
چاقی در جهان تبدیل به یک بحران شده و شیوه 
زندگی ناسالم علت آن است. راه های زیادی برای 
همیشه  ولی  دارد  وجود  الغری  و  وزن  کاهش 
گرفتن  رژیم  دارد.  بیشتری  طرفداران  میانبر  راه 
کار سختی است بنابراین بسیاری از افراد چاق، 
و روش های  دمنوش ها  دنبال قرص های الغری، 
برخی  متاسفانه  هستند.  الغری  برای  زودهنگام 
از افراد این نیاز مردم را می شناسند و دنبال این 

هستند که از آب گل آلود ماهی بگیرند. 
در شبکه های اجتماعی تبلیغات فراوانی در مورد 
قرص های الغری وجود دارد در حالی که اصال 
قرص چربی سوز نداریم که چربی های بدن را از 
بین ببرد. جالب اینجاست که برخی ادعا می کنند 
این داروی الغری به صورت موضعی چربی سوزی 
صورت  به  چربی سوزی  که  صورتی  در  می کند 
موضعی نداریم. حتی بسیار عجیب است که ادعا 
روی  تاثیری  هیچ  داروها  این  از  برخی  می شود 
تجمعی  چربی های  ولی  نمی گذارد  فرد  صورت 

را از بین می برد. 

الغری  داروهای های  مکانیسم 
برخی گیاهان دارویی هستند که دمای بدن را باال 
در  می کنیم،  دریافت  غذا  از  که  انرژی  می برند. 
بخشی  می شود.  مصرف  بدن  مختلف  قسمت های 
اگر  ما  پایه می شود و بدن  متابولیسم  از آن صرف 

فعالیت هم نداشته باشد، برای فعالیت قلب و دستگاه 
گوارش، انرژی نیاز دارد . بخشی هم انرژی گرمازایی 
غذاست، برای اینکه غذایی که خوردیم را بسوزانیم 
نیاز به انرژی داریم،با این اوصاف، بعضی از گیاهان 
با افزایش دمای بدن،کالری بیشتری می سوزانند مثل 
مقدار  یک  دارند  گرم  طبع  که  ادویه هایی  یا  زیره 
متابولیسم بدن را بیشتر می کنند و یک مقدار کمی باعث 
انرژی که مصرف می کنیم، سوخته شود. می شوند 

بعضی داروها اشتها را سرکوب می کنند؛ یعنی فرد 
گرسنه نمی شود و وعده های کم کالری می خورد و 
اینکه از چه طریقی این کار را می کند خودش یک 
مساله است مثال برخی از گیاهان مثل افدرا وجود 
در  و  می کنند  استخراج  را  افدرین  آن  از  که  دارد 
داروهای الغری استفاده می شود. عملکردش اینگونه 
است که بر سیستم عصبی مرکزی مغز تاثیر می گذارد 
جانبی  عوارض  حتما  می کند.  را سرکوب  اشتها  و 
داشته  افراد  در  اعتیاد  حالت  می تواند  و  دارد  هم 
باشد. افدرین تنها در انگلیس فروخته می شود و در 
است.  اعتیاد آور  نیست چون  قانونی  بقیه کشورها 
یکی دیگر از موارد استفاده شده در داروهای الغری، 
می کند  بیشتر  را  ساز  و  سوخت  که  است  کافئین 
ولی آن هم می تواند اثر اعتیاد آور داشته باشد و هم 
اگر دوزش باال باشد می تواند روی سیستم عصبی 
افراد تاثیر بگذارد و باعث افزایش ضربان قلب  شود 
بنابراین افرادی که فشارخون باال دارند برایشان ضرر 

البته این گروه از داروها کمتر خطرناکند.  دارد. 

هیچ داروی مکملی تاییدیه سازمان غذا و 
داروی آمریکا را ندارد!

دارویی  یک  اینکه  صرف  باشید،  داشته  توجه  باید 

گیاهی است،نمی توان به آن اعتماد کرد چون خیلی 
اعتیاد آور هستند، مثل  از داروهای گیاهی کشنده و 
داروی  اینکه یک  بنابراین صرف  تریاک و حشیش 
دانست  ایمن  را  آن  نمی توان  باشد،  گیاه  از  مکملی 

چون بیشتر این داروها تحت کنترل نیستند. 
در کشور آمریکا مکمل ها بررسی نمی شوند که ضرری 
بازار شوند در حالی که  بعد روانه  باشند و  نداشته 
از  بعد  و  می شود  مصرف  و  تولید  مکمل  داروی 
بازار  سطح  از  داشت  جانبی  عوارض  اگر  مصرف 
جمع می شود و اینگونه نیست که تاییدیه می گیرند 

و وارد بازار می شوند. 
مکمل ها اصال تاییدیه FDA را نمی گیرند یعنی الزم 
مورد  در  که  این شعارها  بنابراین  بگیرند  که  نیست 

داروهای مکمل بیان می شود، دروغ است. 

داروی الغری قابل اعتماد 
هر داروی مکملی که کارخانه داروسازی معتبر آن 
را تولید کرده و مجوز سازمان غذاودارو را دارد و 
توسط متخصصان تغذیه تجویز شده باشد، مصرف آن 
مانعی ندارد. نکته مهم این است که متخصص تغذیه 
با توجه به شرایط فرد، دارو را با دوز مشخص تجویز 
می کند ولی همین داروها را هم هرگز نباید خودسرانه 
مصرف کرد. به طور مثال »گلوریا« که داروی الغری 
است حاوی شیشه است، داروهای چاقی هم وجود 
دارد که حاوی کورتون است، حتی گاهی داروهایی 
فروخته  گیاهی  نام  به  و  هستند  عطاری ها  در  که 
می شوند، در آن پودر کورتون می ریزند و این تخلف 
در آزمایشگاه فقط قابل تشخیص است. توجه داشته 
باشید که کورتون در درازمدت به سالمت استخوان ها 
آسیب می رساند و به مرور زمان باعث پوکی استخوان 
می شود. ممکن است برخی از افراد، فشارخون باال یا 
ضربان قلب باال داشته باشند، داروهای الغری برای 
داروهای الغری  بنابراین،  نیست.  مناسب  افراد  این 
نباید خودسرانه مصرف شوند. متخصص تغذیه این 

موارد را بررسی می کند، افرادی که بیماری زمینه ای 
دارند مثال بیماری های کلیوی و کبدی دارند، توسط 

متخصص تغذیه بررسی می شود. 
داروی دیگری وجود دارد به نام »کارنیتین« مکانیسمش 
اینگونه است که چربی را در بدن از جایی که هست 
افراد  و  منتقل می کند  به جایی که سوخته می شود، 
فکر می کنند اگر کارنیتین بخورند، بدن چربی ها را بار 
می زند و درون کارخانه سلول می برد و می سوزاند در 
حالی که بدن ما انتقال دهنده ها را دارد و قرار نیست 
با کارنیتین این انتقال دهنده ها زیاد شود. کارنیتین را 
برای برخی از بیماری ها ساختند مثل بیماران کلیوی 
که دیالیز می شوند و کارنیتین شان با دیالیز دفع می شود 
مدتی  که  فردی  یا  دارند  کارنیتین  مکمل  به  نیاز  و 
برایش  کارنیتین  است،  بستری  آی سی یو  در  است 
که گوشت  فردی  عادی  در حال  ولی  است  خوب 
می خورد، کارنیتین را از طریق گوشت دریافت می کند. 
البته افرادی که ورزش می کنند، مصرف کارنیتین یک 

مقدار به کاهش وزنشان کمک می کند. 
 

عوارض داروی گلوریا 
بسیاری از افرادی که داروی گلوریا را با هدف کاهش 
وزن مصرف کرده بودند دچار مشکالتی مثل سرگیجه 
شدید، دل به هم خوردگی شدید، سبکی در سر، تهوع 
شدید شدند زیرا این دارو بر مغز تاثیر می گذارد و اشتها 
را کم می کند. حتی سیستم عصبی را تحت تاثیر قرار 
می دهد زیرا ترکیباتی که به آنها انتقال دهنده عصبی 
می گوییم، کم و زیاد می کند. این انتقال دهنده ها فقط 
برای اشتها نیستند و برای حرکت هم هستند بنابراین 
می رود.  بین  از  و عضله  هماهنگی عصب  و  تعادل 
تشنگی زیاد،بی قراری،بی خوابی، مشکالت گوارشی 
دیگر  از  هم  زیاد  قلب  تپش  و  خلقی  اختالالت  و 

عوارض مصرف داروی گلوریاست.
نکته مهم دیگر این است که داروهایی مثل گلوریا در 
شبکه های مجازی و توسط افرادی تجویز می شود که 

متخصص یا کارشناس تغذیه نیستند و وقتی از آنها 
نظام  شماره  می پرسیم،  را  پزشکی شان  نظام  شماره 
که  حالی  در  می دهند  ارائه  را  دیگری  فرد  پزشکی 
باید شماره با نام فرد مطابقت داشته باشد. هر فردی 
که کارشناس یا متخصص تغذیه باشد، با استعالم از 
سازمان نظام پزشکی می توان شماره نظام پزشکی که 

به نام خودش ثبت شده را مشاهده کرد.

جلوگیری از افزایش وزن در دوران کرونا 
بسیاری از مراجعانی که برای دریافت رژیم الغری 
به من مراجعه می کنند، ادعا می کنند که قبل از کرونا 
ورزش می کردند ولی در حال حاضر ورزش نمی کنند 
چون باشگاه ها تعطیل است. باید بگویم همان گونه 
پیدا  راه حلی  کرونا  دوران  در  مشکلی  هر  برای  که 
کردیم مثل زمانی که نان می پختیم،برای ورزش کردن 

در خانه هم باید وقت بگذاریم. 
آدم شروع شود  مغز  از  باید  اینکه،رژیم  دیگر  نکته 
به این معنی که وقتی تصمیم می گیریم رژیم بگیرم، 
با خود  اگر  ولی  ما می دهد  به  احساس محدودیت 
بگوییم من می خواهم شیوه زندگی ام را اصالح کنم، 
راحت تر با رژیم گرفتن کنار می آییم. از آن گذشته 
باید بپذیریم رژیم گرفتن و کاهش وزن یکباره اتفاق 
نمی افتد وحتما باید در این مسیر هدفمان را مشخص 

و آن را تبدیل به انگیزه کنیم.

تاکید متخصصان تغذیه در پی هشدار سازمان غذاودارو نسبت به داروی الغری گلوریا

دارویی برای کاهش وزن وجود ندارد؟! 
تبدیل  روزها  این  اجتماعی  شبکه های 
پرسود شده اند که  تجاری  بازار  به یک 
را  به راحتی می توان در آن هر کاالیی 
در  فروخت.  مجوز  بدون  یا  مجوز  با 
جاافتاده  مردم  برای  اینترنتی  خریدهای  اخیر  سال های 
و حتی مایحتاج روزانه هم آنالین خریداری می شود. 

شبکه های  کنترل  و  نظارت  که  است  حالی  در  این 
اجتماعی با این حجم از مخاطبان کار بسیار دشواری 
است. هفته گذشته سازمان غذاودارو نسبت به خرید و 
فروش داروی الغری گلوریا که در شبکه های اجتماعی 
بررسی های  در  گفته  و  داده  هشدار  می شود،  فروخته 
انجام شده در آزمایشگاه های مرجع سازمان غذاودارو 
صنعتی  مخدر  ماده  حاوی  دارو  این  شده  مشخص 

است.  شیشه  یا  آمفتامین 
سازمان غذاودارو تاکید کرده خرید و فروش هر نوع دارو 
و مکمل تغذیه ای در فضای مجازی از جمله سایت ها و 
اینستاگرام و... ممنوع است و مردم برای تهیه هر دارو یا 
مکملی باید اصالت آن را از طریق سامانه ttac ردیابی 
کنند. تصور کنید قبل از هشدار سازمان غذاودارو چه 
به  اجتماعی  در شبکه های  داروی الغری  این  از  میزان 

فروش رفته که عوارض آن گاهی جبران پذیر نیست. 
آنقدر  اجتماعی  شبکه های  در  تبلیغات  دیگر،  سوی  از 
جدی  هشدارها  این  اوقات  برخی  که  است  اغواکننده 
این  تغذیه«  »دیده بان  نیز در صفحه  ما  نمی شود.  گرفته 
شماره از متخصصان تغذیه می پرسیم که چگونه می توان 
توصیه های تغذیه ای و خرید و فروش دارو در فضای 

مجازی را مدیریت کرد؟!

 مهدیه 
آقازمانی 
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نزدیک 70 سال پیش، قانون مواد آشامیدنی،خوراکی، 
بهداشتی و دارویی در کشور نوشته شده و در این قانون 
به شفافیت مشخص شده  ارگان های مختلف  وظایف 
است اما بحث در مورد داروهای الغری کمی متفاوت 
است و هم در آزمایشگاه های نیروی انتظامی وهم سازمان 
غذاودارو به صراحت اعالم شده که بسیاری از این داروها 
حاوی آمفتامین است که پیش ساز ماده مخدر شیشه است. 
اما نکته مهم این است که این داروها از چه راه هایی وارد 

کشور می شوند و چرا وارد می شوند وچه ارگانی باید نظارت 
کند؟ کامال مشخص است حجم قاچاق آنقدر زیاد است 
که کنترل آن از دست نیروی انتظامی و وزارت بهداشت 
فارغ التحصیل  که  افراد  آن،برخی  بر  می رود. عالوه  در 
رشته تغذیه نیستند و در فضای مجازی فعالیت می کنند، 
چنین  و  می کنند  معرفی  تغذیه  متخصص  را  خودشان 
داروهایی را تجویز می کنند. در مقابل خیلی افرادچاق 
هم می خواهند یک شبه و خیلی زود به وزن ایده آلشان 
برسند بنابراین به این داروها تمایل نشان می دهند اما اگر 
انجمن تغذیه بداند افرادی تحت عنوان کارشناس یا مشاور 
تغذیه بدون داشتن مدرک الزم در هر جا فعالیت می کند، 
حتما با آنها برخورد می کند.طبق تفاهمنامه ای که انجمن 
تغذیه با تعزیرات حکومتی امضا کرد، هر مرکزی که در 

حیطه تغذیه بدون مجوز الزم ورود کرده باشد، شامل 
تفاهمنامه می شود و ما با آن برخورد می کنیم.

اخیرا با پدیده ای مواجه هستیم که خیلی ها خودشان را طبیب 
می دانند ولی هیچ گونه مدرک مرتبطی ندارند و خیلی راحت 

به مردم هم دارو و هم رژیم تجویز می کنند. بارها 
تاکید کردم که صالحیت اول تجویز رژیم های 

تغذیه  علوم  فارغ التحصیالن  با  غذایی 
هستند که شماره نظام پزشکی دارند. 
گشت های مشترک سازمان تعزیرات با 

انجمن تغذیه ، براساس اولویت از مراکز 
مختلف مثل باشگاه ها،عطاری ها و هر مرکزی 

که در امر تغذیه دخالت کرده بازدید دارند. عالوه 
بر اینها ما به اعضای انجمن تغذیه هم اطالع رسانی 

کردیم که اگر تبلیغ این موارد را دیدید به سازمان تعزیزات 
اعالم کنید. حتی از مردم هم می خواهیم اگر با چنین 
مواردی مواجه شدند،به سامانه مردمی وزارت بهداشت، 

دانشگاه های علوم پزشکی و انجمن تغذیه ایران، تخلفات 
را با مستندات اعالم کنند. متاسفانه در شبکه های مجازی 
مثل اینستاگرام، برخی از داروها دست ساز است و برای 
تبلیغ آن از افراد مشهور استفاده می کنند که مثال الغر شده اند 

در حالی که بسیاری از آنها با آمفتامین ها تهیه شده اند.
 نکته دیگر این است که داروهای الغری در داروخانه 
هم نباید خودسرانه خریداری شوند چون انواع 
داروهای الغری در داروخانه هست و بدون 
دادن مشاوره و بررسی شرایط جسمانی فرد 
دارویی  مثال،  طور  به  می رسند.  مصرف  به 
حتما  که  دارد  وجود  »ونوستات«  نام  به  قدیمی 
باید وضعیت جسمی فرد بررسی شود و بعد استفاده 
شود. متاسفانه در 1/5 سال اخیر به دلیل کرونا، بسیاری 
از مسائل مغفول واقع شده و امیدواریم با واکسیناسیون 
دوباره شرایط مثل قبل شود و تا آن زمان بهترین کار، 

آگاه سازی مردم است.

 دارویی برای چربی سوزی موضعی نداریم! 

 دکتر ارد ایروانی
مشاور تغذیه ورزشی 

ریاست انجمن تغذیه ایران

 دکتر آزاده نجارزاده
متخصص تغذیه، استاد دانشگاه علوم پزشکی 

یزد و سرپرست مرکز تحقیقات تغذیه 
و امنیت غذایی دانشگاه 

 تخلفات را به سازمان تعزیرات اعـالم کنیـد!

بسیاری از افرادی که داروی گلوریا را 
با هدف کاهش وزن مصرف کرده بودند 
دچار مشکالتی مثل سرگیجه شدید، دل 

به هم خوردگی شدید، سبکی در سر، تهوع 
شدید شدند زیرا این دارو بر مغز تاثیر 

می گذارد و اشتها را کم می کند
- دکتر نجارزاده


