

takes a more serious aim at her target weight

Pre-operative Medications             Post-operative Medications
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Non-operative Treatment of Obesity



}{ Diet and exercise are not effective long 
term in the morbidly obese

}{ Surgery is an accepted and effective approach

}{ Medical co-morbidities are improved/resolved 

}{ Surgical risk is acceptable vs. risk of long-term obesity
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Why Surgery?



@18-65 years of age

@ BMI > 40

@ BMI 35 - 39 with associated medical conditions such as:

“ Diabetes

“ Hypertension

“ Hyperlipidemia

“ Cardiac disease

“ Respiratory disease

“ Arthritis

“ Depression
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Who Is a Surgical Candidate?



##No endocrine cause of obesity

## Understands surgery and risks

## Failed attempts at weight loss

## No Severe medical disease that makes anesthesia or surgery 
prohibitively risky

## Absence of drug or alcohol problem , no active eating 
disorder

## No uncontrolled psychological conditions

## Consensus after bariatric team evaluation:

Surgeon/Dietician/Psychologist/Consultant 

## Dedicated to life-style change and follow- up 

## Patient dose not view of surgery as a "magic bullet"

## Mentally & emotionally prepared and motivate
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Who Is a Surgical Candidate?



Restrictive Procedures:

sleeve gastrectomy

gastric plication

:Band Restrictive Procedures

Vertical banded gastroplasty ( VBGP ) 

Adjustable silastic gastric banding (ASGB)

Malabsorptive Procedures:

Biliopancreatic diversion ( BPD )  

Duodenal switch modification of BPD  

:Combined Procedures

Roux-en-Y gastric bypass ( GBP )
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Operative Approaches



Bariatric surgery: Sleeve



:حسنات هذه العملية•

.     فقدان الوزن عن طريق تقليل حجم الوجبة الطعامية المتناولة•

ى التقليل من اإلحساس بالجوع عن طريق إستئصال جزء  المعدة الحاوي عل•
. ghrelinالهرمون المحرض للجوع وهو ال 

ال يتم تغيير مجرى الطعام الطبيعي و ال تؤدي إلى سوء إمتصاص •

.أو غيرها  bypassهي عملية بسيطة غير معقدة إذا ما قورنت بعملية •

(.ا  مفرط البدانة جد)عادة  تجرى بالجراحة التنظيرية مهما كان وزن المريض •

( .سريعة)عملية آمنة للمرضى الذين لديهم العديد من المشاكل الصحية•

أو غيرها bypassيمكن بعد فترة من الزمن تحويلها إلى عملية •

 bypassنتائج فقد الوزن تقارب ال •
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sleeve



:مساوئ هذه العملية•

.فقدان الوزن فيها أقل من عمليات التحويل عادة•

في يمكن أن تتوسع المعدة بشكل طفيف مع مرور الزمن ولكن هذا أيضا  يحدث•
..bypassعملية 

سبة أو نزف ولكن هذا يحدث بن(  الخرز)ويمكن أن يحدث تسريب من خط الخياطة•
% .      1قليلة جدا  أقل من 

:  الحمية الغذائية بعد الجراحة

يجب ال تطلب هذه العملية حمية غذائية معينة بعد الجراحة ولكن كغيرها من العمليات

لتمارين أن يتناول المريض الطعام قليل السعرات الحرارية كما أنه يجب أن يقوم با
.        الرياضية

:  التوصيات المتبعة بعد هذه العملية 

وجبات كما 6إلى 5تناول المريض لوجبات صغيرة غير غنية بالسعرات الحرارية من
رياتأن ينصح المريض بعدم تناول األشربة الحاوية على كمية كبيرة من السك
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sleeve
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sleeve
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Bariatric surgery: gastric bypass
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gastric bypass

: bypassفوائد عملية 

واكثر عملية تجر ى حتى االنالعملية االساسية في البدانة •

ة عملية يتم فقدان الوزن فيها بسرعة كبيرة وبشكل واضح وذلك مقارنة  مع  أي•

.أخرى من عمليات تصغير الحجم

غيرة يجعل الوجبات الطعامية ص( الجيب الصغير)جيب المعدة الذي تم تشكيله •

.الحجم

ة من قبل عملية التحويل التي تتم على األمعاء الدقيقة تجعل الحريرات الممتص•

.الجسم أقل من الطبيعي 

بدانة تؤدي هذه العملية إلى تحسن أو شفاء العديد من األمراض التي تسببها ال•

يات أكثر من غيرها من العمل)المفرطة والسيما الداء السكري و الضغط الشرياني

( .  األخرى
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gastric bypass

: bypassمساوئ عملية 

هي )خطورتها أكثر من أية عملية تحوي عدة مفاغرات ـعملية معقدة ،طويلة•

%(  1األكثر خطورة  بشكل عام 

ملية إلى يمكن أن يؤدي نقص امتصاص الفيتامينات و المعادن الذي تحدثه هذه الع•

.فقر دم أو أمراض في العظام كترقق العظام 

عوض المريض بحاجة الى مراقبة من قبل طبيب التغذية مدى الحياة اضافة الى ت•

.والمعادن مدى الحياة( بشكل حقن )الفيتامينات 

قد تؤدي إلى بعض اإلختالطات كالقرحات وانسداد األمعاء والقلص المعدي •

.المريئي

(تنظير)ال يمكن الوصول بعدها للمعدة•

.    قد يحدث فيها تناذر اإلغراق •
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gastric bypass
:تناذر اإلغراق

أو ،و يحدث عندما تدخل السكرياتبإقياء وغثيان و إسهال وضعف عام يتظاهر 
 bypassاألشربة المحالة إلى الدم بسرعة شديدة، يحدث تناذر اإلغراق في عملية 
دخل بسبب التغير الذي يحدث على مسار الطعام في األنبوب الهضمي حيث ت

األطعمة بسرعة إلى األمعاء الدقيقة، إن خوف المريض من حدوث تناذر اإلغراق

ه العملية يؤدي به إلى عدم تناول السكريات أو االشربة المحالة وبذلك تزداد فائدة هذ

 واحد من محاسن ومساوئ هذه العملية في آن  (تناذر إغراق ) ،لذلك يعتبر هذا التناذر

:لمن تجرى هذه العملية 

فرطة بدانة مرضية أو بدانة ميفضل إجراء هذه العملية فقط للمرضى الذين لديهم 

غذائية ولديهم الرغبة في تغيير مسار حياتهم مع أنهم قد قاموا بتجريب الحمية ال

بسرعة والرياضة وفشلوا في إنقاص وزنهم وألن هذه العملية تغير من شكل الجسم

ناقشة كبيرة لذلك يجب اعتبارها الحل األخير من حلول معالجة البدانة لذلك يجب م

مريض خيار هذه العملية بشكل جيد المساوئ والمحاسن مع الطبيب قبل أن يقرر ال

.إجراء هذه العملية 
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gastric plication
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Adjustable Silastic Gastric Banding (ASGB)

•GENERAL FEATURES

–Inflatable balloon within the 
band orifice can be adjusted 

via a  reservoir under the skin

•Average Weight loss

–50%  of  excess weight
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Vertical Banded Gastroplasty (VBG)
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Biliopancreatic Diversion with Duodenal Switch 

•General Features

–Gastric pouch size:
•Standard: 14 oz (1.5 cups)

–Three segments
•Alimentary tract: 6.5 ft

•Biliary tract: 13 ft

•Common channel: 1.5 ft

•Average Weight Loss

–80 % of excess weight



Anastomosis leaks or staple line leaks

PE or DVT

Cholelithiasis

Stomal ulceration

Dumping syndrome

Constipation

Incisional hernia
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Post-surgical Complications



Iron deficiency anemia

B12 deficiency

Folate deficiency

Calcium and Vitamin D deficiency

Not seen with purely restrictive surgeries

Bariatric surgery                                                     

Nutritional Consequences
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Medical Co-Morbidities Resolved after Bariatric Surgery

 

 
 
 
 

 
 

 
 

Type 2 Diabetes 

95% 

Hypertension 

92% 

Osteoarthritis 
82% 

Cardiac Function 
Improvement 

95% 

Stress Incontinence  

87% 

GERD 

98% 

Cholesterol 

97% 

Sleep Apnea 

75% 

5% to 10% weight reduction is associated with significant decrease in risk
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Psychological and Psychosocial Improvements

Significant improvement in QOL with all types of 
surgery
New vocational and social activities
Improved interpersonal relationships
Better moods, self-esteem
More employable, get paid more, work more and 
take less sick days.



المرضىعندفعاليتهاأثبتتالتيالوحيدةالمعالجةهيالجراحةتعتبر•
المرافقةاألمراضلبعضحال  تعتبرالبدانةوجراحةبالبدانة،المصابين
.غطالضوارتفاع(الوحيدالشافيالعالج)كالسكريالمفرطةللبدانة

:لياتالعممننوعينمنرئيسيبشكلالبدانةجراحةعملياتوتتألف•
إلىيهدفالثانيوالنوعالمعدةحجممنالتقليلإلىيهدفاألولالنوع
طريقعنإليهالداخلةالطعاميةالموادمنيستفيدالجسمجعلعدم

.الطعاملمجرىتحويلأوامتصاصسوءإجراء

أومنهاايةالوقيمكنالتيالوفياتأسبابمنسببثانيالبدانةتعتبر•
.الكلمةتعنيهمابكلمرضهيوالبدانة(التدخينبعد)تجنبها

بقاءبخطورةمقارنتهايمكنالالجراحيالعملخطورةنسبةان•
.جراحةدونالمريض
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conclusion







شكرا لكم                                                            االسئلة


