
 پس معده یو با  و ی مو بعد از عمل اسل زش یدرمان ر

از آن،    ش یپ  اما ه در این مطلب مورد بحث قرار خواهد گرفت.  پس معد   ی و با  ویمو بعد از عمل اسل  زش یدرمان ر

، توضیح  اتفاق  نیاز رخ دادن ا  یریشگ یمو و نحوه پ  زش ی ر  لیدال  سپس  ،د یآشنا شو  جراحی  2این  بهتر است ابتدا با  

 داده خواهد شد.

 

 پس معده   یو با  ویبه عمل اسل  ی نگاه 

 افتد؟ریزش مو چطور اتفاق می

 ریزند؟چرا بعد از جراحی چاقی، موهایمان می 

 کرد؟  یر یجلوگ  چاقی  یمو بعد از جراح زش ی از ر توان ی م چگونه

   ویتامین از پیش از انجام جراحیمصرف مولتی 

 تاثیر مصرف پروتئین بر استحکام مو 

 افزایش سطح فریتین بدن با مصرف آهن 

 مصرف زینک )روی(، تیر آخر برای درمان ریزش مو 



  مصرف مواد مغذی دیگر

 بندی جمع

  پس معده  یو با  ویبه عمل اسل  ی نگاه 

و با    د یآورده باش   ی رو  ادی به ورزش ز  د،یگرفته باش   یالغر   میرژ  د،یکرده باش   یادیالغر شدن، تالش ز   یبرا  اگر

  ی از روش جراح  ید در نهایتتوانی م  د،ینگرفته باش   جهیو نت  د یبه مصرف قرص هم پرداخته باش   ه یمشورت دکتر تغذ 

خواهید با سرعت زیاد به خوش هیکل شدن دست پیدا کنید،  همچنین اگر می .  د یاستفاده کن   ی درمان چاق  یبرا

 یک راهکار مفید برای شما باشد.  تواند باز هم جراحی چاقی می 

  ن یترج یمورد از را  ۲است.    عی الغر شدن سر  یبرا  عالی  نه ی روش و گز  کی (bariatric surgery) یچاق  یجراح

 ییهاها و هم تفاوت دو روش هم شباهت  نیا  نیتند. بهس  پس معده  ی عمل باو    وی عمل اسل  یچاق  یانواع جراح

، تفاوت این دو به خوبی توضیح داده  پس معده  یو عمل با  و یتفاوت عمل اسلبا عنوان    گر ید  ی در مطلب.  وجود دارد

 .مو است زش یر ،یچاق  یدو روش جراح  نیا عیشا وارض از ع یکی. ه استشد 

  افتد؟ریزش مو چطور اتفاق می

شدن   د یاتفاق باعث ناام نی ا ی است. از طرف جیرا اریبس ،یچاق یهای مو بعد از جراح زش یکه گفته شد، ر همانطور

مو بعد از عمل    زش یدرمان رو    ستیمو، ماندگار ن  زش یر   نیا  د،ی. اما نگران نباش شودی استرس در افراد م  جاد یو ا

 کامالً ممکن است.  پس معده یو با  ویاسل

 (Telogen effluvium) ومیمو تلوژن افلوو زش یر افتد،ی اتفاق م  ی که پس از کاهش وزن با جراح یی مو زش یر

و به ندرت    شودی شروع م  ی مو بطور ناگهان  زش یر  نیمو، مرتبط است. ا  یعیاتفاق به چرخه رشد طب  ن ینام دارد. ا

 .کشد ی ماه طول م ۶از   شیب

موها هر زمان در حالت    ٪90و  شودی م  دهیدارد. مرحله رشد، آناژن نام یاچرخه رشد دو مرحله  ، یک انسان ی مو

ماه    ۳ماه و به طور متوسط    ۶تا    ۱تلوژن نام دارد که حدود    ،استراحت  مرحله.  مرحله قرار دارند   نیدر ا  ورویش  

 .ما در هر زمان در مرحله استراحت هستند  موهای از ٪ ۱۵- ۵ حدود . کشد ی طول م

رخ    تواند ی که م یهورمون راتییبدن و تغ  دربا استرس   ومیشده است که تلوژن افلوو از نظر علمی اثبات  نیهمچن

 . ارتباط دارد ،دهد 
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  ؛ است  یمهمنکته، نکته    نی وارد مرحله استراحت شوند. ا  توانند ی از مو م  ی شتریب  یها کول یاسترس، فول  لیدل  به

  ل یدل  نی. به همختیر  د ن هستند که خواه  ییموها  ،یمرحله استراحت هنگام جراح  یموها  اد یبه احتمال ز  رایز

 .ماه(  ۴تا   ۳)معموالً حدود  ند نکی م زش یرشروع به  یماه پس از جراح ۶تا  ۱ نیشما ب ی است که موها

اوقات موها    اما گاهی .  ریزدشما می   یمو آزاد شده و موها  یمیقد   کولیفول  کند،ی مو شروع به رشد مجدد م  ی وقت

 دهد.م رخ می ویمو تلوژن افلوو زش یرریزند. این همان اتفاقی است که در ، مید یجد  ی قبل از رشد موها

  ریزند؟چرا بعد از جراحی چاقی، موهایمان می 

 

، ابتدا دالیل ریزش مو بعد از   پس معده   ی و با  و یمو بعد از عمل اسل زش یدرمان ربهتر است پیش از بررسی نحوه  

از    ی حاکتحقیقات    رسد،ی مم  و یمو تلوژن افلوو  زش یربررسی دالیل  که نوبت به    یهنگامرا بدانیم.    جراحی چاقی 

 ثر هستند:  وم  دهیپد  نیآن است که پنج عامل وجود دارد که به طور عمده در بروز ا

 یو احساس  یخارج استرس  •

 سنگین یجراح •

 مغذی  مواد  کمبود  •

 داروها  •

 وزن  ع یسر کاهش •



 مو   زش یو ر یعاطف استرس  •

  کرد؟   یریجلوگ چاقی  ی مو بعد از جراح  زشیاز ر  توانیم  چگونه 

توانیم با انجام یک  دهد. پس می به یک سری دالیل رخ می   یالغر  یمو بعد از جراح  زش یرهمانطور که گفته شد،  

ابتدا    . کنیمسری کارها به کمرنگ شدن این دالیل و در نهایت جلوگیری از ریزش مو بعد از جراحی چاقی کمک 

توانید بخش قابل  های منفی می بهتر است استرس را کنار بگذارید. با مدیتیشن، ورزش و دوری از افکار و آدم 

ز استرس را از خود دور کنید. با کم شدن استرستان، حتماً خیلی سریع، به نتایج مثبت آن پی خواهید  توجهی ا

ادامه   در  کنید.  جلوگیری  بدنتان  در  مغذی  مواد  کمبود  از  معدنی،  و  مغذی  مواد  با مصرف  باید  برد. همچنین 

 ترین مواد معدنی الزم برای سالمت مو را به شما معرفی خواهیم کرد. مهم

   جراحیانجام ویتامین از پیش از صرف مولتی م

 

از مواد    ی اری. کمبود بسد یمصرف کن  نیتامیوحتما مولتی   پس معده   ی و با  و یمو بعد از عمل اسل  زش ی درمان ربرای  

مصرف  .  د یکن  نگاهروزانه خود به عنوان دارو    یهانیتامیبه و   نیبنابرا  .شودی مو م   زش یمنجر به ر   هاو ویتامین   یمغذ 

سالم و   ی برا ازیمورد ن  Bگروه  یهان یتامیهستند و و یضرور  بدن، ی از کمبود مواد مغذ  یری جلوگ یمواد برا  نیا

 .کنند ی م نینگه داشتن مو را تأم  پر پشت



مرتبط    یمو و خستگ   زش یتا از ر  د یرا مصرف کن  های چاقی، مولتی ویتامین به طور مداوم   یاز دو هفته قبل از جراح

 کند.   ی ریجلوگ ی کم مواد مغذ   تیبا وضع

  بر استحکام مو مصرف پروتئینتاثیر 

 

عنصر    ن یپروتئگرم پروتئین مصرف کنید.    80تا    60به شما این است که روزانه حتماً حتماً بین    پزشکانپیشنهاد  

  ه یتوص  تی. عدم رعادهند ی م  لیشما را تشک  ی است که موها  ییهااز جمله سلول   ی بدن، هاسلول   هیسازنده کل

 ها شود. شدن موهای شما و ضعیف شدن آن  کم پشتباعث  تواند ی در روز م پروتئین گرم   ۶۰حداقل  مصرف 

وعده، حتما یک پروتئین را  تان مطمئن شوید. در هر وعده غذایی یا میان حتماً از بودن مواد پروتئینی در سفره 

بگنجانید. این ماده مغذی عالوه بر فوایدی که برای موی شما دارد، برای باال بردن توده عضالنی و قدرت بدنی شما 

بدون چرب  غذاها  نیا  .نیز مفید است قرمز  بدون پوست، گوشت  پن  یا  یکباب  یماه  ،یشامل مرغ    ر یپخته شده، 

 کتان است.  تخم  و   ایچ یدانه  ، ینیپروتئ هایخوراکی ا،یلوب  ، یونانیماست  ،پنیر دلمه کم چرب و  یارشته 

پروتئ  یهانه یگز  حتماً  د، یخوار هستاه یگ  اگر وعده    ی اهخواریگ  ن یمختلف  فراهم کنید را در هر  تا همه    غذایی 

دانه    نوا، یک  ، ینخود فرنگ   ا، یلوب  مصرف   به   توانی . به عنوان مثال مد نکن  ن یرا تأمبرای بدنتان  الزم    نه یآم  یدهایاس 

   روی آورد.  ایو سو ایچ



توانید به  ما می در آخر بهتر است بدانید که اگر فراهم کردن پروتئین از این مواد غذایی برای شما ممکن نیست، ش 

 های پودری یا مایع پروتئین، طبق دستور پزشک رو بیاورید.مکمل

  مصرف آهنافزایش سطح فریتین بدن با  

 

در  موهایتان  هنوز    ی است. اگر هفت ماه پس از جراح  در بدن  مهم   یک عنصر   آهن دانید،  همانطور که احتماالً می 

آهن در بدن است    ره یدهنده ذخنشان بدن،    نیت ی. سطح فرد یکن   ی بررس را  بدنتان  سطح آهن    د، نهست  زش یحال ر

درمان  باال بردن سطح فریتین بدن، یکی از راهکارهای    مو همراه است.  زش یمعموالً با ر  ن یتیفر  نییو سطح پا

 است.  پس معده یو با  ویمو بعد از عمل اسل زش یر

که سطح   د یدکتر خود بخواه ا ی ه یباشد، از متخصص تغذ  نییشما پاآهن بدن است مقدار  ممکن د یکنی اگر فکر م 

  م یدر تنظ  ییعدم توانا  پوست، ضعف و   یدگیرنگ پر  ،یشامل خستگ   کمبود آهن، کند. عالئم    یشما را بررس   نیتیفر

 بدن است. یدما

حبوبات و  ،  ینخود فرنگ ،  ا یلوب  ره، یبرگ ت  جات یاز آهن شامل گوشت قرمز، زرده تخم مرغ، سبز  ی غن  ییمنابع غذا

نیز مصرف کنید،    C  نیتامیاز و  یغن  یغذا  کیسرشار از آهن،    یشده از آهن است. هنگام خوردن غذاهایغالت غن

 .  شودی جذب آهن بهتر م زیرا با این کار،

  ریزش مو )روی(، تیر آخر برای درمان  مصرف زینک 

 



 

  زش ی و هنوز هم در حال ر  اید سه موردی که پیش از این گفته شد )پروتئین، ویتامین و آهن( را رعایت کرده اگر  

 سالم است.   یدر رشد و نمو موها  یعامل مهم  ی. روبهتر است روی را به رژیم غذایی خود اضافه کنید   د،یمو هست

  ش یب ر یمقادمصرف    رایز ؛د ی کنپزشک خود صحبت   ا ی هی حتماً با متخصص تغذ  ،زینکقبل از شروع مصرف مکمل 

 .شودی م  استفراغ و  سردرد ، معده ی ناراحت ،حالت تهوعهمچون  یجد  یباعث عوارض جانب ،یاز حد رو 

 . آورند می شما  یی غذا میدر رژبطور طبیعی  را   ی عنصر رو ن یشتریب وریطگوشت  صدف، گوشت قرمز و 

  مصرف مواد مغذی دیگر 

از مواد    یسالم و غن   یاز غذاها  یاگسترده   فیهر روز طبه شما این است که،    متخصصاندر حالت کلی توصیه  

چرب    یدهایو اس   ۶ب  نی تامیو، فوالت، A نیتامیمرتبط با سالمت مو شامل و  یمواد مغذ   ریسا  .د یرا بخور  یمغذ 

و سندرم    د یروئی ت  ی ماریاز جمله ب  ک،یستمیس   یهای ماریب  ل یبه دل  تواند ی م  نیمو همچن  زش ی است. ر  ی ضرور

بنابراین با مراجعه و پزشک و دادن آزمایش،    باشد.  کیژنت  ریشود و تحت تأث  جادی( اPCOS)  کیستیکی تخمدان پل

 از بیمار نبودن خود مطمئن شوید.

 بندی جمع

پذیر است. فقط الزم است نکاتی که گفته شد،  درمان ریزش مو بعد از جراحی اسلیو و بای پس معده امکان

 بصورت کامل رعایت شده و مواد معدنی و مغذی نام برده شده را مصرف کنید. 



تخصص جراحی چاقی  کهجراح ا کمترین مشکل در جراحی چاقی خود روبرو شوید، باید با یک برای اینکه ب

در رزومه خود باشد، برای انجام عمل خود    موفق جراحی اسلیو و بای پس معده دارای سابقه داشته باشد و  

 صحبت کنید.  

از استراسبورگ فرانسه   یجراح چاق  شرفتهیپ یو الپاروسکوپ ی چاق یمتخصص جراح  ، خورسند  یدکتر حامد قدس 

  ینه جراحی چاقی دارای سابقه زیاد و خیلی خوبی هستند و در زم IFSO  یجراحان چاق ی الملل ن یعضو انجمن ب

 اقدام کنید.  تماس با ماهای گفته شده در صفحه توانید از طریق راه باشند. برای رزرو وقت مالقات با ایشان می می 
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