
 درمبن ٌبی دارَیی چبقی

 دکتر آوبٌیتب ثبثک

 متخؾؼ پزعکی پیغگیری



 :  دارَ درمبوی

اکثهر ایهه دارٌَهب . ثطُر معمُل ٌیچگُوهً دارَیهی ثهرای کهبٌظ اعهتٍب َ توهری نُؽهیً ومهی عهُد

نبییههذ  (FDA)عههُارؿ قیجههیو ریههُی َ یههب اُارعههی داروههذ َ نُصهه  صههب مبن وهه ا َ دارَی آمریکههب 

 وغذي اوذ

 

  دارٌَبی کبٌظ َ وی کً نُصFDA  صهیجُنرامیه َ مبوىهذ )ثرای مؾرف درا  مذت نبییذ عذي اوذ

ثراثهر  BMIدر عرای  خبػ ٌمراي ثهب رییهغ وه ایی َ لعبلیهن ثهذوی ثهرای ثیمهبراوی کهً ( اَرلیضتبت

َ ثیمههبری ٌههبی ٌمههراي مههی ثبعههىذ َ ویههز ثههرای ثیمههبراوی کههً یههب ثیغههتر داروههذ َ لبقههذ ع  ههغ خطههر  30

BMI  مههی ثبعههىذو نذههن و ههر یههب ثیغههتر اصههن َ دارای ع  ههغ خطههر َ ثیمههبری ٌههبی ٌمههراي  27آوٍههب

 .نُاوىذ اصتفبدي عُوذپزعک می 

 



 : جرادی

  یههب ( یههب ثیغههتر 40ومبیههً نههُدي ثههذن )نعههذاد معههذَدی ا  ثیمههبران مجههت  ثههً چههبقی مفههرBMI>=35 

و جرادی می عُوذ ایه رَط ثرای کضبوی اوجبم می عُد کهً درمهبن  جهی ثطهُر ٌمراي ع  غ خطر

 .کبمل مُلق وجُدي یب ا  عُارؿ چبقی مفر  روج می ثروذ

 

 جرادی دصتگبي اُارط عبمل ثرداعته ثخغی ا  معذي یهب ثهبی پهش کهردن آن ثهرای ثیمهبراوی اصهن

کههً َ ن ا  دصهن رلتههً نجرثههً وغهبن دادي . کهً اوگیهزي داروههذ َ عهُارؿ جرادههی را قجهُل مههی کىىهذ

ثطُر معمُل دَثبري ثر می ارددو مگر ایىکً یک ثروبمً ثرای وگٍذاری َ ن عبمل رییغ درمبویو 

 .لعبلین ثذوی َ رلتبر درمبوی ثرای مذت وبمذذَد ادامً یبثذ

 



 دارٌَبی ایبٌی مُرد اصتفبدي در درمبن چبقی

یري صجز یب صیبي  

صرکً صیت 

جیجک دریبیی 

کرلش 

عُیذ 

صیر 

لیمُنرط 

دارچیه 

لیفل قرمز 

جىضیىگ 

چبی صجز 

وججیل  



 :اوُاع دارٌَبی ایبٌی مُرد اصتفبدي

قجل ا  ٌر و ا: کپضُل  یري ثبریج اصبوش 

ثعذ ا  ٌر و ا : کپضُل لیمُنرط ثبریج اصبوش 

               الن لغبر می دٌذ 



 کپضُل اصییغ لُل

صرکً صیتو چبی صجزو جیجک دریبیی 

2  ثبر در رَ  ٌمراي و ا 3کپضُلو 

صبلو  18ثبرداریو عیردٌیو دضبصین ثً کبلئیهو صه  یر : مُارد مىع مؾرف

 پرکبری نیرَ یذو آومیو مؾرف لَُدَپب

 (صبعن 2لبؽیً )عذم مؾرف ٌغ  مبن ثب صبیر دارٌَب ثخؾُػ ضذ اوعقبد 



 قرػ کبرَیل

کرلشو اویضُنو  یري صجزو نرعک 

2-1  ثبرو ویغ صبعن قجل ا  و ا ثب آة  یبد 3قرػو رَ ی 

مغک ت کییُیو ثبرداری: مىع مؾرف 

مؾرف  یبد َ  ُتوی مذت قذوه اصن 



 صبعً ٌزال

یىبنو را یبوًو صذاةو  یري صیبيو مر وجُطو ثُري ارمىیو اعق  

 ثبر در دٌبن ریختً ثب آة میل عُدو یک صبعن قجل ا  و ا 2یک صبعً رَ ی 

دبمیگیو عیردٌی: مىع مؾرف 



 قرػ اصییغ کُ یک

کرلشو عُیذو چبی صجز 

ویغ صبعن قجل ا  ٌر و ا 

مؾرف ٌغ  مبن دارٌَبی ضذ لغبر خُن: مىع مؾرف 

 ًثبیذ ثب  اضطراةیب  خُاثی ثیداروذ در ثیمبران مجت  ثً  کبلئیهدارٌَبیی ک

 مؾرف عُوذ ادتیب 



 کپضُل اصییغ مکش

 کرلشو را یبوًو عؾبري  یري صجزو کبصىینخغ 

 2 عذد عؾرٌب 2میبن رَ و عذد 

 مؾرف ٌغ  مبن دارٌَبی ضذ لغبر خُن: مؾرفمىع 

 



 پُدر کبٌظ َ ن یُنبم

یريو لیجرو َیتبمیه َ ام ح  

کبٌظ َ نو چرثی صُ یو کبٌظ اعتٍب 

 (مخیُ  ثب مبصن)یک قبعق مرثبخُری قجل یب ٌمراي ٌر َعذي و ا 

 رَ ي 45-60یک دَري کبمل 

ثبرداریو عیردٌیو پرکبری نیرَ یذو لىیل کتُوُری: مىع مؾرف 



 کپضُل اصییغ نکش

قٍُي صجز 

قجل ا  ٌر و ا یک عذد 

 عذد ؽجخو یک عذد ظٍر قجل ا  و ا  2در ؽُرت ثرَ  ثی خُاثیو 

 



 کپضُل کرثُث کر

عؾبري لُثیب صفیذ 

جیُایری ا  ج ة کرثٌُیذراتو جیُایری ا  الزایظ قىذ خُن ثعذ ا  و ا 

الزایظ ادضبس صیری 



 کپضُل اصییغ می

 عؾبري ٌبیguarana و ابرصیىیب کُمجُجیبو چبی صجزوrhodiola 

roseaو لیفل صیبي َ کرَم 

کىترل اعتٍب 

کبٌظ نجمع چرثی عکمیو کبٌظ َ ن 


