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سال گذشته نشان می دهد  30هاي مرکز ملی آمار بهداشتی کشور امریکا طی  شیوع چاقی در دنیا رو به افزایش است. بررسیخالصه: 

% افراد بالغ امریکا 36% افزایش یافته است. در حال حاضر 9/34% به 7/25%  و در زنان از 7/31% به 8/22که شیوع چاقی در مردان از 
دهه گذشته در کشور نشان دادند که افزایش وزن و چاقی در جوامع شهري و روستایی ایران از شیوع باالیی  2چاق هستند. مطالعات 

% افراد را گرفتار کرده است و 44% و در نواحی روستایی تا 82ق شهري تا سال به باال، این مشکل در مناط 30برخوردار است. در افراد 
  این در حالی است که بسیاري از افراد چاق قادر به کم کردن وزن با تغییرات سبک زندگی تنها نیستند. 

آوري  مختلف براي جمع هاي فارماکولژیک پذیرفته شده در درمان چاقی. منابع از این سخنرانی عبارتست از بررسی و مرور روش هدف
  مورد جستجو قرار گرفتند.  placebo-controlled trialsها، مرورهاي سیستماتیک و   آنالیز-اطالعات جستجو و بسیاري از متا

داروهاي ضد چاقی پذیرفته شده در درمان چاقی، هنگامیکه همراه با تغییرات سبک زندگی و براي مدت طوالنی تجویز شوند،  نتایج:
% وزن قبل از شروع دارو براي داروهاي مختلف 9% تا 3نند در مقایسه با دارو نماها موجب کاهش وزن گردند. این کاهش وزن از توا می

% براي 73تا  lorcaserin  ،35% براي 42تا  37) از   5%اي داشتند ( متغیر است. درصد بیمارانی که کاهش وزن قابل مالحظه
orlistat % داکثر دوز براي ح  67 – 70، وphentermine/topiramate  رده دارویی در مقایسه با  3متغیر بوده است. اگر چه هر

ایجاد نمایند، لیکن استفاده از این داروها  cardiometabolicگیري را در بسیاري از عوامل خطر  اند بهبود چشم دارونما توانسته
عروقی گردد. حاصل آنکه تجویزداروهاي ضد چاقی پذیرفته  –اریهاي قلبی نتوانسته موجب کاهش موربیدیتی یا مورتالیتی ناشی از بیم
اي در طول مدت یک سال در مقایسه  توانند موجب کاهش وزن قابل مالحظه شده هنگامی که با تغییرات شیوه زندگی همراه شوند، می

  با دارونماها گردند.   
 


