
 

 عوارض عمل اسلیو معده 

کاهش وزن است. در  یجراح  ینوع ،ندیگویم زی ن یگاسترکتوم ویمعده که به آن اسل ویاسل یجراح

ا حدود    ،یجراح   نیطول  خارج    80جراح  را  معده  اکندیمدرصد  روش   یجراح  نی.  به  معموالً 

کوچک در شکم   ی ها برش  ق یبدان معناست که جراح ابزارش را از طر  نی. اشودیمانجام    یالپاراسکوپ

 .کندیم   واردشما  

و عوارض  تواندیممعده    ویاسل  ی، جراحهایجراحهمه    مانند باشد.   یخطرناک  به همراه داشته  را 

 نیتجربه کنند. ا  یمشکالت مختلف را پس از جراح  ایاز عوارض    یعیوس  ف یممکن است ط  مارانیب

 باشد.  یروح  ای  ی شامل عوارض جسم   توانندیم مشکالت  

 تواندیمکوچک است، فقط    سهیک  کیشما که به شکل    د یمعده، معده جد  ویاسل  یاز جراح  پس

معده   کیکمتر از حجم    اریبس  نیغذا را در خود نگه دارد. ا  تریل  یلیم  120  ایگرم    113حدود  

 رخ دهند.   د یاندازه کوچک معده جد  لیاز عوارض ممکن است به دل  ی برخ  یاست. حت   یعیطب

معده رخ دهد مورد بحث قرار   ویاسل  یکه ممکن است بعد از جراح  یاز عوارض  ی مقاله برخ  نیا  در

 .رندیگیم



 

 

 ؟ کندیمچه تغییراتی در بدن ایجاد  معده    ویاسل  ی جراح

درصد معده خود را در طول عمل  80، حداکثر کنند یممعده را انتخاب  ویاسل ی که جراح یمارانیب

کوچک که به   سهیک  کیمانده به هم متصل شده و به صورت    یباق  ی هاقسمت.  دهندیماز دست  

 تر عیسر  یلیاست، خ  هیدهم اندازه اول  ک ی. از آنجا که معده در حدود  ندیآیم است، در    ن یشکل آست

وزن   عیسر  ی لیتا خ  کندیمکمک    ماران یمعده به ب  ویاسل  ی . جراحدیکنیم   ی ریقبل احساس س  زا

 خود را کاهش دهند. 

معده تنها معده فرد   ویاسل  یپس معده متفاوت است. در جراح  یبا  یمعده با جراح  ویاسل  یجراح

پس   ی. اما در عمل باماندیم  یدستگاه گوارش او دست نخورده باق  یها قسمت  ریو سا  کندیم  رییتغ

. اگر وزن شودیم از روده کوچک دور زده  یادیو هم قسمت ز شودیممعده، هم معده فرق کوچک 

معده   ویاسل  ی انجام جراح  دیکاند  دیتوانیماز وزن نرمالتان است،    شتریب  لوگرمیک  50حداقل    ماش

 .دیباش



 

 

 ؟ گذارد یم  ری تأث  ه یمعده بر وزن و تغذ  ویچگونه اسل

که   قدرها آناحتمال وجود دارد که شما    نیمعده کاهش وزن است، اما ا  ویاسل  یاز عمل جراح   هدف

 د یممکن است وزن خود را کاهش ده   نی . همچندیوزن خود را کاهش نده   دینتوان  د،یانتظار داشت

 .دیاما دوباره دچار اضافه وزن شو

 تواند یم  نی. ادیکنیم  افت یدر  زین  یکمتر   یمواد مغذ  ،دیکنیممصرف    ی کمتر   یآنجا که کالر   از

 بدن شود.   ازیمورد ن  یمنجر به کمبود مواد مغذ 

 در کاهش وزن  شکست

بزرگ   ی لیمعده خ  سهیکه ک   ی وقت  معموالً .  کندینمکمک    مار یبه کاهش وزن ب  ی اوقات جراح  ی گاه 

نکند  ت یبعد از عمل را رعا ی هادستورالعمل مار یکه ب ی در صورت  ن ی . همچنافتدیم اتفاق  ن یباشد، ا

 آل خود برسد.    دهیبه وزن ا  تواندینم   اد یهم به احتمال ز



 

 وزن  یابیباز

فنجان غذا را در خود نگه دارد. با   م یحدود ن  تواندیممعده فقط    سهیاول پس از عمل، ک  یروزها  در

ک زمان،  اگر  شودیم  دهیکش   سهیگذشت  روند   د،یبخور  یتربزرگ  ییغذا  یهاوعده.  است  ممکن 

 . دیده   شیوزن خود را افزا  ی کاهش وزن شما متوقف شود و حت

کاهش وزن   ی . جراحکنندیممجدد وزن    شیشروع به افزا  ی افراد در سال سوم پس از جراح  معموالً 

مورد نظر  جهیدهند تا نت ر ییعادات خود را تغ  دیبا  مارانی کاهش وزن است، اما ب  یبرا  یابزار عال  کی

از وزن   یقسمت، ممکن است تنها  دهندینم   رییتغ  یکه عادات خود را به طور دائم   یمارانی. برندیرا بگ

 خود را از دست بدهند. 

 ی ا ه یتغذ  مشکالت

بدن شما را در جذب مواد   ییپس معده توانا  یبا   ی ها یجراح مانند    یالغر  ی هایجراحاز    یبرخ

  و یکه اسل یوجود، ممکن است کسان نی. با اافتدینماتفاق  نیمعده ا وی. در اسلدهدیم ر ییتغ یمغذ

نگ یشوند. به خصوص اگر دچار سندرم دامپ  یهم دچار کمبود مواد مغذ  دهندیمانجام    یگاسترونوم

 .شودیم موضوع بدتر    نیا  د،یو اسهال و استفراغ داشته باش  دیشو

 یرا برا  ی گر یموارد د  ای دارو    ، یو مواد معدن  ها نی تامیومشکل، پزشک ممکن است    ن یدرمان ا  یبرا

 . کند  شنهادیبه شما پ  یکمک به حفظ سالمت

 تحمل غذا  عدم

 دیتوانینم چون    دیکن  جادیا  یاساس  راتییخود تغ  ییغذا  میمعده الزم است در رژ  ویاسل  یاز جراح  بعد

 . دیرا بخور ییهر غذا

 ی ، در هضم برخدهندیمرا انجام    ویکه عمل اسل  یمارانی نشان داد که ب  2018مطالعه در سال    کی

 مانند:  ییغذاها مشکل دارند، غذاها 

 قرمز   گوشت •

 برنج •



 

 یماکارون •

 نان •

 دارد؟   یمعده چه خطرات  ویاسل  ی جراح

را خارج   ی اتیح  ی هاانداماز    ی کیاز    یخطرناک است، چون بخش بزرگ  نسبتاًعمل    کیمعده    ویاسل

قبل از انجام عمل خطرات آن را به دقت در نظر   نیاست، بنابرا  ی. به عالوه اثرات آن دائم کندیم

 ،یهوشیبه ب  ی عفونت، واکنش منف  اد، یز  یزیشامل خونر  تواندیم  یگاسترونوم  وی. عوارض اسلدیریبگ

 باشد.   هابرشو نشت از محل    ی لخته شدن خون، مشکالت تنفس

 ماران ی است که ب  ن یاز آنها مربوط به ا  ی اریدارد. بس  ز ین  ی مدت  ی معده عوارض طوالن  ویاسل  یجراح   

به قبل مصرف    یکمتر   یمواد مغذ اکنندیمنسبت  بلند مدت  انسداد    یجراح  نی. عوارض  شامل 

 و استفراغ است.  ه یدستگاه گوارش، فتق، رفالکس معده، کاهش قند خون، سوء تغذ

 



 

 دارد؟   یمعده چه عوارض  ویاسل  ی جراح

 ی که جراح  د یداشته باش  اد یدر افراد مختلف متفاوت است. به    ی عوارض جانب  ، یهر عمل جراح  مانند

خود را تا آخر عمر  ییغذا  میرژ دیبا دهندیمروش را انجام  نیکه ا یاست. افراد یمعده دائم  ویاسل

 دهند.   رییتغ

بدون قند و بدون کربنات داشته باشند.   عاتیما  توانندیمفقط    مارانیب  ،یهفته اول پس از جراح   در

 ندهیتا سه هفته آ  میرژ  ن یشروع کرد و ا  یبعد از هفت روز پس از جراح   توانیمپوره شده را    ی غذاها

 نی ماران همچنی. بدیکنیمشروع    ی ماه بعد از جراح  کیرا پس از    ی معمول  ی ادامه دارد، سپس غذاها 

دو بار   نی تامیو  یمولت  کیرا استفاده کنند:    کندیم   زیکه پزشکشان تجو  ین یتامیو  ی هامکملاز    دیبا

 بار در ماه.  کی  B12  نیتامیو  قیتزر کیبار در روز و    کی  می مکمل کلس  کیدر روز،  

، ممکن کندیم  دایبه سرعت کاهش وزن پ  یکه بدن شما در چند ماه اول پس از جراح  ییآنجا  از

نازک شدن و  ، پوست یسرما، خشک  ا ی یاز جمله درد، احساس خستگ یمختلف ی است عوارض جانب

با   دیشد  ی. در صورت مشاهده هرگونه عوارض جانبدیرا تجربه کن  یخلق  راتییموها و تغ  زشیر

 .دی ریبگ  اس پزشک خود تم



 

 

 لیست عوارض و خطرات مربوط به جراحی اسلیو معده

پس از عمل، در معرض تجربه عوارض و خطرات آن هستید.  ها مدتاز زمان انجام جراحی اسلیو تا 

احتمال رخ دادن این مشکالت و عوارض بسیار کم هستند و جراحی اسلیو معده یک جراحی امن 

 است. لیست زیر تنها برای آگاهی شما است. 

 معده   ویاسل ی جراح نیدر ح

 به روش باز باشد.   یروش الپاراسکوپ  ر ییبه تغ  ازیممکن است ن  یمشکالت فن  لیدل  به •

 در مکان نامناسب  یجراح  ی در اثر قرار دادن ابزارها  ها اندام  ریسا  ا یبه روده    صدمه  •

 دهید  ب یآس  یها اندام  ای  یخون   ی از رگ ها  یزیخونر •

د  عوارض • صدمه  به  شر  د یور  دن یمربوط  خونر  انیو  شامل   ای  ی عصب  بیآس  ، یزیکه 

 ( است. ه یر  ختنیپنوموتوراکس )فرو ر

 هستند.  ی که معموالً موقت ی عضالن  ای  یعصب   بیآس •

 ی مصنوع  ی هادستگاه  ای  یهوشیبه داروها، عوامل ب  ک یآلرژ  ی هاواکنش •



 

 

 معده  و یاسل یاز جراح بعد 

 است   1000در    1کمتر از    ری مرگ و م  زانیم •

 از یصورت ممکن است ن  ن یاست که در ا  100در    2تا    1  نیدر معده ب  هابرشاز محل    نشت •

 .  دیریرا بگ   ینشت  ی تا جلو  دیمجدد داشته باش  یبه جراح 

 یجراح  ا یخون    ق یبه تزر  از ی. ممکن است نافتدیماتفاق    100در    1قابل توجه که    یزیخونر •

 . دیمجدد داشته باش

که   یمعمول است، اما در صورت   ر یاغلب غ  ی در عمق شکم. عفونت جد  ا ی  هابرشدر    عفونت •

 ایبدن    ی مدت اعضا  یطوالن  ییدارد وگرنه منجر به نارسا  شتریب  یبه جراح   از ین  د، یایب  شیپ

 .شودیممرگ  

به   توانندیماوقات    یموارد گاه   نیپا(. ا  یهارگ)لخته شدن خون در  یعمق  دیور  ترومبوز •

 ( منتقل شوند.  ه یر  ی)آمبول   ها هیر

در تنفس   یناتوان  یعنی  ،است  یتنفس  ییآنها نارسا  نی. بدتریمشکالت تنفس  ریسا  ای  یپنومون •

 .  ی پس از عمل جراح  یکاف



 

 قلب   یعیرطب یغ  تمیر  ا ی  یقلب  حمله  •

 سکته •

 ت یپانکرات •

 در اثر قرار دادن کاتتر   یادرار  یصدمه به مجار  ای  یادرار  عفونت •

 ی مورد استفاده در جراح  یها   کیوتیب  یآنت   لیمعموالً به دل)التهاب روده بزرگ( که  تیکول •

 . افتدیماتفاق  

 بوستی •

 دراز مدت   در

 استفراغ باشد.  اینفخ، تهوع    ،یدردسرساز ممکن است شامل درد شکم، خستگ  عالئم •

به کشش با بالون   از ی( که ممکن است نیشدن وسط معده)معروف به معده ساعت شن   کیبار •

 داشته باشد.   یبه جراح   از یبه ندرت، ن  ای

 مجدد دارد.  ی به جراح  از ی. به ندرت نیکاهش وزن ناکاف  ا یاز حد    شی وزن ب  کاهش  •

. به دیایم  ش ی پ  عات یما  ی بدن، معموالً در اثر مصرف ناکاف  ی هانمکعدم تعادل    ای  ی آب  کم •

 دارد.  مارستانیشدن در ب  ی به بستر  از یندرت ن

  ی مر  ا یمعده    التهاب •

است که در طول کاهش   ی صفراو  ی هاسنگصفرا که معموالً از    سه یمرتبط به ک  مشکالت •

 .دیصفرا داشته باش  سه یبه برداشتن ک  از ی. ممکن است نشودیم  جادیا  عیوزن سر

 ها برشدر محل    فتق •

و به   یمشکالت در روابط عاطف  ،یاختالل سازگار  ،یشامل افسردگ  تواندیم  یروان  مشکالت •

 باشد.  ی ندرت خودکش

 . یینارسا  ای  ی کبد  ی ماریب •

 ی چند ماه پس از جراح  ی حالت معموالً ط  نی. انیو کمبود پروتئ  هیمو در اثر سوء تغذ  زشیر •

 .شودیمبرطرف  



 

 جمع بندی 

کم خطر دسته   ی ها عملعوارض عمل اسلیو معده بسیار کم است و به طور کلی این جراحی در بین  

. یکی از فاکتورهای مهم برای کاهش احتمال تجربه این عوارض، این است که یک شودیمبندی  

 جراح ماهر را برای انجام عمل انتخاب کنید. 

دکتر حامد قدسی یکی از جراحان معروف تهران هستند که در زمینه جراحی اسلیو معده بسیار 

تا به تناسب اندام برسند. برای کسب اطالعات   اندکردهماهر هستند و تا به حال به صدها نفر کمک  

 به شماره واتس آپ ایشان پیام دهید.  دیتوانیمبیشتر  
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