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: آقای دکتر! انجام جراحی برای الغری 
را به چه کسانی پیشنهاد می دهید؟

رژیم کاهش وزن باید در شرایطی و برای کسانی 
تجویز شود که بدون فشار مضاعف بتوانند آن را 
رعایت کنند. وقتی فردی چاق می شود که یا زیاد 
می خورد یا کم می سوزاند. برای اصالح این موضوع 
از افراد می خواهیم رژیم کاهش وزن بگیرند. در 
بسیاری از افراد رژیم مساوی است با مبارزه با 
هورمون اشتها. برخی افراد اراده کافی برای رژیم 
گرفتن و مبارزه با این هورمون را ندارند. وقتی 
رژیم کاهش وزن می گیرند، مدام فکر می کنند 
قندشان افتاده، دستشان می لرزد، تعریق دارند و... 
گاهی فرد برای مدتی آن را تحمل و بعد رهایش 
می کند. تنها 10 درصد افرادی که با توده بدنی 
باال رژیم کاهش وزن می گیرند خوب وزن کم 
می کنند. در جراحی به عنوان روشی  کنار رژیم 
به فرد کمک می کنیم با کاهش این هورمون یا با 
پایین آمدن سطح جذب در حدی که آسیب زننده 
نباشد، وزن کم کند. به عبارتی، جراحی الغری 
به افرادی پیشنهاد می شود که با رژیم نمی توانند 
دیگر  دلیل عوارض چاقی  به  یا  کنند  کم  وزن 
فرصت کافی برای کاهش وزن تدریجی ندارند.

: جراحی بای پس معده چطور انجام 
می شود؟

بای پس معده به روش الپاروسکوپی انجام می شود. 
در این روش، 5 برش 5 میلی متری روی دیواره 
شکم ایجاد و معده به دو تکه بزرگ و کوچک 
تقسیم می شود. تکه کوچک معده به مری وصل 
معده  از  غذا  می خورد،  غذا  فرد  وقتی  تا  شده 
وارد مری شود و بعد مری به روده ای که یک 
متر جلوتر است، متصل می شود، درنتیجه فرایند 
هضم در معده اصلی و فرایند جذب در 10 تا 15 
درصد ابتدایی روده که محل جذب اصلی کالری 

است، انجام نمی شود. در این شرایط وقتی فرد 
غذا می خورد بدون آنکه فشاری به او وارد شود، 
وزن کم می کند. بعد از توده بدنی35 فرد دچار 
عوارض ناشی از چاقی می شود. این فرد فرصت 
کافی برای الغر شدن با رژیم ندارد و اگر او را 
زیر فشار رژیم قرار دهیم، مخصوصا اگر قبال 
هم آن را بارها تجربه کرده باشد نمی تواند الغر 
شود و مبتال به دیابت و فشارخون و... خواهد 
شد. در کل، جراحی اسلیو و بای پس معده راحت 
کردن مسیر الغری فردی است که در معرض 

خطر ناشی از عوارض چاقی است. 
چه  باید  بیمار  جراحی،  از  قبل   :

آمادگی هایی داشته باشد؟

اندوسکوپی معده برای شناسایی بیماری های معده 
الزم است. آزمایش کامل خون نیز الزم است تا 
دیابتی بودن و مشکالت جذب در بیمار و درنهایت 
سطح هورمون کورتیزول و نشانگان کوشین که 
برخی افراد چاق به آن مبتال هستند، معلوم شود. 
در افراد مبتال به کبد چرب باید آنزیم های کبدی 
اصالح شود و اگر کمبودی دارند، جبران شود. 
قندخون نیز کنترل خواهدشد. بعد از عمل نیز تا 
1 سال هر 3 ماه باید بررسی ها تکرار شود تا اگر 
کمبودی وجود داشت، با مصرف مکمل رفع شود. 
: چقدر احتمال دارد بعد از جراحی 

فرد به وزن قبل خود برگردد؟
در بای پس معده گشادی معده نداریم ولی ممکن 

است روده خود را با وضعیت موجود تطابق دهد. 
این قضیه می تواند تا 15 درصد موارد بعد از 5 
سال، 50 درصد وزن از دست رفته را برگرداند. 
: انجام این جراحی از چه سنی مجاز 

است؟
در کودکان سن رشد طی نشده و منعی وجود 
ندارد ولی بهتر است کودک زیر نظر متخصص 
غدد اطفال، تغذیه و روان شناس باشد و در صورتی 
که تایید صادر شد، منعی برای عمل وجود ندارد 
اما معموال عمل برای افراد باالی 16 سال انجام 

می شود. 
: جراحی با چه عوارضی همراه است؟
عارضه های  داریم؛  عارضه  نوع  دو  کل،  در 
بلندمدت مثل ریزش موقت مو و شلی پوست. 
عارضه های کوتاه مدت مثل کمبود آهن، کلسیم 
و ویتامین B12 که با مصرف مکمل رفع می شود. 
اگر فرد بتواند با غذا این کمبود را جبران کند 
دیگر نیازی به مصرف مکمل نیست ولی به هر 
حال بهتر است روزانه مکمل مولتی ویتامین و 

کلسیم مصرف شود.

نگاه جراح

:چطور شد که تصمیم گرفتید برای کاهش وزن تن به 
عمل جراحی بدهید؟

من از 14 سالگی چاق بودم. دلیلش هم سن بلوغ، خوردن فست فودها، 
بی تحرکی، تشویق های اطرافیان که می گفتند بخور در سن رشدی و... 
بود. در این سن معموال نوجوان ها متوجه عواقب چاقی نیستند. از 
20 تا 21 سالگی کم کم متوجه شدم چاقی عوارض بسیاری دارد و 
باید وزنم را کاهش دهم بنابراین رژیم های مقطعی گرفتم. رژیم هر 
دکتری که معروف می شد را امتحان می کردم اما فایده ای نداشت و 
هر وزنی که کم می کردم 2 برابرش چند وقت بعد جایگزین می شد. 
مدتی هم باشگاه ورزشی رفتم تا با ورزش وزنم را کاهش دهم. در 
باشگاه مربی رژیم می داد و قرص چربی سوز و ال کارنتین و... مصرف 
می کردم اما آنها هم فایده ای نداشت. طب سوجوک، سوزنی، سنتی، 
دستگاه های الغری و ... را هم امتحان کردم اما درنهایت دیدم هر 
چه تالش می کنم بعد از مدتی دوباره فقط به خوردن رومی آورم. 
تفریحم فقط غذا خوردن بود. خالصه به توصیه یکی از دوستان 
به دکتر جراح داخلی که جراحی های الغری انجام می داد، مراجعه 

کردم و حاال در خدمت شما هستم. 

: پس به نظرتان این آخرین راهی بود که داشتید؟
بله، من دیابت گرفته بودم. قند ناشتایم 180 بود و قند 2 ساعت 
بعدش به باالی 200 می رسید. کبدم درجه 3 و فشارخونم باال بود. با 
رژیم نمی توانستم دیگر کاری کنم. با قد 189 سانتی متر وزنم به باالی 
150 کیلوگرم رسیده بود و باید سریع وزن کم می کردم. اینطور بود 
که در مورد جراحی و عوارضی که دارد، تحقیق کردم و درنهایت به 
این نتیجه رسیدم که عوارض این عمل از عوارض چاقی کمتر است. 

: بای پس معده چه عوارضی داشت؟
مهم ترین عارضه آن مواجهه با کمبود ویتامین و مینرالی بود که با 
مصرف مکمل می شد، رفعش کرد. برای پیشگیری اوایل هر ماه و 
بعد هر 3 ماه و بعد هر 6 ماه و حاال ساالنه آزمایش خون می دهم تا 
اگر مساله ای هست، رفع شود. برای رفع کمبود پتاسیم هر روز صبح 
یک عدد موز می خورم و برای کلسیم، لبنیات بیشتری مصرف می کنم. 

: زیرنظر متخصص تغذیه هم هستید؟
نه، البته اوایل جراحم رژیمی دادند که رعایت می کردم. االن هم به 
اندازه غذا می خورم و زیاد هم نمی توانم بخورم. در کل، شیرینی جات 
نمی خورم و بیشتر غذاهایم آبپز یا کبابی است. قبل از جراحی یادم 

است یک پیتزای کامل را با سیب زمینی و ساالد می خوردم و باز هم 
گرسنه بودم اما حاال 2 برش پیتزا به راحتی سیرم می کند. در کل، 
حجم غذای دریافتی ام کم شده و وعده های بیشتری غذا می خورم. 
: بعد از کاهش وزن دچار ریزش مو یا شلی پوست نشدید؟
ریزش مو موقت بود اما پوستم به هر حال شل شده است. قصد 

جراحی ندارم اما سعی می کنم با ورزش جمع اش کنم.
:چه ورزشی انجام می دهید؟

بعد از جراحی پیاده روی می کردم اما در حال حاضر حدود 30 دقیقه 
در روز پیاده روی می کنم. 

: کاهش وزن چه تغییری در زندگی تان ایجاد کرد؟
بازدهی کاری ام خیلی باال رفت. به دلیل شغلم مراجعه کنندگان حضوری 
دارم و خیلی در ارتباط با مردم هستم. قبل از کاهش وزن همیشه 
حس می کردم خیلی انگشت نما شده ام. دوست نداشتم مهمانی 
بروم. در محل کار تا کمی راه می رفتم، خسته می شدم اما حاال 
اصال حس خستگی نمی کنم. اعتمادبه نفسم باال رفته و درد کمر 
و زانویم رفع شده است. کبد چربم هم کامال پاک شده و قندخونم 

در حد طبیعی است.

شما هم می توانید سوژه »میزگرد تغذيه« باشید. كافی است از طريق صفحه »با خوانندگان« با ما تماس بگیريد و تجربه تان را با ساير خوانندگان »سالمت« در میان بگذاريد. روشي كه سوژه هاي »میزگرد تغذيه« براي كاهش يا افزايش وزن خود 
ارائه مي دهند لزوما مورد تأيید »سالمت« نیست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي يا نادرستي هر روش در همین صفحه بخوانید.

آقایمویدیکهباجراحیبایپسمعده50کیلوگرمکاهشوزنداشته،میگوید:
عوارض عمل کمتر از عوارض چاقی بود 

دارد  جراحی  روش  به  الغری  قصد  که  فردی 
نظر  از جراحی تحت  قبل  ماه   6 از  باید حداقل 
الغری  جراح  و  تغذیه  متخصص  و  روان شناس 
اگر  و  بدهد  انجام  را  الزم  آزمایش های  و  باشد 

کمبود تغذیه ای دارد، اصالحش کند. 
فرد باید شیوه غذا خوردن خود را اصالح کند. بعد 
از جراحی نیز هر ماه باید سطح ویتامین های خون 
و وضعیت تغذیه ای بیمار بررسی شود. این افراد 
است  مهم  و  هستند  تغذیه ای  کمبودهای  مستعد 
میزان غذایی که دریافت می کنند، حساب شود و 
حاوی تمامی مواد مغذی موردنیاز بدنشان باشد. 
در بیشتر موارد، تنها از طریق مواد غذایی نمی توان 
تمام نیاز این افراد را برطرف کرد و فرد باید از 
کند.  استفاده  معدنی  مواد  و  ویتامینی  مکمل های 
پروتئین هم در بیشتر موارد به حد نیاز تامین نمی شود 
و بیمار باید از مکمل های پروتئینی کمک بگیرد. 
باتوجه به قد و وزن و شرایط، بیمار باید زیر نظر 
متخصص تغذیه باشد تا برنامه غذایی مشخصی 

دریافت کند. 
از  بعد  بیماران حتی 2 سال  این  تحقیقات،  طبق 
جراحی نیز در معرض خطر کمبودهای تغذیه ای 

قرار دارند. 
از جمله  ویتامین ها  برخی  کمبود  کمبودها،  میان 
ویتامین B12   که جذبش وابسته به فاکتور پروتئینی 
است که از معده ترشح می شود و این بیماران آن را 
ندارند، پررنگ تر است و باید با تزریق جبران شود. 
آمپول B12  برای 3 تا 6 ماه نیاز بدن این بیماران 
را تامین می کند  و باید تا آخر عمر تزریق شود. 

بدن به مرور زمان با شرایط جدید تطابق پیدا می کند 
و نیازی به مصرف بقیه مکمل ها تا پایان عمر نیست. 
برای پیشگیری از افزایش وزن دوباره نیز این بیماران 
از مصرف  باشند و  تغذیه خود  نوع  باید مراقب 

هله هوله خودداری کنند. 
این بیماران حجم معده کمی دارند و برای دریافت 
مواد مغذی الزم باید وعده های غذایی کوچک اما 

متعددی دریافت کنند

قرص  مصرف  به  داشتند  اشاره ای  مویدی  آقای 
چربی سوز و ال کارنتین در باشگاه و گرفتن رژیم 
زیر نظر مربی. در این رابطه باید بگویم مصرف 
داروها باید زیر نظر پزشک و تجویز او باشد زیرا 
این داروها و حتی مکمل ها، گاهی با بیماری های 
جانبی فرد تداخل می کنند. برای الغر شدن باید رژیم 
غذایی و ورزش زیر نظر یک تیم برنامه ریزی شود. 
متخصص تغذیه کنار متخصص پزشکی ورزشی، 
کارشناس ورزش و حتی متخصص داخلی می توانند 

برنامه درستی تنظیم کنند. 
متاسفانه در کشور ما هر یک از این افراد به جای 
نتیجه  کردن  کار  علمی  می دهد.  برنامه  دیگری 
بهتری می دهد اما در کشور ما هنوز این موضوع 

جا نیفتاده است. 
در مورد آقای مویدی که دیابت هم داشتند باید به 
این موضوع توجه داشت که دیابت با مشکالت 

عروقی، گوارشی و چشمی همراه است. 
در کل، برنامه ورزشی و تغذیه ای در این فرد اهمیت 
باالیی دارد و یک مربی ورزش در باشگاه اجازه 
که  ورزشی  مورد  در  ندارد.  غذایی  رژیم  تجویز 
هم اکنون انجام می دهند نیز باید بگویم بسیار خوب 
است. پیاده روی موجب بهبود وضعیت متابولیسم، 
عملکرد قلب و ریه ها، تنظیم قندخون و طول عمر 

بیمار می شود. 
در مورد شلی پوست باید گفت افتادگی های متوسط 
و شدید تنها با جراحی یا دستگاه های مخصوص 
زیبایی جمع می شود اما افتادگی خفیف را با ورزش 
قدرتی می توان تا حدی رفع کرد. البته برنامه ورزش 
قدرتی را نیز بهتر است از متخصص پزشکی ورزشی 

دریافت کنند.

تزریق ویتامین B12 را 
تا آخر عمر ادامه دهید

زیرنظر مربی باشگاه 
رژیم نگیرید

دکترآزیتاحکمتدوست
 دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکترشاهینصالحی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم  پزشکی شهیدبهشتی

نگاه متخصص تغذیه

نظر متخصص پزشکی ورزشی 

تاکیددکترمحمدرضاعبدالحسینیبهمهمان»میزگردتغذیه«

با زیر فشار بودن نمی توان وزن کم کرد

گاهی اوقات احساس می کنی انگشت نمای خاص و عام شده ای. دلت می خواهد وزنت 
کم شود و از این چاقی که گوشه گیرت کرده، خالص شوی اما به هر دری که می زنی، 
نمی شود. هر رژیمی که می گیری درنهایت بعد از چندی وسوسه خوردن امانت را می گیرد 
و تصمیم می گیری بی  خیال رژیم و همه محدودیت هایش شوی اما روز از نو و روزی از 
نو! دوباره چاقی و زیر چشمی نگاه های مردم و قضاوت هایشان. درنهایت تن به تیغ می دهی. مهمان این هفته 
»میزگرد تغذیه« آقای بهزاد مویدی است که 2/5 سال پیش جراحی بای پس کالسیک انجام داد و به این طریق 

توانست 50 کیلوگرم وزن کم کند. همراه ما باشید و در مورد دالیل جراحی و مزایا و معایب آن بخوانید.

 سمیه 
مقصودعلی

»میزگردتغذیه«دربارهروندکاهشوزنبهزادمویدی
باحضوردکترمحمدرضاعبدالحسینیفلوشیپجراحیداخلی،

دکترآزیتاحکمتدوستمتخصصتغذیهو
دکترشاهینصالحیمتخصصپزشکیورزشی

50 کیلوگرم کاهش 
وزن بعد از جراحی 

عنوان  به  جراحی  در   
فرد  به  رژیم  کنار  روشی 
کاهش  با  می کنیم  کمک 
پایین  با  یا  هورمون  این 
آمدن سطح جذب در حدی 
که آسیب زننده نباشد، وزن کم کند. به 
عبارتی، جراحی الغری به افرادی پیشنهاد 
می شود که با رژیم نمی توانند وزن کم کنند 
یا به دلیل عوارض چاقی دیگر فرصت کافی 

برای کاهش وزن تدریجی ندارند

 بعد        قبل


