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 کاهنده رفتاري افراد است. میان داروهاي تغییرات دارند که این امرمستلزم وزن کاهش در همیم نقش ورزش و غذایی رژیم  مقدمه:

 و باال قیمت عالوه بر که ،اند گرفته قرار ییدتأ مورد چاقی درمان در مدت دراز براي مصرف سیبوترامین و اورلیستات صناعی فقط وزن
 براي مهمی منبع عالقه زیادي به استفاده از گیاهان بعنوان امروزه مردم دارند. محدودي بسیار اثربخشی توجه، قابل عوارض جانبی

دارند چون اعتقاد بر این است که  مصرف گیاهان باعث تسریع روند سوخت و ساز ، تنظیم میزان قند خون و سم  آلوزن ایده  یافتن
 .شود یمزدایی از بدن 

  SID, Iranmedex, Sciencedirectتاکنون) درسایتهاي   2000در دسترس(انجام شده و  يها پژوهشبا مرور بر  ها دادهروش کار : 
  مرتبط جمع آوري گردید. هاي یدواژهکلبا استفاده از   Pubmedو 

 و سیاه باشند: چاي سبز، مؤثردر روند کاهش وزن  توانند یمنتایج مطالعات بررسی شده نشان داده است گیاهان زیر  : ها یافته
هاي موجود درآن)،  با وجود اثرافزایشی اکسایش میتوکندریها توسط کاتشین انرژي مصرف افزایش گرماو تولید اوالنگ(تشدید

نعناع ( تسریع هضم غذا)، ماهوآنگ (خواص گرمازایی توسط افدرین و کافئین موجود در گیاه) دارچین(کاهش و تنظیم انسولین)، 
 ) بهار P57چربی) هودیا(کاهش اشتها با اثر بر سیستم  کامبوجیا(اثر اسیدهیدروکسی سیتریک بر مهارتولید گارسینیا

)  فلفل تند قرمز  غیرمستقیم و مستقیم متیکسمپاتومی هاي بعنوان آگونیست اوکتوپامین و سینفرین نارنج(اثرآلکالوییدي
 (کاهش  Amorphophallus konjacاز ریشه گیاه  آب در محلول الیاف تولید گرما) گلوکومانان و چربی اکسایش (اثرکاپسایسین بر

آمیالز)،  و لیپاز کننده مهار قوي، اکسیدان (آنتی Cissus quadrangularisروده)  و معده حرکات گوارش با افزایش دستگاه در جذب
Irvingia gabonensis متابولیک و کاهش چربی مصرفی)،  اختالالت شنبلیله(درمان آمیالز)، بذر آلفا کننده (مهار لوبیا بذر و عصاره

 لیمو، سرکه سیب و .... اسانس ترشک، سبز، انیسون، زیره کرفس، عصاره
 جهت قطعیت الزم ها آن از یک هیچ و دان گرفته قرار مورد مطالعه محدودي بسیار بالینی کارازمایهاي در دارویی گیاهان این اکثر بحث:

 براي بیشتر بالینی يها پژوهش انجام بنابراین، .است نگرفته قرار موردمطالعه نیز ها آن بالقوه خطرات را ندارند همچنین وزن کاهش

 نظر به ضروري باشند، داشته کاهش وزن خاصیت ستا ممکن که گیاهی مؤثره مواد و دارویی گیاهان وایمنی اثربخشی میزان تعیین
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