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 بسم هللا الرحمن الرحيم

2019سبتمبر  10التاريخ:   

  و بعد       السالم عليكم و رحمة هللا و بركاته

 

للتقدم المستمر ونظراً ، سالمة المرضى والتوعية المجتمعيةحرصاً من الجمعية السعودية لألشعة التداخلية على 

ً ، لمتقدمة في هذا التخصص بشكل سريعوالتقنيات المستحدثة وا فقد ، ورد للجمعية من استفسارات  مع ماوتجاوبا

إلغالق الشريان األيسر للمعدة  بل السريرية والدراسات السريريةبدراسة شاملة لكافة األبحاث ما ق الجمعية  قامت

  بغرض تخفيف الوزن.

 

  جراء الطبي:ألهم النقاط حول هذا اإللي تلخيص فيما ي

 

 .الدراسات السريرية المتعلقة بهذا اإلجراء ما زالت محدودة من حيث الكم والنوعية .1

.يعتبر اإلجراء آمنا بشكل عام من الناحية التقنية والسريرية وهو إجراء معتاد عند أطباء األشعة التداخلية في 2

 .استدعاءات أخرى مثل النزيف وغيره

.تبين النتائج األولية للدراسات وجود عالقة بين إغالق الشريان المعدي األيسر المغذي للخاليا المفرزة لهرمون 3

  ٪ خالل العام األول. 1٧الشهية )الغريلين( ونقص الوزن الذي قد يصل إلى 

ى أقصى فائدة . ال تغني القسطرة عن االلتزام بنظام غذائي متزن وتحت إشراف أخصائي التغذية للحصول عل4

 مرجوة، كما هو المتبع في عالجات السمنة األخرى.

  .كأي إجراء طبي آخر، قد يتسبب هذا اإلجراء بأعراض جانبية يتم التعامل معها باألساليب المتعارف عليها طبيا. 5

 

 وعليه فإن الجمعية السعودية لألشعة التداخلية توصي بما يلي:

 

ليس بديالً عن الجراحات التقليدية المثبت فعاليتها وإنما هي تداخل رديف يمكن .إجراء القسطرة لعالج السمنة 1

  إجراؤه في حاالت محدودة في الوقت الحالي إلى حين توفر المزيد من الدراسات العلمية. 

مع . اختيار المرضى المرشحين للقسطرة بشكل دقيق من قبل أطباء األشعة التداخلية بالتعاون والتنسيق المباشر 2

 األطباء المعنيين

 . إجراء القسطرة يجب أن يتم من قبل استشاري األشعة التداخلية في المراكز المؤهلة لمثل هذه اإلجراءات.3

.عمل دراسات طبية سريرية في المستشفيات المرجعية مع امكانية انشاء سجل وطني إلنشاء قاعدة بيانات سريرية 4

 الجات السمنة على المدى البعيد بما فيها هذا اإلجراء.تتيح إمكانية التحقق من فعالية جميع ع

 

والجمعية السعودية لألشعة التداخلية تدعو الجميع إلى اتخاذ أعلى معايير السالمة والحيطة في التعامل مع التقنيات 

انب الطبي للوصول إلى الهدف الجمن المختصين  اهمية تكاتفتؤكد ، و الحديثة حرصاً على سالمة المرضى

مى وهو سالمة المرضى وتوفير جميع الخيارات الحديثة واآلمنة للمريض مع اطالعهم عليها والتي تدل على ألسا

 .التقدم العلمي اآلمن الذي تحظى به المملكة العربية السعودية على مستوى المنطقة

 

 و لكم كل التقدير....

 

 

 

 مع تحيات الجمعية السعودية لألشعة التداخلية 
 


