


نقش مکمل های غذایی 
و دارو ها در کاهش وزن

تیموریفرشاد : ارائه دهنده
پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی



تعریف چاقی
ش از طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی ، چاقی عبارتست از تجمع غیر طبیعی و بی

.اندازه توده چربی بدن به طوری که سالمتی فرد را به خطر بیندازد



شیوع چاقی در جهان







برای کاهش وزنمکمل درمانی



غذاییمکمل 
ایجااد ( OAM)در ابتدا به عنوان دفتر طب جایگزین . را بررسی می کند( CAM)طب مکمل و جایگزین (: NCCIH)مرکز ملی سالمت تکمیلی و یکپارچه •

.استNIHمرکز زیر نظر 27یکی از . دادتغییر نام ( NCCAM)شد و قبل از دریافت نام فعلی، به مرکز ملی طب مکمل و جایگزین 

قبت های از طریق تحقیقات علمی دقیق، مفید بودن و ایمنی مداخالت پزشکی مکمل و جایگزین و نقش آنها در بهبود سالمت و مرا": NCCIHمأموریت •

”کندبهداشتی را تعریف 

"یکی از اجزای اصلی مواد غذایی"و حاوی ( بجز تزریقی ها)شود طریق دهان مصرف از غذا گرفته شود، از است که محصولی :از مکمل رژیمیFDAعربف ت•

.که برای تکمیل رژیم غذایی مورد استفاده قرار می گیردباشد 

.این قوانین هم برای غذا و هم مکمل های غذایی ست. FDAتوسط ( (1994DSHEAقانون بهداشت و آموزش مکمل های غذایی در سال •

.های غذایی در اشکال مختلف مانند قرص ، کپسول ، بار ، پودر و مایعات وجود داردمکمل •



DESHEA includes:

• General Dietary Supplement Labeling

• Identity Statement

• Net Quantity of Contents

• Nutrition Labeling

• Ingredient Labeling

• Claims

• Pre-market Notification of New Dietary Ingredients

• Other Labeling Information

https://www.fda.gov/food/dietary-supplements/dietary-supplement-labeling-guide-chapter-i-general-dietary-supplement-labeling
https://www.fda.gov/food/dietary-supplements/dietary-supplement-labeling-guide-chapter-ii-identity-statement
https://www.fda.gov/food/dietary-supplements/dietary-supplement-labeling-guide-chapter-iii-net-quantity-contents
https://www.fda.gov/food/dietary-supplements/dietary-supplement-labeling-guide-chapter-iv-nutrition-labeling
https://www.fda.gov/food/dietary-supplements/dietary-supplement-labeling-guide-chapter-v-ingredient-labeling
https://www.fda.gov/food/dietary-supplements/dietary-supplement-labeling-guide-chapter-vi-claims
https://www.fda.gov/food/dietary-supplements/dietary-supplement-labeling-guide-chapter-vii-premarket-notification-new-dietary-ingredients
https://www.fda.gov/food/dietary-supplements/dietary-supplement-labeling-guide-chapter-viii-other-labeling-information


General Dietary Supplement Labeling

• What is required on a dietary supplement label?

• Five statements are required: 

• 1) the statement of identity (name of the dietary supplement)

• 2) the net quantity of contents statement (amount of the dietary supplement)

• 3) the nutrition labeling

• 4) the ingredient list

• 5) the name and place of business of the manufacturer, packer, or distributor.

• It must placed all required label statements either on the front label panel (the principal display 
panel) or on the information panel

• specified the country of origin

https://www.fda.gov/food/dietary-supplements/dietary-supplement-labeling-guide-chapter-i-general-dietary-supplement-labeling


Identity Statement

• used the term "dietary supplement" except:

that you may delete the word "dietary" and replace it with the name of the 
dietary ingredient(s) (e.g., “calcium supplement”) or an appropriately 
descriptive term indicating the type of dietary ingredient(s) (e.g., “herbal 
supplement with vitamins”

Net Quantity of Contents

• net quantity of contents statement in either weight, measure, numerical 
count or a combination of numerical count and weight or measure

• must has been specified both metric (grams, kilograms, milliliters, or liters) 
and U.S. Customary System (ounces, pounds, or fluid ounces) terms.



Nutrition Labeling

• called a "Supplement Facts" panel 

• Total calories, calories from fat, total fat, saturated fat, cholesterol, sodium, 
total carbohydrate, dietary fiber, sugars, protein, vitamin A, vitamin C, calcium, 
and iron must be listed when they are present in measurable amounts

• Ingerdient labeling

• "ingredient" refer to the compounds used in the manufacture of a dietary 
supplement. For instance, when calcium carbonate is used to provide calcium, 
calcium carbonate is an "ingredient" and calcium is a "dietary ingredient." The 
term "ingredient" also refers to substances such as binders, colors, excipients, 
fillers, flavors, and sweeteners.

• must has been listed the ingredients in descending order of predominance by 
weight

• spice and coloring agents (certified or non-certified)



Claims
• A nutrient content claim expressly or by implication characterizes the level of 

a nutrient in a dietary supplement.

• Claims in FDA:

• "High (contains at least 20% of the Daily Value (DV)“, "Good Source(10 to 
19% of DV)“, "More“, "High potency“, "Antioxidant“, "Light" or "Lite“, "Calorie 
or Sugar" , "Sodium or Salt“, "Fat, fatty acids, and cholesterol“, "Healthy" 

• ….



تبلیغات، برچسب ها و )FCTو کمیسیون فدرال تجارت ( تایید یا رد ایمن بودن مکمل ها)FDA: بر مکمل ها در امریکانظارت•
(ادعاهای سالمتی

DMAA (1,3-dimethylamylamine)و FDA :Ephedra sinicaتنها مکمل های ممنوع شده توسط •

:بیشترین نگرانی درباره•

عملکرد جنسیمکمل های کاهش وزن، افزایش عملکرد ورزشی، اختالل •

آنها مکمل های % 30مکمل رژیمی سلب مسئولیت نموده که 1078از اظهارنظر درباره FDAدر آخرین نسخه بروزرسانی •
.ورزشی هستندافزایش عملکرد کاهش وزن و درصد باالیی نیز 

، sibutramine،phenolphthaleinحاوی یکی از این اجزاء پنهان مضر شامل کاهش وزن عمده این مکمل ها •
fluoxetine ،Tadalafil ،DMAA  ،Benproperine ،phenolphthaleinو سایر داروها هستند  .

•FDAامکان بررسی همه این مکمل ها  را ندارد و بعضا ممکن است عوارض خطرناکی بخاطر داروهای پنهان داشته باشد  .

در برچسب گذاری تغذیه ای و نظارت بر مکمل های رژیمی ( کمیسیون مستندات غذایی)Codexدر سطح بین المللی •
.فعالیت دارد



:لینک صفحه تقلب دارویی و مکمل های سلب مسئولت شده

• https://www.accessdata.fda.gov/scripts/sda/sdnavigation.cfm?filter=&sortColumn=5d&sd=tainted_supplements_cder&
displayAll=false&page=2

https://www.accessdata.fda.gov/scripts/sda/sdnavigation.cfm?filter=&sortColumn=5d&sd=tainted_supplements_cder&displayAll=false&page=2


Dietary Supplements for Weight Loss



Irvingia)انبه آفریقایی  gabonensis)



انبه آفریقایی

عوارض جانبیاشکال داروییایمنینتایج مطالعاتشواهد اثر بخشیمکانسیم اثر

مهار کننده آدیپوژنز
کاهش سطح لپتین

مطالعات بالینی 
محدود با حجم نمونه 

. پایین

کاهش احتمالی 
متوسط وزن بدن و 

دور کمر

میلی 3150تا دوز 
گرم در روز به مدت 

هفته ایمن10
پودر، قرص، کپسول

سردرد•
بی خوابی•
نفخ شکم•

US National Institute of Health. Dietary Supplements for Weight Loss.



انبه آفریقایی



گلوکان-بتا

خمرها،مها،باکتریدرکههستندگلوکزساکاریدهایپلیهاگلوکانبتا
.شوندمییافت(جودوسروجومانند)غالتدانهوهاقارچ

شکاهباعثجوازبتاگلوکانمصرفمحلول،غذاییفیبرهایعنوانبه
.شودمیانساندراشتهاوانرژیدریافت



گلوکان-بتا

عوارض جانبیاشکال داروییایمنینتایج مطالعاتشواهد اثر بخشیمکانسیم اثر

افزایش احساس 
سیری و زمان انتقال

غذا در دستگاه 
گوارش و کاهش 

جذب گلوگز

مطالعات بالینی 
متعدد که در آن ها 
به کاهش وزن به 
عنوان پیامد ثانویه
.اشاره شده است

تاثیری بر وزن بدن
ندارد

گرم در روز 10تا دوز 
هفته 12به مدت 

بدون مشکل

پودر، قرص، کپسول،
نفخ شکم•شربت

US National Institute of Health. Dietary Supplements for Weight Loss.



گلوکان-بتا



(نارنج)پرتقال تلخ 
Bitter Orange [(Citrus aurantium L.); zhi qiao]



(نارنج)پرتقال تلخ 
.استپروتوآلکالوئیدهاسایرو"سینفرین"یاp-synephrineمنبعگیاهاینمیوه•

نوراپیویننفراپیعملکردتوانندمیسینفرینآلکالوئیدهایآدرنرژیک،آلفاهایآگونیستعنوانبه•

.کنندتقلیدرانفرین

عصبیوعروقیقلبیسیستمبرسینفرینوتلخپرتقالنفریننوراپیونفریناپیبامشابهتأثیراتمیزان•

.نیستمشخص(خونفشاروقلبضربانافزایشمثالعنوانبه)مرکزی

کردممنوعغذاییهایمکملدرراافدرینآلکالوئیدهایازاستفاده2004سالدرFDAاینکهازپس•

.کردندجایگزینمحصوالتازبسیاریدرتلخپرتقالباراافدراتولیدکنندگان

.داردمتفاوتیداروییخواصامادارد،افدرینباساختاریشباهت هایسینفریناگرچه•



(نارنج)پرتقال تلخ 

عوارض جانبیاشکال داروییایمنینتایج مطالعاتشواهد اثر بخشیمکانسیم اثر

ی افزایش انرژی مصرف
ده ، مهارکننلیپولیزو 

خفیف اشتها

مطالعات بالینی 
محدود و با کیفیت 

.پایین

ان افزایش احتمالی میز
و متابولیسم استراحت

. مصرف انرژی
اثرات غیر قطعی در 

کاهش وزن

نگرانی هایی در 
خصوص مصرف این 
ه ترکیب به ویژه همرا

برخی محرک ها وجود 
.دارد

پودر، قرص، کپسول،
روغن خوراکی

درد سینه•
عصبی شدن•
سردرد•
افزایش فشار خون•
ضربان قلب•

US National Institute of Health. Dietary Supplements for Weight Loss.



(نارنج)پرتقال تلخ 



کافئین



کافئین
آنگیاهیعمنبیکیاشدهاضافهکافئینحاویوزنکاهشغذاییمکمل هایازبسیاریواستگزانتینمتیلیککافئین•

.هستندچایاشکالسایروسبزچاییاماته،یرباوآجیل،کوال،گوارانامانند
60حدوددرویابدمیافزایشمصرفازپسدقیقه45تا15عرضدرخونسطح.استساعت6حدودکافئینعمرنیمه•

.رسدمیخوداوجبهدقیقه

:کافئینعملکردهای•

دیورتیکعملکردکولونومعدهفعالیتافزایشواسکلتیهایماهیچهوقلبمرکزی،عصبیسیستمتحریک•

.گرمازاییانرژیدوزبهوابستهوخطیافزایش•

هایانساندردارونماازبیشترساعتدرکیلوکالری9/2میانگینطوربهراانرژیمصرفکافئین،گرمیمیلی100دوزیک
.داشتادامهبیشتریاساعتسهمدتبهاثراینودادافزایشسالم

دستازافزایشباهمچنینوسمپاتیکسیستمسازیفعالباچربیاکسیداسیونافزایشطریقازوزنکاهشبهکمک•
مایعاتدادن

.شودمیاثراتاینکاهشوکافئینتحملبهمنجرکافئینازهمیشگیاستفاده•



کافئین

عوارض جانبیاشکال داروییایمنینتایج مطالعاتشواهد اثر بخشیمکانسیم اثر

سیستم عصبی 
مرکزی را تحریک می

و ترموژنزکند ، 
را اکسیداسیون چربی
افزایش می دهد

وتاه مطالعات بالینی ک
مدت محصوالت 

ترکیبی

الی تأثیر متوسط احتم
بر وزن بدن یا کاهش
وزن در طول زمان

معموالً در مقادیر 
500-400کمتر از 

میلی گرم در روز
بدون نگرانی های 

ایمنی  برای 
.بزرگساالن

نگرانی های ایمنی 
قابل توجهی در 

دوزهای باالتر

قرص و کپسول

عصبی بودن•
عصبانیت•
استفراغ•
تاکی کاردی•

US National Institute of Health. Dietary Supplements for Weight Loss.



کافئین



کلسیم



کلسیم

عوارض جانبیاشکال داروییایمنینتایج مطالعاتشواهد اثر بخشیمکانسیم اثر

می را افزایشلیپولیز
دهد

تجمع چربی و جذب 
چربی را کاهش می 

دهد

نی چندین مطالعه بالی
بزرگ

هیچ تأثیری بر وزن 
بدن ، کاهش وزن یا 
جلوگیری از افزایش 

وزن بر اساس 
داردآزمایشات بالینی ن

ر هیچ نگرانی ایمنی د
مصرف میزان توصیه

1200-1000)شده 
میلی گرم در روز برای

گزارش ( بزرگساالن
نشده است

ژل، سافتقرص، 
لقرص جوشان، پاستی

یبوست•
سنگ کلیه •
تداخل در جذب •

روی و آهن در 
مقادیر باالی 

2500تا 2000
میلی گرم برای 

بزرگساالن

US National Institute of Health. Dietary Supplements for Weight Loss.



کلسیم



کپسایسین



کپسایسین

عوارض جانبیاشکال داروییایمنینتایج مطالعاتشواهد اثر بخشیمکانسیم اثر

افزایش مصرف انرژی
و اکسیداسیون 

، افزایش لیپیدها
سیری و کاهش 

مصرف انرژی

چندین کارآزمایی 
ر بالینی که عمدتاً ب

روی دریافت انرژی و 
داشتها متمرکز بودن

ممکن است مصرف 
انرژی را کاهش دهد 

دن اما تاثیری بر وزن ب
ندارد

نگرانی های ایمنی 
میلی 33کمی برای تا 

4گرم در روز برای 
میلی گرم 4هفته یا 

هفته 12در روز برای 
.گزارش شده است

قرص و کپسول
ناراحتی گوارشی•
افزایش انسولین•
HDLکاهش •

US National Institute of Health. Dietary Supplements for Weight Loss.



کپسایسین



کیتوزان

.  تهیه می شودکیتوزان یک پلی ساکارید ساخته شده است که به صورت تجاری از اسکلت بیرونی سخت پوستان



کیتوزان

عوارض جانبیاشکال داروییایمنینتایج مطالعاتشواهد اثر بخشیمکانسیم اثر

ه در دستگاه گوارش ب
چربی غذا متصل می

و شود و جذب چربی
کلسترول را کاهش 

.می دهد

ا بمطالعات بالینی 
حجم نمونه کم، 
عمدتا با کیفیت 
متدلوژی ضعیف

حداقل تأثیر بر وزن 
بدن

نگرانی های کمی در 
گرم 15-0.24مورد 

ماه گزارش 6در روز تا 
.  شده است

می تواند باعث واکنش
آلرژیک در افراد های 

شودحساس به صدف 

قرص و کپسول

نفخ•
یبوست•
سوء هاضمه•
تهوع •
سوزش سر دل•

US National Institute of Health. Dietary Supplements for Weight Loss.



کیتوزان



کارنیتین



کارنیتین
.استیتینکارن-ال-پروپیونیلوکارنیتینآسیلچندینکارنیتین،-الخودجملهازترکیبچندینعمومیاصطالحیک•

.استشدهتشکیلمتیونینولیزینآمینهاسیدهایاز•

برخیدریزنکمیمقادیرولبنیمحصوالتوشیرومرغماهی،گوشت،مانندحیوانیمحصوالتدرطبیعیطوربهکارنیتین•
.داردوجودگیاهیغذاهایاز

ضروریاییغذرژیمدرکارنیتینمصرفبنابراینکند،میسنتزآندهندهتشکیلآمینهاسیدهایازراکارنیتینانسان•
.نیست

یکعنوانهبومی کندمنتقلمیتوکندریداخلبهراچرباسیدهایکههستندکارنیتینحاویبدنسلول هایتمامتقریباً•
وزنکاهشعاملیکعنوانبهکارنیتیناثرات،ایندلیلبه.می کندعملچرباسیدهایاکسیداسیونبتابرایکوفاکتور
.استشدهپیشنهاد



کارنیتین

عوارض جانبیاشکال داروییایمنینتایج مطالعاتشواهد اثر بخشیمکانسیم اثر

اکسیداسیون 
اسیدهای چرب را 
افزایش می دهد

چندین مطالعه ی 
ن بالینی با کاهش وز

پیامدبه عنوان یک 
ثانویه

کاهش متوسط وزن 
ممکن است

ا هیچ نگرانی ایمنی ت
گرم در روز به مدت 2

گرم در 4سال یا 1
روز 56روز به مدت 

گزارش نشده است

ال قرص، کپسول، وی
خوراکی، مایع

تهوع•
استفراغ•
اسهال•
گرفتگی شکم•
"ماهی"بوی بدن •
ممکن است خطر •

بیماری های قلبی 
عروقی را افزایش دهد

US National Institute of Health. Dietary Supplements for Weight Loss.



کارنیتین



کروم

. ش داردنقانسولین درعملکرد سه ظرفیتی کروم به شکل 

د، هستنکروم مکمل های غذایی غالبا حاوی پیکولینات 

یز کروم و مخمر کروم نبه شکل نیکوتینات است ممکن 

.باشند

مل اختالل تحاست منجر به ضعیف کروم ممکن وضعیت 

.  شود2گلوکز و دیابت نوع 



کروم

عوارض جانبیاشکال داروییایمنینتایج مطالعاتشواهد اثر بخشیمکانسیم اثر

توده عضالنی بدون
چربی را افزایش می 
دهد ؛ باعث کاهش 

.چربی می شود

مصرف غذا ، سطح 
گرسنگی و هوس 

چربی را کاهش می 
دهد

نی چندین مطالعه بالی
با کیفیت متفاوت

ن بر وزحداقلیتاثیر 
بدن و چربی بدن

هیچ نگرانی ایمنی 
برای مصرف توصیه 

45-20)شده 
میکروگرم در روز برای

گزارش ( بزرگساالن
.نشده است

قرص، مایع

سردرد•
مدفوع آبکی•
یبوست•
ضعف•
سرگیجه•
تهوع•
استفراغ•
کهیر•
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کروم



(CLA)کونژوگهاسید لینولئیک



(CLA)کونژوگهاسید لینولئیک

عوارض جانبیاشکال داروییایمنینتایج مطالعاتشواهد اثر بخشیمکانسیم اثر

می را افزایشلیپولیز
را لیپوژنزدهد ، 

کاهش می دهد و 
آپوپتوزباعث ایجاد 

در بافت چربی می 
شود

چندین مطالعه ی 
بالینی

ن بر وزحداقلیتاثیر 
بدن و چربی بدن

نگرانی های ایمنی 
گرم در روز 6کمی تا 

ماه گزارش شده 12تا 
است

ژلسافت

ناراحتی و درد •
شکمی

یبوست•
اسهال•
سوء هاضمه •
اثرات ( احتماال)•

ی نامطلوب بر چرب
هموستازخون و 

گلوکز
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(CLA)کونژوگهاسید لینولئیک



کامبوجیاگارسینیا 

یهیدروکساسیدزیادیمقادیرحاویآنمیوهپوستوپالپکهاستمیوهیک
کوژنگلیسنتزافزایشلیپوژنز،مهاربرایکهترکیبی،است(HCA)سیتریک

.تاسشدهپیشنهادوزنافزایشازپیشگیریوغذادریافتسرکوبکبدی،



کامبوجیاگارسینیا 

عوارض جانبیاشکال داروییایمنینتایج مطالعاتشواهد اثر بخشیمکانسیم اثر

را مهار می لیپوژنز
کند ، مصرف غذا را 

. سرکوب می کند
هیدروکسیاسید 

جزء فعالسیتریک
.پیشنهادی است

وتاه مطالعات بالینی ک
.  ینمدت با کیفیت پای

اهش تاثیر متوسط بر ک
وزن بدن

برخی نگرانی های 
ایمنی گزارش شده 

است
قرص و کپسول

سردرد•
تهوع•
عالئم دستگاه •

تنفسی فوقانی
عالئم گوارشی •
گیجی•
آسیب کبدی•
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کامبوجیاگارسینیا 



عصاره ی چای سبز



عصاره ی چای سبز
(EGCG)گاالتها، بویژه اپی گالوکاتچین و کاتچین کافئین :در چای سبزاجزای فعال مرتبط با کاهش وزن •

.میلی گرم کافئین دارد45و میلی گرم کاتچین 320تا 240فنجان معمولی دم کرده چای سبز حدود یک •

ربی مصرف انرژی و اکسیداسیون چربی، کاهش لیپوژنز و کاهش جذب چافزایش :  در کاهش وزنسبز و اجزای آن مکانیسم چای •

.دهدسبز همچنین ممکن است هضم و جذب کربوهیدرات را کاهش چای •

وزن می ظ کاهش حفبرای اثر این می دهد افزایش انرژی را به شکلی وابسته به دوز مصرف کافئین به تنهایی یا در ترکیب با کاتچین ها •

.مهم باشدتواند 

.ا نمی کندنیز به طور قابل توجهی اکسیداسیون چربی را افزایش می دهند، اما کافئین به تنهایی این کار رکافئین + ها کاتچین •

•EGCG  افزایش نمی دهدرا تنهایی میزان متابولیسم استراحت، اکسیداسیون چربی یا اثر حرارتی تغذیه به .

.کنندهای چای و کافئین ممکن است به صورت هم افزایی عمل کاتچین •



عصاره ی چای سبز

عوارض جانبیاشکال داروییایمنینتایج مطالعاتشواهد اثر بخشیمکانسیم اثر

مصرف انرژی و 
را اکسیداسیون چربی

افزایش می دهد ، 
ی و جذب چربلیپوژنز

را کاهش می دهد

ی چندین مطالعه بالین
وی با کیفیت خوب بر ر

ز های چای سبکاتچین
با و بدون کافئین

تأثیر متوسط 
احتمالی بر وزن 

بدن

برخی نگرانی های ایمنی
در مورد عصاره چای سبز 

گزارش شده است
قرص و کپسول

یبوست•
ناراحتی شکمی•
تهوع•
افزایش فشار خون•

آسیب کبدی
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عصاره ی چای سبز



عصاره ی قهوه سبز

:مواد موثره
(.  موثر در تنظیم چربی زایی و ممانعت از تجمع چربی)اسید کلروژنیک 

( کندگلوکز را تعدیل می متابولیسم با کاهش جذب گلوکز در روده )قهوه سبز عصاره 
(.استاشکال بدون کافئین موجود اگرچه )کافئین 



عصاره ی قهوه سبز

عوارض جانبیاشکال داروییایمنینتایج مطالعاتشواهد اثر بخشیمکانسیم اثر

تجمع چربی را مهار 
می کند 

ز را متابولیسم گلوک
تعدیل می کند

تعداد کمی از 
ا مطالعات بالینی ب
کیفیت پایین

تأثیر متوسط 
احتمالی بر وزن 

بدن

200نگرانی های کمی تا 
میلی گرم در روز به مدت 

هفته گزارش شده است12
، اما دقیق مطالعه نشده 

حاوی کافئین است. است

کپسول
سردرد•
عفونت های •

دستگاه ادراری
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عصاره ی قهوه سبز



صمغ گوار

.می آیددست به یک فیبر غذایی محلول است که از دانه های لوبیا خوشه ای هندی 
را به زیوجود دارد، غذایی، به ویژه محصوالت پخته شده بدون گلوتن و محصوالت برخی مکمل های غذایی در 

.چسبندگی و غلیظ شدن این محصوالت کمک می کند
.



صمغ گوار

عوارض جانبیاشکال داروییایمنینتایج مطالعاتشواهد اثر بخشیمکانسیم اثر

به عنوان عامل حجیم
کننده در روده عمل 

ده می کند ، تخلیه مع
د را به تأخیر می انداز

، احساس سیری را 
افزایش می دهد

چندین کارآزمایی 
بالینی با کیفیت

خوب

زن هیچ تاثیری بر و
بدن ندارد

ا نگرانی های ایمنی کمی ب
فرموالسیون های موجود در 
حال حاضر حاوی حداکثر 

6گرم در روز به مدت 30
.ماه گزارش شده است

پودر و کپسول

درد شکم•
نفخ•
اسهال•
حالت تهوع•
گرفتگی عضالت•
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صمغ گوار



(نوعی کاکتوس)هودیا

ک به طور سنتی از هودیا به عنوان ی
ار سرکوب کننده اشتها در طول شک

.کردندطوالنی استفاده می 

تصور می شود که ماده فعال آن، 
است که P57یک گلیکوزید بنام 

.استبرسیستم عصبی مرکزی موثر



هودیا

عوارض جانبیاشکال داروییایمنینتایج مطالعاتشواهد اثر بخشیمکانسیم اثر

اشتها را سرکوب می
کند ، مصرف غذا را 

کاهش می دهد

ده تحقیقات منتشر ش
ر در مورد انسان بسیا

اندک است

بر اساس یک مطالعه 
ت هیچ تاثیری بر دریاف

انرژی یا وزن بدن وجود 
ندارد

برخی از نگرانی های 
ایمنی گزارش شده

کپسول

افزایش ضربان •
قلب و فشار خون  

سردرد•
سرگیجه•
تهوع و استفراغ•
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هودیا



پروبیوتیک

.و همچنین مکمل های غذایی وجود دارندها، سبزی ها پروبیوتیک ها در غذاها مانند برخی از ماست 
.ارنداثرات متفاوتی دالکتوباسیلوس، استرپتوکوک و بیفیدوباکتریوم هستند که شامل جنس های مختلف 



پروبیوتیک

عوارض جانبیاشکال داروییایمنینتایج مطالعاتشواهد اثر بخشیمکانسیم اثر

ا روده رمیکروبیوتای
تغییر می دهد، بر 

استخراج مواد مغذی 
ر و انرژی از غذا و تغیی
ر در مصرف انرژی تاثی

.می گذارد

چندین مطالعات 
بالینی

ی اثرات ناسازگار بر چرب
وباسنبدن ، دور کمر و 
وزن بدن

هیچ نگرانی ایمنی 
برای افراد سالم گزارش

نشده است

کپسول، قرص، 
قطره، پودر، قرص 

جویدنی

عالئم گوارشی مانند
گاز معده و روده

US National Institute of Health. Dietary Supplements for Weight Loss.



پروبیوتیک



(Raspberry Ketone)تمشک کتون های 

.شوداضافه می غذاها به عنوان طعم دهنده به و تمشک قرمز در کتون تمشک ترکیب اصلی عطری است 

: مکانیسم های احتمالی پیشگیری از افزایش وزن

پانکراساکسیداسیون اسیدهای چرب، سرکوب تجمع چربی و مهار فعالیت لیپاز افزایش 



تمشککتون های 

عوارض جانبیاشکال داروییایمنینتایج مطالعاتشواهد اثر بخشیمکانسیم اثر

ا متابولیسم چربی ر
تغییر می دهد

فقط در ترکیب با 
سایر مواد مورد 
مطالعه قرار گرفت

ای تحقیقات ناکافی بر
نتیجه گیری قطعی

ر هیچ نگرانی ایمنی د
هفته ای 8یک مطالعه 

ا گزارش نشده است ، ام
به خوبی مورد مطالعه

قرار نگرفته است

مشخص نیستکپسول
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های تمشککتون



دارو درمانی در چاقی





Anti-Obesity 
Drugs

Affecting CNS

Catecholaminergic Amphetamine

Serotonergic

Fenfluramine + 
Phentermine 
(Fen-phen)

Dexfenfluramine

Catecholaminergic 
- Serotonergic

Sibutramine 
(Meridia)

Non-
affecting 

CNS



FDAدارو های تایید شده توسط 

اورلیستات

توپیرامات-ترمینفن 

لورکاسرین

باپروپیون-نالتروکسون 

لیراگلوتاید

1999

2014

2014

2012

2012







(Orlistat)اورلیستات 
زنیکال، : نام تجاریAlliونوستات ،
گروه سنی مورد تایید  :

سال 12بزرگتر : زنیکال•
•Alli :بزرگساالن
مکانیسم عمل :

(یک سوم)کاهش جذب چربی روده ای -معدیمهار لیپاز •
تداخالت  :

ساعت فاصله2 ویتامین های محلول در چربی •
ساعت فاصله3 سیکلوسپورین •
ساعت فاصله4لووتیروکسین •



(Orlistat)اورلیستات 
:اثرات مثبت•

کیلوکالری در روز از انرژی دریافتی150–200کاهش •
کیلوگرم 3–5کاهش وزن •
LDL-Cو کاهش HDL-Cافزایش •

بهبود کنترل قند خون•
کاهش فشار خون•
:عوارض•

درد معده •
نفخ•
استئاتوره•
فوریت مدفوع•
سوء جذب ویتامین•



(Phentermine/topiramate)توپیرامات-ترمینفن 

نام 
تجاری

عوارض جانبیمنع مصرفنتایج مطالعاتگروه سنیاثرمکانسیم

Qsymia

NEآگونیست•

GABAآگونیست•

اماتگلوتآنتاگونیست•
اشتها را سرکوب می •

کند

بزرگساالن

کیلوگرم در1.4-10.2
1.4-0.2مقابل 

14-0.5کیلوگرم در 
ماه

بارداری•
•HTN ،CVD ،CKD 

کنترل نشده
گلوکوم•
تیروئیدپرکاری•
بیماران مصرف کننده دارو •

مونوآمینهای مهارکننده ی 
مانند ( MAOI)اکسیداز
دایزوکاربوکسازیو فنلزین

پاراستزی•
دهان خشک•
یبوست•
بیخوابی•
تغییرات طعم•
اضطراب•
افسردگی•



توپیرامات-ترمینفن 



(Lorcaserin)لورکاسرین 

عوارض جانبیمنع مصرفنتایج مطالعاتگروه سنیاثرمکانسیمنام تجاری

Belviq

گیرنده هایبا مهار 
در مغز موجبسروتونین

سرکوب اشتها و افزایش
سیری می گردد

بزرگساالن
کیلوگرم در 5.7: کم

ر کیلوگرم د2.5مقابل 
یک سال

در بارداری و شیردهی •
افراد مصرف کننده ی مهارکننده•

نسروتونیهای انتخابی باز جذب 
(SSRIs ) و فلوکستینمانند

فلووکسامین
MAOIافراد مصرف کننده ی •

تهوع•
استفراغ•
یبوست•
سردرد•
خشکی  دهان و •

چشم
خستگی•



لورکاسرین



(Naltrexone-bupropion)باپروپیون-نالتروکسون 

عوارض جانبیمنع مصرفنتایج مطالعاتگروه سنیاثرمکانسیمنام تجاری

Contrav

e

Mysimb

a

گیرنده آنتاگونیست•
اوپیوئیدی

دوپامینآگونیست•
NEبازجذبمهار کننده •

افزایش سیری•
داشتها را سرکوب می کن•

بزرگساالن

% 0/9در مقابل 7/8%
ماه6/5در 

% 4/9در مقابل % 9/5
ماه14در 

بارداری•
•HTN کنترل نشده
تصرف•
بولیمیابی اشتهایی یا •
عصبی•
قطع ناگهانی الکل•
هابنزودیازپین•
هاباربیتورات•
داروهای ضد صرع،•
سایر داروهای حاوی •

بوپروپیون
های آگونیستمواد مخدر یا •

اوپیوئیدی
•MAOIs

حالت تهوع•
سردرد•
یبوست•
سرگیجه•
استفراغ•
خشکی دهان•



باپروپیون-نالتروکسون 



(Liraglutide)لیراگلوتاید 

عوارض جانبیمنع مصرفنتایج مطالعاتگروه سنیاثرمکانسیمنام تجاری

Saxend

a

Victoza

ه پپتید شبآگونیست•
(GLP-1)1-گلوکاگون

کند کردن تخلیه معده•
افزایش سیری•
کاهش پاداش غذا•

بزرگساالن
ل کیلوگرم در مقاب5.6

تا 3کیلوگرم در 1.7
ماه14

بارداری•
سابقه شخصی یا خانوادگی•

د یا تیروئیمدوالریکارسینوم
غدد درون ریز نئوپالزی

2متعدد نوع 

حالت تهوع•
اسهال•
یبوست•
استفراغ•
سوء هاضمه•



لیراگلوتاید



wegovy (semaglutide)

(میلی گرم یک بار در هفته2.4( )سماگلوتید)Wegovyتزریق 2014در سال  FDAتاییدیه
.یابدمیلی گرم یک بار در هفته افزایش 2.4هفته به 20تا 16دوز دارو باید به تدریج طی . 



wegovy (semaglutide)

عوارض جانبی منع مصرف گروه سنی مکانیسم اثر نام تجاری

تهوع، اسهال، استفراغ، یبوست، 
، سردرد، (معده)درد شکمی 

سوء )خستگی، سوء هاضمه 
، سرگیجه، اتساع شکم، (هاضمه

ون قند خ)آروغ زدن، هیپوگلیسمی 
ابت در بیماران مبتال به دی( پایین
، نفخ گاستروانتریت و 2نوع 

ریفالکس 

بارداری•
سابقه شخصی یا •

خانوادگی کارسینوم
ا مدوالری تیروئید ی

نئوپالزی غدد درون 
2ریز متعدد نوع 

پانکراتیت•
همزمان با مصرف•

سایر آگونیست های
 GLP-1گیرنده 

افه بزرگساالن مبتال به چاقی یا اض
با حداقل یک 27باالتر از BMIوزن 

ار مانند فش)بیماری مرتبط با وزن 
یا کلسترول 2خون باال، دیابت نوع 

30باالتر از BMIیا ( باال

ید آگونیست پپت•
1-شبه گلوکاگون

(GLP-1)
ه کند کردن تخلی•

معده
افزایش سیری•
کاهش پاداش غذا•

wegovy



دارو های تأیید شده برای مدت کوتاه

مترازین، فن دی فتامینبنز، ترمینفن •

.هفته تأیید شده اند12فقط برای مصرف تا •

.موجب بی اشتهایی و احساس پری معده می گردند•

:عوارض•
خشکی دهان•
اختالل خواب•
سرگیجه و سردرد•
احساس اضطراب، عصبانیت و بی قراری•
ناراحتی معده، اسهال و یبوست •



مترازین، فن دی فتامینبنز، ترمینفن 
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