
 

 

 حالت تهوع بعد از عمل اسلیو معده و بای پس معده

کاهش وزن از جمله  ی ها یاز جراح  یانواع مختلف یاست که برا یاصطالح یچاق یجراح

  یای مزا یچاق  یکه جراح   یشود. در حال یپس معده و حلقه معده استفاده م یمعده، با و ی اسل

مرتبط با وزن را به همراه دارد،  یها یماری از جمله کاهش وزن و بهبود ب یاری بس  یسالمت 

 باشد.  یم  زین   یعوارض جانب  یبرخ  یاما دارا

حالت تهوع    ،یچاق ی هرگونه عمل جراح ای پس معده   یمعده ، با  و ی اسل یبعد از انجام جراح 

را دچار مشکل کند.   فرد یتواند زندگ  یاست که م یاحتمال یو استفراغ از عوارض جانب

 جادیپس معده ا یمعده و با   و ی اسل یاستفراغ و حالت تهوع بعد از عمل ها زانیم  نی شتری ب 

  ی آن م یمشکل و ارائه راه حل برا نی ا ی مقاله به بررس نی در ا ل یدل نی شوند. به هم  یم

 . می پرداز

 

 عوامل ایجاد کننده حالت تهوع بعد از عمل جراحی چاقی

 ی می شود؟ چاق یتهوع و استفراغ پس از جراح   جاد یا چه مکانیسمی در بدن باعث 

 پس معده  ی با ا یمعده  و یمانند اسل  ی چاق ی ها  ی و رفع مشکالت تهوع و استفراغ بعد از جراح  لیدال

 جمع بندی 



 

 

 عوامل ایجاد کننده حالت تهوع بعد از عمل جراحی چاقی 

. غذاها هستندها  ی دن ی غذاها و نوش، حالت تهوع شوند  شایعترین عواملی که میتوانند سبب

 ادی داشته و منجر به حالت تهوع شوند، اما به   یگری د  یممکن است به نظر فرد طعم و بو 

سالم   ییاضافه کردن مواد غذا یهستند. برا یاحساسات موقت  نی که اغلب اوقات ا دی داشته باش

نرفت،   شیخوب پ   طی بار شرا  نی . اگر اولدی به بدنتان زمان ده دیخود، با  ییغذا می رژ به 

  یکه برا یی. مواد غذادی بگذرد و دوباره آن غذا را امتحان کن  گری دو هفته د یک ی  دی اجازه ده

و    یکنند شام، گوشت قرمز، نان تست، ماکارون   یحالت تهوع و استفراغ م جادی افراد ا شتری ب 

  یکنند آب بعد از جراح  یاحساس م  یاز افراد حت یالکتوز است. بعض یرادا ییمواد غذا

 دارد.  ین یری طعم ش 

  یتا پس از جراح  دی و به بدن خود زمان ده   دی صبر داشته باش یالزم است که کم نی بنابرا 

از تمام غذاها  دی توان ی خواهند رفت و م   نی عالئم از ب  نی کند. به مرور زمان ا  می خود را ترم 

 . دی لذت ببر 

 

 می شود؟  ی چاق یتهوع و استفراغ پس از جراح  جادی ا چه مکانیسمی در بدن باعث
نشده  دای پ یچاق  یجراح  یاستفراغ بعد از عمل ها ای حالت تهوع   جادیا قیدق مکانیسم  هنوز

به مرکز استفراغ مغز ندارد. محققان   یموضوع ربط  ن ی دانند که ا یاست. اما محققان م

محرک   ،ی ماری مانند اضطراب، ب  یعوارض اغلب توسط موارد مختلف  نی زنند که ا یحدس م



 

 

  ای  ادی ز  یلی حرکت خ   یشوند. حت  یم جادی ا  ییدارو اخالتو تد یهوشی بعد از عمل، ب یها

انتقال   یرهای تواند منجر به حالت تهوع و استفراغ شود. مس  یبعد از عمل م عی سر  یلی خ 

  تهوع و استفراغ باشند، جادیول ادر مغز وجود دارند که ممکن است مسئ یدهنده عصب 

 مشخص نشده است.  قیموضوع به طور دق ن ی اگرچه هنوز صحت ا

پس    یبا  ای معده  و ی مانند اسل  یچاق  یها یو رفع مشکالت تهوع و استفراغ بعد از جراح   لیدال

 معده 

 نگ ی سندرم دامپ

پس از   قهی پنج تا ده دق یدر ط  ای  ییوعده غذا ک ی تواند هنگام خوردن  یم  نگی دامپ سندرم

شکم   یشامل پر شدن شکم، گرفتگ نگیسندرم دامپ  هی . عالئم اولفتدی اتفاق ب  ییاتمام وعده غذا

ممکن   نی . همچندی غش کن  ای ضعف  جه،یو حالت تهوع است. ممکن است احساس گرما، سرگ

.  شهی ماغلب با اسهال همراه است، اما نه ه  نگیبرود. سندرم دامپ   االاست ضربان قلبتان ب 

  3تا   1تواند  یبودن قند خون است و م  نیی به پا   هی شب  اری بس نگی سندرم دامپ ررسیعالئم د

 ای رخ دهد که ممکن است شامل احساس لرزش، ضعف   نگی دامپ یساعت پس از دوره اصل

 . دی حالت تهوع باش

از حد   شیخوردن ب  ای قند ساده و  ادی از خوردن ز دی با  نگ،یاز سندرم دامپ  یریجلوگ یبرا

کار به    نی چون ا دی آهسته غذا بخور  دی کن  ی. سع د ی کن  یخوددار ییغذا یدر وعده ها یچرب

از قند و   یکند. هر فرد احتماالً مقدار متفاوت یکمک م   نگیسنرم دامپ  جادیاز ا یری جلوگ 

  یمواد مغذ یبا توجه به محتوا دی شما با ل، ی دل  نی ساده را تحمل خواهد کرد. به هم یچرب

گرم    5. غالباً خوردن  کمتر از ستی خودتان چ  یها تی که محدود  د ی خود، بدان   ییوعده غذا

 خطر است.  یاکثر افراد ب  یبراقند در هر وعده  



 

 

 

 بعد از عمل چاقی کافی غذا  دنیجو

از   ی. برخدی کند هنگام غذا خوردن سرعت خود را کم کن  یبه شما کمک م ادی ز  دنی جو

. کاهش سرعت هنگام غذا دی بار بجو 30کنند هر لقمه غذا را  یم  هی توص   ییغذا یبرنامه ها

 کند:  یبه شما کمک م  لیخوردن به دو دل

  یری جلوگ  ی از پرخور جهیکند تا متوجه شود چقدر معده پر است در نت   ی( به مغز کمک م1

 کند.   یم

 نپرد.  تانی شود غذا در گلو ی( باعث م2

 بعد از عمل اسلیو معده   سرعت غذا خوردن

به    یچاق یجراح یاز حالت تهوع و استفراغ بعد از عمل ها  یریجلوگ یراه برا نیبهتر

  ی. برخ دی غذا بخور ی است که به آرام نی پس معده ا یمعده و با و ی اسل یخصوص عمل ها

.  دی وقت بگذار قهیدق 30خود  ییخوردن هر وعده غذا  یکنند برا  یم  هی از جراحان توص

  نی غذا خوردن و همچن خورند تا سرعت یغذا م  دکبا ظروف کو   یحت  مارانیاز ب  یبعض

 غذا خوردنشان کمتر شود.  زانی م



 

 

 بعد از عمل چاقی  یپرخور 

ً یتقر   یاستفراغ را تجربه م اد،ی خوردن ز  لی کاهش وزن به دل یهمه افراد پس از جراح با

و آن را   دی نظر کن دیغذا خوردنتان تجد  زانیدر م  دی با یچاق یها یکنند. بعد از انجام جراح

تجربه  یشان ا رای ز  دی مورد مشورت کن نی در ا  دکتر قدسی. بهتر است با دی کمتر از قبل کن 

تواند با توجه به   ید و م ن دار محدودیت های غذایی بعد از جراحیاز   یدرک بهتر کافی و 

 به شما کمک کند.   اتشی تجرب 

 

 بعد از غذا  عی سر یلیخ دنیدراز کش

دراز   عی که سر  لی دل ن ی به ا . دی تا دراز بکش  دیدو ساعت صبر کن یکی  دی از غذا حداقل با بعد

 دهد. یم  شی احتمال سوزش معده، استفراغ و حالت تهوع را افزا دنی کش

 و معدهمایعات بعد از عمل اسلی دنینوش 

. اما  دی آب بنوش یکاف  زانی و به م  دی بمان دراته ی ه یچاق  یاست که بعد از عمل جراح  مهم

کنند.   یاستفراغ م  ییوعده غذا کی بعد از  اتمایع دنی در صورت نوش مارانی از ب یبرخ

  جهیاز حد و در نت  شی ب یر ی باعث س ییبعد از وعده غذا دنی است که نوش نی آن ا لی دل

صبر   عاتیما دنی نوش یبعد از غذا خوردن برا  قهی دق 60-30شود. بهتر است  یاستفراغ م

  ادی و سرعت آن است. همانطور که ز زانیم  عاتی ما  دنی در مورد نوش گرید ی. نگراندی کن

هم   عاتی ما  ادی ز یلی خ ای   عی سر یلی خ دنی غذا خوردن ممکن است باعث استفراغ شود، نوش



 

 

به احساس  دی کن  یو سع   دی باشد که آرام بنوش ادتانی ممکن است همان کار را انجام دهد. 

 . دی خود عادت کن  دی جد  یری س

 چاقی   بعد از عمل   ییغذا  میبردن مراحل رژ  شیپ

که    لی دل  نی به ا شتریکنند و حالت تهوع دارند، ب  یمعده استفراغ م وی افراد بعد از اسل شتری ب 

جامد    یزود غذا یل ی خ   یجامد مصرف کنند. اگر بعد از جراح یزود غذا یلی خواهند خ  یم

معده شما در هضم آن غذاها مشکل خواهد داشت و باعث تهوع و استفراغ    د،ی مصرف کن 

 شود.  یم

دارند.   ییبرنامه غذا  یخود پس از جراح مارانیب   یو پزشکان برا  هی متخصصان تغذ  اکثر

و در    ینرم مانند اسموت یشود سپس غذا یشروع م  عاتیمعموالً با ما  ییغذا  می برنامه رژ

 رسد.  یجامد م   یآخر به غذا

 ها بدون غذا  نی تامی مصرف و

هستند که   مارانیاز ب  یندارند، اما دسته ا یها مشکل  نی تام یدر مصرف و  مارانی از ب یبرخ

از مصرف   یخود را به همراه غذا مصرف کنند تا دچار حالت تهوع ناش  یها نی تامی و دی با

  دی دهد و شما با  یمسئله متفاوت پاسخ م نی به ا  ینشوند. هر شخص یها و مواد معدن نیتامیو 

 است. دی شما مف  یبرا ی زی چ  هکه چ   دی کن  نیی تع 

 



 

 

 ز عمل اسلیو معده ژیم گیاهی بعد او ر لیزنجب 

  یرو قاتی ممکن است حالت تهوع را کاهش دهد. تحق   لی که زنجب  ندی گو  یافراد م یبرخ

ن  برخی مواد غذایی تاثیر قوی و مانند دارو بر بد را به همراه دارد. یمتفاوت  جی نتا  لیزنجب 

قبل   دارند مانند سیر که باعث کاهش قدرت انعقاد و افزایش احتمال خون ریزی می شود پس

 ری ممکن است با سا رای ز  دی با پزشک خود صحبت کن دی از شروع هرگونه مکمل جد 

 تداخل داشته باشد. تانی داروها

 جمع بندی 

  نی است. ا یع ی کاهش وزن وجود حالت تهوع و استفراغ کامال طب یها  یپس از انجام جراح 

باعث حالت   یچه عوامل  دی است که بفهم نی ا  زی چ  نی . مهم ترابندی  یکاهش م  جی عالئم به تدر 

. حتما با پزشک خود در مورد  دی کن یشود تا از آنها دور  یاستفراغ در شما م ای تهوع  

  یعمل جراح  یعوارض جانب نی تا با کمک او از دست ا  دی صحبت کن  دی که دار  یمشکالت 

 . دی راحت شو

که بر متد  هستند  ی از جراحان با تجربه و حاذق چاق یک ی خورسند   یحامد قدس دی دکتر س 

تسلط    شرفتهی پ اسلیو معده، بای پس معده و الپاراسکوپیمانند جراحی چاقی مختلف  یها

  اری بس مارانیهستند و تا کنون ب IFSO یجراحان چاق یالملل نی عضو انجمن ب  شانی دارند. ا

راه   قیاز طر دی توان   یم  شتری جهت مشاوره و کسب اطالعات ب  را درمان کرده اند. یادی ز

 .دیی اقدام نما تی ساموجود در   یارتباط یها
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