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  یداروئی چاق يها درمان
  

  : دکتر ندا ولی زادهنویسنده
  دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، بیمارستان امام خمینی(ره) آدرس:

nvalizadeh2008@gmail.com  
داروهاي مختلفی جهت در حال حاضر  ایجاد کرده است. چاقی با شیوع روزافزون خطرات فراوانی را براي سالمت افرادمقدمه و هدف : 

  .پردازیم یمدرمان چاقی رایج در داروئی  يها دستهبررسی در این مقاله به . گردد یمه استفاد چاقی درمان
  طرح ریزي شد. : این مقاله یک بررسی مروري بوده و بر اساس جستجوي اینترنتی مقاالت معتبرروش کار

   هاي ضد چاقی شامل موارد زیر است:داروسردسته   :ها یافته
 هاي یتامینونفخ، بی اختیاري مدفوع و سوء جذب  ،کرامپهاي شکمی . از عوارض آنکند یمز روده را مهار ارلیستات جذب چربی ا - الف

  نیز گزارش شده است. ويآسیب شدید کبدي و کلی ي نظیرعوارض نادر .استمحلول در چربی 
  . ستا سردرد ، تهوع و سرگیجه آن عوارض جانبیبوده و از  آگونیستهاي سروتونین لورکاسرین از -ب
خطر انفارکتوس میوکارد از بازار داروئی جمع  بدلیل افزایش . سیبو ترامینشوند یم باعث سیري زودرس داروهاي مقلد سمپاتیک -ج 

 افزایش فشار خون و ضربان قلب، ها آن عوارضهستند . ازآوري شده است. فنترمین و دي اتیل پروپیون از سایر داروهاي این دسته 
خون نبایستی مصرف ي پرفشارو  و در بیماران با سابقه سوء مصرف دارو، بیماري کرونري قلبی باشد یمبوست یو  یبخواباضطراب، 

  شوند.
  مطالعات بالینی با کاهش وزن همراه بوده است. توپیرامات درمانند   دـ داروهاي ضد تشنج

و داروهاي تجربی  (متفورمین) ، داروهاي ترکیبی بتدیاد از سایر داروهاي موجود داروهاي ضد افسردگی ( بوپروپیون)، داروهاي ض - ه
  .باشند یم

  شده است. آمریکا تائید يتوسط  سازمان غذا و دارو و چند داروي دیگر از داروهاي ضد چاقی نظیر ارلیستات يمعدودتعداد 
و عوارض جانبی این داروها صورت  با توجه به تنوع داروهاي رایج ضد چاقی، انتخاب نوع درمان بایستی بر اساس کارائینتیجه گیري : 

  گیرد. 


