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  چکیده: 
چاقی  .باشد یمافزایش  حالچاقی یک بیماري متابولیکی ناشی از تجمع بیش از حد چربی است که به طور گسترده در بیماري  دف:ه

 میر رابطه دارد بلکه پیش زمینه بروز مشکالت اجتماعی، اقتصادي و نه تنها با افزایش مرگ و که حاصل تعامل ژن، رفتار و محیط است
با توجه به اهمیت  مفصلی است. کبدي و هاي یماريبریوي،  قلبی و هاي یماريبدیابت، سرطان،  ایکولوژیک،عوارض س ها آناز  تر مهم

 از جلوگیري از عوارض ناشی از این بیماريبراي  توان یم. رسد یمضروري بنظر موجود براي چاقی  يها درمانبررسی انواع  این موضوع 
   استفاده کرد. اي تغذیهمشاوره  ورزش و جراحی، ی،درمان رفتار درمان دارویی،مانند:  ییها روش

 Pup Med, هاي یگاهپادر  جراحی و چاقی،رفتار درمانی يها واژهبا جستجوي کلید  این مطالعه از نوع مروري بوده و روش کار: 
SID, Google scholar انجام شده است.1393تا1390ازسال  

غذایی که با مصرف انرژي موجب  يها مکملسیبوترامین اشاره کرد. و از  لیستات،به اور توان یمجمله داروهاي صناعی  :ازها یافته
چاي  هودیا، گارسینیا کامبوجیا، توان یمدر بیماري چاقی  از داروهاي گیاهی مؤثر به افدرین اشاره کرد. توان یم شوند یمکاهش وزن 

اصالح رفتار روي خوردن و ورزش تمرکز دارد که فرد بتواند  با  يها برنامهدر رفتار درمانی اکثر  بهارنارنج را نام برد. اوالنگ، ،زسب
کنترل شرطی سازي، بازسازي  ،مسئله حل اجزاي رفتار درمانی شامل خود پایشی، کنترل محرك، مداومت رفتار خود را تغییر دهد.

جراحی مورد استفاده شامل  يها روشاز جراحی استفاده کرد که  توان یم ها درمان.در صورت ناموفق بودن سایر باشد یمشناختی 
ایجاد که عوارض زیادي  باشد یمپانکراس  تغییر مسیر صفرا و ال،ئباي پس ژژنوایل گاستروپالستی عمودي، گاسترکتومی استینی،

  .کنند یم

 بهترین درمان، .باشد یمبه دلیل عوارض کمتر داروهاي گیاهی استفاده از داروهاي گیاهی بهتر از داروهاي صناعی  نتیجه گیري:
براي درمان چاقی از تغییر  توان یم .باشد یمورزش و رژیم غذایی مناسب  داروهاي گیاهی، درمان ترکیبی است که شامل رفتار درمانی،

  رفتار درمانی است استفاده کرد. ورزش و زندگی که شامل تغذیه، در سبک
  جراحی رفتار درمانی، چاقی، واژگان کلیدي:


