
 

 ممکن است؟   ی الغر  یبا جراح   گرنی درمان م  ایآ

را تجربه   ید یمف  یممکن است عوارض جانب  رندیگ یمکاهش وزن قرار    یکه تحت عمل جراح  یافراد

درد   تواند یم  ، روش عالوه بر کمک به کاهش وزن فرد  ن یکه ا  دهدیمنشان    دیمطالعه جد  کیکنند.  

 کاهش دهد.   ز یرا ن  گرنیم

ا  اریشرکت کنندگان بس  انیم  در را   گرنیم  یتوانست شدت و فراوان  یجراح   ، مطالعه  نیچاق در 

 ی درصد   50از شرکت کنندگان شش ماه پس از عمل شاهد کاهش    ی م ی به ن  کیکاهش دهد. نزد

، ابدیکاهش    شتریب  مارانی هرچه وزن ب  ،خود بودند. به گفته محققان  ی در تعداد سردردها  شتریب  ای

 .شودیم آنها کمتر    ردردعالئم س

 ن یا  ، کند  د یرا تشد  گرنیممکن است درد م  ینشان داده بود که چاق   یکه مطالعات قبل  ی حال  در

ناتوان کننده   ی و گاه   دیشد  ی سردردها   نیا  تواندیم کاهش وزن    ا یاست که آ  ی مطالعه ا  ن ی مطالعه اول

 .ریخ ایرا کاهش دهد  

( وزن کم کردند. محققان  لوگرم یک  30پوند )  66به طور متوسط حدود    مارانیب  ،طول دوره مطالعه  در

 ز یرا ن  گرن یم  تواند یموزن    دیکاهش شد  ایالزم است تا مشخص شود آ یشتر یب  قاتیتحق  ندیگویم

 . ریخ  ایبهبود بخشد  



 

 

 ست؟ یچ گرنیم

 . شوندیماز مردان به آن مبتال    شتریو زنان سه برابر ب  برندیمرنج    گرن یپانزده درصد مردم از م  حدود

 ع یمشکل شا  کی  گرنی تا روزها طول بکشد. م  هاساعت  تواندیمفلج کننده است و    یمشکل  گرنیم

 .شودیماست که در اورژانس مشاهده    ییهایماری ب  نیترعیشااز    یکیکه    یاست به طور 

از  ی در زنان و برخ یهورمون  رات ییوجود دارد. تغ  گرن یوجود دارد که قبل از م ی متداول ی هامحرک

از غذاها مانند شکالت، الکل،   ی هستند. برخ  گرنی م  ی هامحرک  ، یضد باردار  ی هاقرصداروها، مانند  

 یهاتیفعالشوند.    گرنی م  جادیباعث ا  توانندیم  ییوعده غذا  کینخوردن    ا ی  نی و کافئ  MSG  ر،یپن

شامل    گریو استرس شود. عوامل د  گرنیم  جادیباعث ا  تواندیمخواب    یدر الگوها  رییتغ  ای  یخاص بدن

 آقتاب هستند. ا ی  دیشد  ی بلند، نورها  یآب و هوا، صداها   راتییتغ



 

 

 گرن ی و م  ی چاقارتباط 

وزن فرد و   نیب  برندیمرنج    گرنیکه از م  ی، در افرادشودینم   گرنیم  جادیاضافه وزن باعث ا   نکهیبا ا

مختلف   یها راه  قیوجود دارد. کاهش وزن از طر  یم ی رابطه مستق  یگرنیم  ی تعداد و شدت سردردها

جراح جمله  سردردها  ی از  کاهش  باعث  وزن،  م  یهایناتوانو    یگرنیم  ی کاهش  به   گرن یمربوط 

( شودیمگفته    ز یکاذب  ن  ی فشار داخل جمجمه)که به آن تومور مغز  شیافزا  ل یبه دل  ی . چاقشودیم

 .شودیم زین  ییسردردها  نیبا سردرد همراه است و کاهش وزن باعث بهبود چن 

 ی مار یب  ک ی  گرنیکه م  میدانیموجود نداشت. امروزه    گرنیدر مورد علت م  یاد یاطالعات ز  قبالً

ه   ی کیژنت  ی عصب بنابرا  یبرا  ی درمان  چ یاست که  ندارد،  عوامل تحر  نیآن وجود  کننده   کیحذف 

 . ستیدرمان آن ن  ی راه حل دائم   گرن،یم

 یو تحت عمل جراح  برندیمرنج    گرنیکه از م  یاست که افراد چاق   ن یکشف شده است ا  راً یاخ  آنچه

ب  ایکاهش    یبه طور کل  ،رندیگیم پس معده قرار    یبا  یبه خصوص جراح   یچاق ا  نیاز   نیبردن 

 .دهندیمسردردها را گزارش 



 

 پس معده  یبا   یبا استفاده از جراح  گرنی م  نیتسک

 ی، شش ماه پس از عمل جراحبردندیمناتوان کننده رنج    گرنی که از م  یمارانیب  افتندیدر  محققان

 را گزارش کرده اند.  گرنی م  یها دورهپس معده، کاهش شدت و تعداد    یبا

 افتندیچاق زن بود، محققان در  دنیشد  مار یب  24مورد مطالعه آن    ت یاز مطالعات که جمع  ی کی  طبق

پس معده   یسردرد قبل از عمل با  11.1پس معده، تعداد سردردها از    یکه شش ماه بعد از عمل با

ب  افتهیعمل کاهش    6.7به   در شدت سردرد گزارش   ی کاهش قابل توجه  نی همچن  مارانیاست. 

 کردند.

را گزارش کرده بودند، در شش ماه   گرنیکه بهبود م  یمارانی که هفتاد درصد از ب  نجاستیا  جالب

 هنوز چاق بودند.  یپس از عمل جراح

 ؟ کند یم  ی ریجلوگ  گرن یچرا کاهش وزن از م

افزا  ی چاق م  شیبا  درد  به  است  ممکن  که  است،  مرتبط  بدن  در  التهاب  کند.   گرنیسطح  کمک 

م  ن،یبنابرا است درد  م   رایرا کاهش دهد ز  گرنیکاهش وزن ممکن  التهاب  شود.   یباعث کاهش 

 یگرنیم  ی خلق و خو ممکن است بر سردردها  ای   یبدن  ت یفعال  ،ییغذا  می در رژ  ی احتمال  راتییتغ

 بگذارد.  ریتأث



 

 

 جمع بندی 

بر شدت و دفعات حمالت   تواندیم طبق نتایج تحقیقات منتشر شده در مجالت معتبر علمی، چاقی  

باعث کاهش وزن در مدت زمان  آنجایی که جراحی چاقی  از  از طرف دیگر،  باشد.  میگرنی موثر 

روی میگرن تاثیر بگذارد و آن را کاهش دهد. بسیاری از افرادی که دچار  تواندیم،  شودیمکوتاهی 

یگرن و چاقی بودند، پس از انجام جراحی چاقی گزارش داده اند که تعداد و شدت حمالت میگرنی م

 آنها کاهش یافته است. 

با این حال. این موضوع همچنان در حال بررسی است و برای اعالم نتایج قطعی در این مورد، نیاز 

  .باشدیمبه تحقیقات بیشتری 

چا و  زیبایی  جراحی  قدسی،  حامد  بهترین دکتر  از  یکی  در  را  خود  پزشکی  اولیه  تحصیالت  قی، 

ی ایران به پایان رساندند و سپس برای گذراندن دوره تحصیالت تکمیلی، به فرانسه سفر ها دانشگاه 

برای کسب اطالعات بیشتر در مورد ایشان و گرفتن وقت مشاوره، از قسمت نوبت   دیتوانیمکردند.  

 دهی سایت اقدام کنید. 
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