
 غُارض جتران ىاپذِر نظرف ةی رهٌِ دارهٍای الغری

 

تجُِز دارهٍای الغری ةدهن درىظرگرفتو سو، هزن ه نُكػّت ٍای فّزُِلُژِک ه رژِم غذاِی نظرفی حتی اگر 
اصيد، درست ىتُدً زِرا تداخالت غذا هداره نهکو است غُارض جتران ىاپذِری ةرای نُرد تائّد نراجع ذِظالح ة

 فرد نظرف کييدً اِجاد ىهاِد.

تجُِز دارهٍای الغری ةدهن درىظرگرفتو سو، هزن ه نُكػّت ٍای فّزُِلُژِک ه رژِم غذاِی نظرفی حتی اگر 
نُرد تائّد نراجع ذِظالح ةاصيد، درست ىتُدً زِرا تداخالت غذا ه داره نهکو است غُارض جتران ىاپذِری ةرای 

ّيٌ ای فرد را تضدِد ىهاِد. در هاكع نکاىّسم نظرف کييدً اِجاد ىهُدً ه ِا احتهال آن نی رهد کٌ ةّهاری ٍای زن
غهلکرد دارهٍای الغری از طرِق اجر ةر سّستم اصتَا ه نرکز آن در نغز، افزاِش نتاةُلّسم ةدن، افزاِش دفع آب 

 ةدن ه کاٍش جذب چرةی ه دفع چرةی نُجُد در غذاٍای درِافتی نی ةاصد.
نّلی گرم نی ةاصد کٌ کاٍيدً جذب چرةی  021( ةا دهز )زىّکال Orlistat ِکی از نػرهفترِو دارهٍای الغری

ةُدً ه از اِو طرِق ةاغث کاٍش هزن نی گردد. نظرف اِو دارهٍا غالهً ةر اِيکٌ اِجاد اسَال چرب، ةاغث 
( ىّز نی گردد. ةٌ طُر کلی در سٌ K,E,D,A سردرد ه کاٍش جذب هِتانّو ٍای نحلُل در چرةی ) هِتانّو ٍای

و داره غُارضی چُن ندفُع نکرر چرب، اسَال، اضطراب، سرگّجٌ ه ىاراحتی ٍای رهدً ای ٍفتٌ اهل نظرف اِ
ةرهز نی کيد ه در نُارد ىادری نُجب خضکی پُست نی گردد. از دِگر غُارض اِو داره کاٍش كيد خُن ه 

 افزاِش احتهال اِجاد سيگ کلٌّ در افراد نستػد نی ةاصد.

درطد زىان اِراىی دچار نفرط نی ةاصيد کٌ اکحر اِو افراد جَت کاٍش هزن ةٌ سراغ  01طی تحلّلات اىجام صدً 
دارهٍای الغری کٌ ةسّاری از آىَا تُسط ٍّچ نرجع نػتتری تائّد ىضدً اىد نی رهىد . نظرف اِو ىُع دارهٍا در 

 زنان طُالىی ستب ةرهز نضکالت جدی جسهی نی گردىد.

ِک رژِم غذاِی کم کالری ه فػالّت رهزاىٌ نياسب ةٌ طُرت پّادً رهی سالهترِو ه نُجرترِو رهش  لذا داصتو
کاٍش هزن در کلٌّ افراد حتی کُدکان ، زىان ةاردار ه افراد نتتال ةٌ ةّهاری دِاةت ه فضارخُن ةاال نی ةاصد. 

113 

 


