
 

 ی الغر یبعد از جراح  ییرابطه زناشو

وزن    ی جراح زندگ  ر ییتغ  دادیرو  ک یکاهش  رها  یدهنده  و  وزن  کاهش  بر  عالوه  از   یی است. 

در بدنتان به وجود خواهد آمد که ممکن است نقش   زین  ی گرید  رات ییتغ  ،یمرتبط با چاق   ی هایماریب

او  یجنس یی وزناشورابطه هر فرد  یمهم زندگ یها جنبهاز  یکیداشته باشد.  تانیزندگدر  یاساس

، در شودیمبدن    ریاعتماد به نفس و بهبود تصو  شیسبب افزا  یالغر   یجراح  نکه یا  هاست. با توجه ب

 ی الغر  ی بعد از جراح ییرابطه زناشو  یمقاله به بررس ن ی. در اگذاردیم ریتأث  ز یفرد ن ی جنس یزندگ

 . میپردازیم

 

 ی چاق یبعد از جراح  ییزناشو  ت یشده در فعال  جادیا  راتییتغ

به کاهش   تیدر اتاق خواب که در نها  ت یو کاهش رضا  ی هورمون  راتییتغ  ، یعملکرد جنس  کاهش 

 یجنس  ییدر توانا  ی است. وزن نقش مهم   ی از مضرات چاق  ی ، تنها تعدادانجامدیم  یی رابطه زناشو

درصد  10اضافه وزن  لوگرمیک 10هر  یمردان به ازا یکه بارور دهدیمافراد دارد. مطالعات نشان 



 

به   یهمگ  ،ی لذت و عملکرد جنس  ،ییبه رابطه زناشو  ل یکه م  دهد یم. مطالعات نشان  ابدییم  ش کاه 

 . شودیمبدن دچار افت    ی اضاف  لیدل

که شاخص توده   یاز افراد  شتریبرابر ب  25که چاق هستند،    یافراد  دهدیمنشان    شتریب  مطالعات

 .کنندیم را گزارش    ی جنس  لینرمال دارند، کاهش م  یبدن

 ییخود را به دست آورند و رابطه زناشو  یجنس  لی به افراد چاق کمک کند تا م  تواندیم  یچاق  یجراح

که چگونه کاهش وزن   د یتا متوجه شو  دی مقاله را از دست نده   نیخود را دوباره زنده کنند. ادامه ا

 را کاهش دهد.   یداده و مشکالت جنس  شیاعتماد به نفس را افزا  تواندیم

 

 یجنس لیوزن و م  ن یارتباط ب

را در   تیواقع  نیداشته باشد. ا  ی جنس  ل یبدن شما در تجربه م  ییبر توانا  یادیز  ر یتأث  تواندیم  ی چاق

. کندیماز بدن محدود    ی خون را در مناطق خاص  انیبدن، جر  ی اضاف  یکه چرب   د ینظر داشته باش

در  اللمنجر به اخت تواندیمخون  انیجر تیمحدود ،دیدانیماز شما   یاریبس احتماالا که  طورهمان

 شود.  ییرابطه زناشو



 

به   ی خون کمتر  انیکه جر  ابد ییمکاهش    ی در زنان هنگام  ی جنس  ل یکه م  دهند یمنشان    قات یتحق

 جاد یا  ه یناح  ن یدر ا  یچرب  ی و سطوح باال   ی چاق  ل یبه دل  تواندیماتفاق    ن یوارد شود)ا  سیتوریکل

 شود(.

درصد از مردان   79که    دهد یممطالعه نشان    کی .  برندیمرنج    یاز مشکل مشابه  زیچاق ن  مردان

 BMI 30  یکه دارا  ی. مردانکنندیمبا اختالل نعوظ دست و پنجه نرم    شتریب  ای  BMI 25  یدارا

 .  شوندیم افراد دچار مشکل    ریاز سا  شتریهستند، سه برابر ب

که   یاست. موانع روان  تر بزرگپازل    کیقطعه از    کیتنها    یجنس  لیوزن و م  ن یب  ی کیزیف  ارتباط

بدفرم و   کلی سبب مشکل شوند. شرم از ه   توانندیموجود دارد هم    ییقبل و بعد از رابطه زناشو 

 احساس شرم داشته باشند.   ییکه افراد چاق هنگام رابطه زناشو  شودیم باعث    ی اجتماع  ی هاانگ 

بدن   ریدچار مشکالت مربوط به تصو  کنندیمکه با اضافه وزن دست و پنجه نرم    یاز افراد  یاریبس

از حد بزرگ باشد،   ش یب  ی روان  ب ی. اگر آسنندیخود را بدون لباس بب  توانندینمو اغلب    شوندیم

 شوند.  دیدچار افت شد  یجنس لیممکن است افراد در م  یحت

 



 

 شما را بهبود بخشد  ییرابطه زناشو  تواندیمکاهش وزن    ی جراح

 رییما تغ  ی ها هورمونوزن،    ش ی. با افزاکنندیمکمک    یجنس ل یما در تجربه م  یی به توانا  ها هورمون

منجر به کاهش   تواندیم که   شودیم   زین  ی جنس ی هاهورمونشامل   یهورمون  رات ییتغ  ن ی. اکنندیم

 شود.  ی جنس  لیم

بعد از عمل   مارانیکاهش وزن ب  ی روند را معکوس کرد. ط  نیا  توانیمبا کاهش وزن    خوشبختانه

 .ابدییم شیافزا  یجنس لیاغلب م  ،یعیبه سطح طب  هاهورمون شیو افزا  ی جراح

اخ  ی امطالعه نشان    JAMA Surgeryدر مجله    راایکه  است  ن  دهدیممنتشر شده  از   ی م یکه 

انجام جراح از  و رابطه   یجنس  لیم  ش یافزا  ،ی الغر  ی شرکت کنندگان در مطالعه، پنج سال پس 

 . اندکردهرا گزارش    ییزناشو

کاهش وزن انجام داده بودند،   ی زن که جراح  106انجام شد،    2005که در سال    ی گریمطالعه د  در

همه شرکت کنندگان در عملکرد   بااینشان داد تقر  جیقرار گرفتند. نتا  یبه مدت دو سال مورد بررس

  شانرا ن  یبدن و کاهش احساس افسردگ  ریبهبود تصو  شتر،یب  جی. نتااندکرده  دایخود بهبود پ  یجنس

 داد. 

 منتظر بمانم؟   ییانجام رابطه زناشو  ی برا  دیچقدر با یالغر  یبعد از جراح 

منتظر   ییانجام رابطه زناشو  یهفته برا  4-2حداقل    دی، بادهندیمانجام    یالغر   ی که جراح  یمارانیب

هر فرد متفاوت است.   یبرا  یدرست مانند زمان بهبود  ی جنس  ت یانجام فعال  یبمانند. زمان انتظار برا

به خودتان فشار   نیبرا. بنادیاکرده  دایبهبود پ  یادیکه تا حد ز  د یداشته باش  یی رابطه زناشو  د یبا  یزمان

 . دیبدن خود را درک کن  ی هاتیمحدودو    دیاورین

 ی و بارور   یاز باردار  ی ریشگیپ  ،یباردار

 ن یترعیشااز    ی برخ  ریداشته باشد، اما ممکن است تأث  ی بر بارور  ی مثبت  ریتأث   تواند یم  ی چاق ی جراح

 دهد.   ر ییرا تغ  ی هورمون  یاز باردار  ی ریشگیپ  یهاروش



 

از بچه دار شدن اجتناب   یچاق  ی که حداقل دو سال پس از جراح  خواهند یمپزشکان از زنان    اکثر

بر   یشتریفشار ب  یزود پس از جراح  یلیخ  یباردار  رایمهم است ز  ارینکته بس  نیکنند. توجه به ا

 برساند.  بیآس  ن یممکن است به جن ی و حت  کندیمبدن وارد  

کاهش وزن به شدت   یپس از جراح  کیستیک  یسندرم تخمدان پل  ا ی  PCOSثابت شده است که  

 زانیبه م  ی ، بعد از جراحاندداشتهباردار شدن مشکل    ی برا  یکه قبل از جراح   یمارانی. بابدییمبهبود  

 هستند. ی . در معرض باردارکنندیم  دایبهبود پ  یادیز

و تنها عالئم   ست ین  PCOS  یبرا  ی روش درمان  ک یکاهش وزن    یکه جراح  د یداشته باش  توجه 

PCOS   زنان را بازگرداند.  ی تخمک گذار  ییتوانا ی تا حدود تواندیمو    دهدیمرا کاهش 

قبل از انجام   د یشما با  ن، یاز روند کاهش وزن آن ها است. بنابرا  ترعیسرزنان اغلب    یبارور  ییتوانا

روش   ن یانتخاب بهتر  ی. بهتر است برادیباش  یاز باردار  ی ریشگیپ  یها روشبه فکر    یچاق  ی جراح

 . دیبا پزشک متخصص خود مشورت کن  یاز باردار  یریشگیپ

 



 

 جمع بندی 

داشته باشد. با کاهش   یو روان  یشما از نظر جسم   ییبر رابطه زناشو  یمخرب  رات یتأث  تواندیم   یچاق

 .  دیخود را بهبود ببخش ی جنس  و عملکرد   د یده   شیخود را افزا  یجنس   ل یم  دیتوانیموزن  

از قسمت   دیتوانیم  د،یدار   از یکاهش وزن ن  نه یو مشورت در زم  ییکه به راهنما  د یکنیماحساس    اگر

 . دیاقدام کن  تیسا  ی بخش نوبت ده   ایتماس با ما  

 دنیکاهش وزن و رس  ی روش برا  نیدر مورد بهتر  دیتوانیم  ، یجلسه مشاوره به دکتر حامد قدس  در

 . دیصحبت کن  اندامتانبه اهداف تناسب  
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