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1. Otyłość jest chorobą przewlekłą charakteryzującą się zwiększeniem 
ilości tkanki tłuszczowej. Dla celów praktycznych w diagnostyce otyłości 
posługujemy się wskaźnikiem masy ciała oraz pomiarem obwodu talii.

Wskaźnik masy ciała – BMI (ang. body mass index) oblicza się we-
dług wzoru:

BMI = masa ciała (kg)/wzrost (m)2

Klasyfikacja otyłości według WHO w zależności od BMI wyróżnia 
następujące kategorie

BMI kg/m2

norma* 18,5–24,9

nadwaga (przedotyłość) 25,0–29,9

otyłość
I°
II°
III° (otyłość olbrzymia)

≥30
30,0–34,9
35,0–39,9
≥40

*U osób >65 rż. optymalna wartość BMI nie przekracza 23 kg/m2

U dzieci wartości BMI należy odnieść do siatek centylowych uwzględ-
niających wiek i płeć. Wartość BMI pomiędzy 90–97 centylem świadczy 
o nadwadze natomiast powyżej 97 centyla o otyłości.

Obwód talii (wskaźnik ilości tłuszczu brzusznego) należy mierzyć w po-
łowie odległości między dolnym brzegiem łuku żebrowego i górnym grze-
bieniem kości biodrowej.

Otyłość brzuszną rozpoznaje się w Europie, jeżeli obwód talii wynosi 
co najmniej 80 cm u kobiet i 94 cm u mężczyzn.

2. Epidemia otyłości dotyczy nie tylko dorosłych, ale również dzieci i nasto-
latków, dlatego konieczna jest regularna kontrola masy ciała już od wczes-
nego dzieciństwa.

Lekarz przy każdym kontakcie z pacjentem powinien uwzględnić problem 
otyłości (pomiar BMI i obwodu talii) i w razie stwierdzenia nadwagi zachęcić 
pacjenta do podjęcia kuracji odchudzającej.

Badanie osoby otyłej wymaga dokładnego zebrania wywiadu z uwzględ-
nieniem czynników genetycznych, odżywiania, aktywności fizycznej i sto-
sowanych leków.

Badania dodatkowe powinny obejmować ocenę ciśnienia tętniczego, EKG, 
stężenia glukozy we krwi i lipidogramu.

3. Otyłość sprzyja rozwojowi zmian miażdżycowych i zwiększa ryzyko 
chorób serca. U osób otyłych częściej niż u szczupłych dochodzi do zawału 
serca (2-krotnie), zaburzeń rytmu serca (10-krotnie), niewydolności serca (2-
-krotnie) i przedwczesnego zgonu (2-krotnie). Ryzyko wystąpienia związanych 
z otyłością chorób w dużej mierze zależy od brzusznego rozmieszczenia tkanki 
tłuszczowej i związanej z tym insulinooporności. Ryzyko zwiększa dodatkowo 
częste współistnienie z otyłością innych czynników ryzyka chorób układu 
krążenia tj. cukrzycy, dyslipidemii i nadciśnienia tętniczego.

Redukcja o 10% masy ciała powoduje wiele korzystnych zmian w zakresie 
układu krążenia: zmniejsza się przerost lewej komory serca, zagrożenie choro-
bą wieńcową i nagłym zgonem, następuje obniżenie ciśnienia tętniczego, stę-
żenia glukozy, cholesterolu całkowitego i LDL oraz triglicerydów we krwi.

4. Podstawą leczenia otyłości jest uzyskanie ujemnego bilansu energetycz-
nego. Wymaga to zmniejszenia ilości spożywanego pokarmu i zwiększenia 
aktywności fizycznej.

Leczenie otyłych pacjentów powinno być całościowe, tzn. nastawione nie 
tylko na zmniejszanie masy ciała, ale także na kontrolę zaburzeń współist-

niejących: nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, dyslipidemii, zaburzeń odde-
chowych (zespół bezdechu w czasie snu) i chorób układu krążenia (choroba 
niedokrwienna serca, niewydolność serca). Uwzględnić należy poprawę stanu 
psychicznego i socjalnego. Leczenie otyłego pacjenta musi być długotermi-
nowe i indywidualnie dostosowane do wieku, płci, stopnia zaawansowania 
i typu otyłości, czynników ryzyka i chorób towarzyszących.

Doraźnym celem leczenia powinna być redukcja aktualnej masy ciała 
o 5–15% w okresie 3–6 miesięcy. Leczenie otyłości obejmuje: zalecenia die-
tetyczne, zwiększenie aktywności fizycznej, modyfikację stylu życia, farma-
koterapię i leczenie chirurgiczne.

5. Leczenie dietetyczne. Dla realizacji zalecanego chudnięcia o 0,5–1 
kg tygodniowo należy spożywać codziennie o 600–1000 kcal mniej w stosun-
ku do potrzeb organizmu. Dlatego zaleca się dietę zawierającą 1000–1200 
kcal dziennie dla kobiet i 1400–1800 kcal dziennie dla mężczyzn i uwzględ-
niającą wszystkie niezbędne dla organizmu składniki. Zaleca się zwięk-
szenie spożycia wody i warzyw oraz ograniczenie tłuszczów zwierzęcych
i pokarmów węglowodanowych o wysokim indeksie glikemicznym.

6. Aktywność fizyczna. Zaleca się marsz, jazdę na rowerze, na nartach, 
gimnastykę, pływanie, gry w piłkę. Dla poprawy kondycji warto wykorzy-
stywać każdą codzienną okazję dla ruchu. Intensywność i rodzaj wysiłku 
fizycznego  powinny być dobrane indywidualnie zależnie od stopnia otyłości 
i schorzeń towarzyszących.

7. Farmakoterapia. Leki jako element wspomagający kurację odchu-
dzającą mogą być stosowane u dorosłych osób otyłych z BMI ≥30 kg/m2, 
lub pacjentów z nadwagą i BMI ≥27 kg/m2, u których istnieją dodatkowe 
czynniki ryzyka związane z otyłością (cukrzyca typu 2, dyslipidemia).

W leczeniu otyłości stosowane są następujące grupy leków:
 hamujące łaknienie
 zmniejszające wchłanianie w jelitach
 działające termogenicznie.
8. Leczenie chirurgiczne. Do leczenia chirurgicznego mogą być zakwa-

lifikowane jedynie osoby dorosłe z otyłością olbrzymią (BMI ≥40 kg/m2 lub 
≥35 kg/m2 z wysokim ryzykiem zagrażających życiu chorób towarzyszących), 
po próbie leczenia zachowawczego z zastosowaniem diety i farmakoterapii, 
uświadomione o ryzyku związanym z leczeniem chirurgicznym. Operacje, 
które ograniczają przechodzenie pokarmu i jego wchłanianie, typu gastro-
plastyki i zespolenia żołądkowego metodą Roux-Y, mogą być wykonywane 
jedynie w wyspecjalizowanym ośrodku.

9. Kobiety ciężarne. Przyrost masy ciała nie powinien być w ciąży więk-
szy niż 10 kg. Zmiany masy ciała powinny być bardzo małe w I trymestrze 
i nie większe niż 0,2 kg na tydzień w II i III trymestrze ciąży.

10. Dzieci i młodzież. Konsekwencją otyłości u 5-latka jest 8-krotnie 
zwiększone ryzyko otyłości w wieku dorosłym. Otyłe dzieci narażone są na znę-
canie się w szkole, drażnienie, zaniżoną samoocenę, słabsze perspektywy spo-
łeczno-ekonomiczne, a także cukrzycę typu 2 (mogącą stanowić zależnie od 
wieku i grupy etnicznej od kilku do 45% nowo rozpoznanej cukrzycy u dzieci i 
młodzieży), nadciśnienie tętnicze, dyslipidemię, niealkoholowe stłuszczeniowe 
zapalenie wątroby, zaburzenia ortopedyczne, obturacyjny bezdech śródsenny 
i bezpłodność. Ponad 60% dzieci z nadwagą ma dodatkowo co najmniej 1 czyn-
nik ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, taki jak podwyższone ciśnienie tęt-
nicze krwi, zaburzenia lipidowe lub podwyższone stężenie insuliny we krwi.

Odchudzanie jest wskazane u dzieci z masą ciała ≥95 percentyla. U dzieci 
modyfikacje sposobu zachowania (przestrzeganie diety, a zwłaszcza włą-
czenie aktywności fizycznej do codziennego planu zajęć) powodują zwykle 
zmniejszenie nadwagi. 
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Ponad połowa ludności na świecie jest niedożywiona. 
Choroby infekcyjne oraz te, które rozwijają się w wy-
niku niedoborów żywieniowych (kilkanaście milionów 
zgonów rocznie spowodowanych jest głodem!), to w dal-
szym ciągu ogromne wyzwania, także dla medycyny. 
Jednocześnie w zatrważającym tempie przybywa osób 
z nadwagą i otyłością – ubocznymi produktami wysoko 
rozwiniętej cywilizacji. Dramatycznie wzrasta liczba 
otyłych tam, gdzie jeszcze do niedawna zjawisko to nie 
było prawie w ogóle spotykane, np. wśród chińskich 
dzieci. My Polacy, z ponad 50% liczbą osób o przekra-
czającej normę masie ciała, doganiamy już kraje plasu-
jące się dość wysoko w tym wyścigu. Dzisiaj dobrze już 
wiemy, że otyłość jest nie tylko kwestią estetyki (choć 
z pewnością nie brakuje zwolenników rubensowskiego 
kanonu piękna); stanowi przede wszystkim coraz więk-
szy problem zdrowotny, w istotny sposób wpływający 

na kondycję serca. Niestety, problem ten trudno poddaje 
się leczeniu. Nie ma uniwersalnej tabletki na otyłość. 
Tak naprawdę nie chodzi też o katowanie się kolejnymi 
dietami cud, czy sięganie po coraz to nowe specyfiki, 
gwarantujące w krótkim czasie osiągnięcie sylwetki jak 
z okładki kolorowych czasopism. O tym, jak żyć, by nie 
krzywdzić własnego serca, można dziś przeczytać niemal 
w każdej gazecie. Profilaktyka stała się modnym tema-
tem w mediach i nawet dziecko wie, co służy zdrowiu, 
a co mu szkodzi. Mimo to nakłonienie pacjenta do zmiany 
stylu życia na pro zdrowotny nie jest proste. By osiągnąć 
oczekiwany efekt, potrzeba dobrej współpracy lekarza, 
pacjenta, dietetyka i psychologa. Jeśli dodamy do tego 
mądrą, służącą zdrowiu edukację od najmłodszych lat, 
będziemy lansować wysiłek fizyczny i odpowiednie odży-
wianie, epidemia otyłości przestanie zagrażać.

Zapraszam do lektury kolejnego 
numeru naszego biuletynu,

Dr hab. n. med. Piotr Podolec

Otyłość jako czynnik 
ryzyka chorób układu 
krążenia

Prof. dr hab. n. med. Barbara 
Zahorska-Markiewicz
Prezes Polskiego Towarzystwa Badań 
nad Otyłością

Epidemiologia

W krajach rozwiniętych i rozwijają-
cych się gwałtownie zwiększa się licz-
ba ludzi otyłych. Na podstawie danych 
pochodzących z badań NHANES 

(National Health and Nutrition Exa-
mination Survey) przeprowadzonych 
w latach 1999–2002 w USA nadwagę 
lub otyłość stwierdzono aż u 65,7% 
dorosłej populacji, u 30,6% – otyłość, 

a u 5,1% otyłość olbrzymią z BMI >40 
kg/m2. Częstość występowania otyło-
ści w Europie określa się na 10–20% 
u mężczyzn i 10–25% u kobiet.

W badaniach Pol-MONICA prze-
prowadzonych w 1984 roku nadwagę 
stwierdzono u ponad 65% populacji 
polskiej, w tym otyłość u około 30% 

Czytaj dalej – s. 2.
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kobiet i 20% mężczyzn w wieku 
35–64 lat. W kilkakrotnych bada-
niach populacji Warszawy w la-
tach 1984–2001 wykazano znaczne 
zwiększenie odsetka otyłych męż-
czyzn: z 19 do 26%. W ogólnopolskim 
badaniu NATPOL PLUS w 2002 
roku nadwagę lub otyłość wykazano 
u 53% badanych, a otyłość u 19%. 
W latach 2002–2005 w ramach pro-
gramu WOBASZ w populacji polskiej 
w wieku 20–74 lat otyłość i nadwagę 
stwierdzono u 50% kobiet i 61% męż-
czyzn, w tym otyłość odpowiednio 
u 22 i 21%.

Największy niepokój na świecie 
budzi zwiększająca się liczba otyłych 
dzieci i nastolatków.

Wpływ otyłości 
na układ krążenia

Ryzyko wystąpienia związanych 
z otyłością chorób w dużej mierze 
zależy nie tylko od stopnia otyłości, 
ale głównie od rozmieszczenia tkan-
ki tłuszczowej. Bardzo niekorzystny 
dla zdrowia jest brzuszny typ oty-
łości, często współistniejący z nad-
ciśnieniem tętniczym, cukrzycą, 
zwiększonym stężeniem triglicery-
dów i zmniejszonym stężeniem HDL 
cholesterolu we krwi, tworzących ra-
zem zespół metaboliczny.

Zwiększenie ryzyka różnych cho-
rób u osób otyłych w porównaniu 
ze szczupłymi (wg WHO) przedsta-
wiono w tabeli 1.

Otyłość stanowi czynnik ryzyka 
chorób układu krążenia, zwiększa 
chorobowość i umieralność, pogar-
sza jakość życia.

Zaburzenie czynności serca w oty-
łości spowodowane jest nie tylko 
zwiększonym obciążeniem serca 
i jego przerostem, ale również od-
kładaniem tłuszczów wokół komór 
serca, co prowadzi do ich usztywnie-
nia i niewydolności rozkurczowej, 
a akumulacja wewnątrz miocytów 
powoduje niewydolność skurczową 
serca.

U osób otyłych często rozwija się 
nadciśnienie tętnicze, które obcią-
ża serce, powiększając jego przerost 
i upośledzając czynność skurczową. 
Nadciśnienie tętnicze stwierdza się 
u 70% osób ze stwierdzoną otyłością 
dużego stopnia.

W rozwoju nadciśnienia tętnicze-
go związanego z otyłością podstawo-
wymi czynnikami patogenetycznymi 
są:

 zmiany hemodynamiczne
 insulinooporność
 pobudzenie układu współczul-

nego.
Zaburzenia hemodynamiczne 

w otyłości spowodowane są dużą 
masą ciała i związanym z tym zwięk-
szeniem objętości osocza. Hiperwo-
lemia i zwiększony rzut minutowy 
serca powoduje wzrost ciśnienia 
tętniczego, mimo początkowo obni-
żonego oporu obwodowego.

Insulinooporność towarzysząca 
otyłości spowodowana jest nadmia-
rem uwalnianych z tkanki tłuszczo-
wej wolnych kwasów tłuszczowych, 
które konkurują z glukozą, utrud-
niając jej wykorzystywanie, a jed-
nocześnie nasilają glukoneogenezę 
zgodnie z tzw. cyklem Randla.

Tkanka tłuszczowa, zwłaszcza 
w przypadku otyłości brzusznej, 
produkuje szereg czynnych substan-
cji nasilających insulinooporność. 
Należy do nich leptyna hamująca 
pobór pokarmu i zwiększająca wy-
datek energetyczny na termogenezę 
poprzez równoczesne zwiększanie 
aktywności układu współczulnego. 
Jednak większość osób otyłych wy-
kazuje zmniejszoną wrażliwość na jej 
działanie z powodu nadmiaru lepty-
ny we krwi.

Prozapalna cytokina – czynnik 
martwicy nowotworów - TNF-α (ang. 
tumor necrosis factor-α), hamuje 
działanie insuliny zarówno na po-
ziomie tkanki tłuszczowej, wątroby, 
jak i mięśni.

Tkanka tłuszczowa produkuje 
również angiotensynogen i reninę 
– substancje predysponujące do roz-
woju nadciśnienia tętniczego, proza-
krzepowo działający inhibitor-1 akty-
watora plazminogenu oraz rezystynę 
zwiększającą insulinooporność.

Do nielicznych korzystnie działają-
cych produktów tkanki tłuszczowej 
należą: adiponektyna zwiększająca 
wrażliwość na insulinę i działająca 
przeciwzapalnie oraz wisfatyna pro-
dukowana w trzewnej tkance tłusz-
czowej, która działa insulinopodob-
nie, zwiększając pobór glukozy przez 
adipocyty i mięśnie.

Zwiększona reaktywność układu 
współczulnego jako przyczyna nad-
ciśnienia tętniczego towarzyszą-
cego otyłości może być bezpośred-
nio związana ze skurczem naczyń 
krwionośnych lub zależeć pośrednio 
od zwiększenia reabsorpcji sodu i po-
budzenia układu renina–angiotensy-
na–aldosteron.

Otyłości brzusznej i związanej 
z nią insulinooporności towarzyszy 
zaburzona czynność śródbłonka 
i upośledzenie rozkurczu naczyń; 
wpływ na te zmiany ma zaburzona 
produkcja tlenku azotu oraz śród-
błonkowego czynnika EDHF (ang. 
endothelium-derived hyperpolarizing 
factor). W przypadku otyłości brzusz-
nej stwierdzono również zwiększone 
stężenie białka C-reaktywnego, któ-
re jest markerem stanu zapalnego 
i koreluje ze zwiększonym ryzykiem 
zawału serca.

W badaniu HOPE (Heart Outco-
mes Prevention Evaluation) stwier-
dzono, że wraz ze zwiększeniem 
obwodu w talii zwiększa się ryzyko 
zgonu sercowo-naczyniowego (24%), 
zawału serca (20%) i umieralności 
ogólnej (32%).

Również w badaniach Nurses 
Health Study obejmujących 40–65-
-letnie kobiety wykazano, że ryzy-
ko choroby wieńcowej zwiększa się 
proporcjonalnie do zwiększonego 
obwodu talii.

Nadmiar tłuszczu trzewnego 
zwiększający ryzyko sercowo-meta-
boliczne koreluje z tzw. „talią hiper-
triglicerydową”, co oznacza, że sze-
roko dostępne oznaczanie stężenia 
triglicerydów i pomiar obwodu talii 
pozwalają na wyselekcjonowanie 
osób ze zwiększonym ryzykiem ser-
cowo-metabolicznym.

Wykazano, że otyłość brzusz-
na zwiększa ryzyko rozwoju 
cukrzycy typu 2 oraz zespołu 
metabolicznego. U 86% osób 
z otyłością brzuszną stwierdza 
się co najmniej jeden dodatko-

wy czynnik ryzyka sercowo-
-naczyniowego, a u 24% – co naj-
mniej dwa dodatkowe czynniki 
pozwalające na rozpoznanie 
u nich zespołu metabolicznego. 
Wykazano, że zespół metabolicz-
ny wiąże się ze zwiększeniem ry-
zyka choroby wieńcowej, zawa-
łu serca i udaru. Ryzyko zgonu 
sercowo-naczyniowego u osób 
z zespołem metabolicznym jest 
2–3 razy większe niż u osób bez 
tego zespołu.

Program EUROASPIRE (EURO-
pean Action on Secondary Preven-
tion through Intervention to Reduce 
Events) zwraca uwagę na potrzebę 
modyfikacji stylu życia u pacjen-
tów z chorobą wieńcową. Pacjentów 
po zawale serca i zabiegach rewasku-
laryzacyjnych w badaniach EURO-
ASPIRE I (1995–1996) i EURO-
ASPIRE II (1999–2000) porówny-
wano między innymi pod względem 
otyłości. Odsetek otyłych zwiększył 
się z 25 do 33%. W ciągu półtora roku 
po ostrym incydencie wieńcowym 
24,3% pacjentów zwiększyło masę 
ciała o ponad 5 kg. U pacjentów oty-
łych mniej skuteczna była kontrola 
nadciśnienia tętniczego i hipercho-
lesterolemii.

Wyniki te wskazują na potrzebę 
skuteczniejszej interwencji dla opa-
nowania zwiększającej się epidemii 
otyłości u pacjentów z chorobami 
sercowo-naczyniowymi.

Redukcja nadwagi prowadzi 
do wielu korzystnych zmian w za-
kresie układu krążenia: zmniejsze-
nia przerostu lewej komory serca, 
ryzyka rozwoju choroby wieńcowej 
i zagrożenia nagłą śmiercią. Utrata 
10% masy ciała powoduje obniżenie 
ciśnienia tętniczego, zmniejszenie 
stężenia glukozy na czczo, zmniej-
szenie stężenia cholesterolu całko-
witego, cholesterolu LDL oraz trigli-
cerydów, zwiększenie HDL choleste-
rolu, ułatwia leczenie nadciśnienia 
tętniczego, niewydolności krążenia 
i kontrolę cukrzycy.

Kontrowersje wokół 
leczenia dietetycznego

Obserwowane ograniczenie codzien-
nej aktywności fizycznej i siedzący 
tryb życia powodują zmniejszenie 
masy mięśniowej, co w konsekwen-
cji zmniejsza nie tylko wydatek 
energetyczny związany bezpośred-
nio z aktywnością fizyczną, ale rów-
nież wydatek energii na podstawową 
przemianę materii. Uwzględniając 
to, w celu uzyskania ujemnego bi-
lansu energetycznego, konieczne 
jest odpowiednie zmniejszenie ilości 
spożywanego pokarmu. Kobietom 
najczęściej zaleca się dietę zawiera-
jącą 1000–1200 kcal dziennie, a męż-
czyznom – 1400–1800 kcal dziennie, 
uwzględniającą wszystkie niezbęd-
ne dla organizmu składniki: białka, 
tłuszcze, węglowodany, składniki 
mineralne i witaminy.

Propagowano dotychczas wiele ro-
dzajów diet o różnej proporcji skład-
ników energetycznych. Od czasu 
stwierdzenia w badaniach epidemio-
logicznych, że dieta z dużą zawartoś-
cią tłuszczów zwierzęcych stanowi 
ryzyko rozwoju miażdżycy, zaleca się 
dietę niskotłuszczową. Ograniczone 
spożycie tłuszczów wpływa korzyst-
nie, zmniejszając insulinooporność 
i stężenie LDL cholesterolu.

Ograniczenie tłuszczów w diecie 
powinno dotyczyć głównie tłuszczów 
pochodzenia zwierzęcego, należy 
natomiast uwzględnić pokarmy za-
wierające jedno- i wielonienasycone 
kwasy tłuszczowe. W olejach roślin-
nych znajdują się wielonienasycone 
kwasy tłuszczowe omega-6, które 
zmniejszają stężenia LDL-choleste-
rolu we krwi, natomiast znajdujące 
się w olejach rybnych kwasy omega-
-3 zmniejszają stężenie triglicerydów 
i działają przeciwzakrzepowo.

Niekorzystne są pokarmy wę-
glowodanowe o wysokim indeksie 

glikemicznym (np. słodzone płyny, 
białe pieczywo, ziemniaki), ponie-
waż powodują szybkie zwiększenie 
stężenia cukru we krwi, następową 
hiperinsulinemię i duże wahania 
tego stężenia. Znacznie korzystniej-
sze są pokarmy o niskim indeksie 
glikemicznym (np. warzywa zielone, 
soja, soczewica, owoce, chleb żytni 
pełnoziarnisty, dziki ryż) zawiera-
jące węglowodany złożone i dużo 
błonnika.

Kompensacja diety niskotłusz-
czowej nadmiarem węglowodanów 
niekorzystnie zwiększa hiperinsuli-
nemię. W związku z tym obserwuje 
się obecnie zainteresowanie dieta-
mi niskowęglowodanowymi, mimo 
że często wiążą się ze zwiększeniem 
spożycia tłuszczów.

Dieta niskowęglowodanowa 
stosowana przez pół roku powoduje 
szybki ubytek masy ciała, poprawę 
wrażliwości na insulinę i zmniejsze-
nie stężenia triglicerydów we krwi. 
Krótkotrwałe kuracje, do 6 miesięcy, 
oparte na diecie niskowęglowodano-
wej efektywniej pozwalają na reduk-
cję masy ciała w porównaniu z dietą 
niskotłuszczową oraz zmniejszenie 
głodu spowodowane rozwijającą się 
ketozą; zmniejszenie spożycia wę-
glowodanów dodatkowo korzystnie 
zmniejsza hiperinsulinemię, stęże-
nie we krwi glukozy i triglicerydów. 
Po roku jednak nie obserwowano 
różnic w ubytku masy ciała, nato-
miast na diecie niskowęglowodano-
wej, związanej z większym spoży-
ciem tłuszczów, zagrożenie stano-
wi pogorszenie czynników ryzyka 
miażdżycy (lipidogram i fibrynogen) 
i ubytek wapnia z kości predysponu-
jący do osteoporozy.

Kaloryczność diety należy zmniej-
szać, zmniejszając zawartość tłusz-
czów i węglowodanów, zwiększając 
natomiast procentowy udział białka.

Dieta wysokobiałkowa ułatwia 
zmniejszenie masy ciała, a co waż-
niejsze – zmniejsza ilość tłuszczu 
trzewnego. Długotrwałe nadmierne 
spożycie białka może jednak prowa-
dzić do zmian w wątrobie i nerkach. 
Jeżeli źródłem pokarmów białko-
wych jest mięso zwierzęce, wią-
że się to dodatkowo z nadmiarem 
tłuszczów nasyconych i cholestero-
lu, stanowiących czynniki ryzyka 
sercowo-naczyniowego i niektórych 
nowotworów.

Podsumowując, podstawowe zna-
czenie dla skuteczności leczenia ma 
przestrzeganie zaleceń dietetycz-
nych i deficyt w bilansie energetycz-
nym wynikający z ograniczenia ilo-
ści spożywanych kalorii, natomiast 
w nielicznych długotrwałych obser-
wacjach nie udowodniono różnic za-
leżnych od proporcji poszczególnych 
składników. Nadal podstawę diety 
stanowi ograniczenie tłuszczów 
zwierzęcych i pokarmów węglowo-
danowych z wysokim indeksem gli-
kemicznym, zwiększenie ilości spo-
żywanej wody w diecie, a w ramach 
ograniczonej wartości kalorycznej 
spożywanie większej ilości warzyw 
z niską zawartością węglowodanów, 
owoców, produktów zbożowych bo-
gatych w błonnik oraz preferowanie 
niskotłuszczowych produktów mięs-
nych i nabiałowych.

Farmakoterapia

Kuracja odchudzająca może być 
wspomagana lekami hamującymi 
łaknienie, działającymi termogenicz-
nie lub zmniejszającymi wchłanianie 
w jelitach.

Wskazania do farmakoterapii:
 trudności ze zmniejszeniem masy 

ciała
 okres menopauzy
 zaprzestanie palenia tytoniu
 sezonowa choroba afektywna
 po stosowaniu diety Cambridge
 zespół wielotorbielowatych jajni-

ków
 efekt yo-yo
W przypadkach trudności z dosto-

sowaniem się do zaleceń dietetycz-

nych z powodu odczuwanego głodu 
lub błędnej oceny ilości spożywanego 
pożywienia korzystne jest zastoso-
wanie leków hamujących łaknienie 
i zwiększających zasycenie.

Sibutramina (Meridia) wywołu-
jąc uczucie sytości, zmniejsza przyj-
mowanie pokarmów. Mechanizm jej 
działania jest podwójny: hamując 
zwrotny wychwyt serotoniny na-
sila poposiłkowe uczucie sytości, 
a poprzez hamowanie wychwytu 
zwrotnego noradrenaliny nasila 
termogenezę, zwiększając wydatek 
energetyczny, co łącznie prowadzi 
do zmniejszenia masy ciała.

Działania niepożądane, takie jak 
suchość w jamie ustnej, zaparcia, 
bezsenność, były na ogół łagodne. 
Obserwowano średni wzrost skur-
czowego i rozkurczowego ciśnienia 
tętniczego krwi od 1 do 3 mm Hg, 
a średnie przyspieszenie częstości 
tętna wynosiło od 3 do 7 na minutę. 
Ze względu na możliwość działania 
presyjnego i wpływu na częstotli-
wość rytmu serca podczas stosowa-
nia sibutraminy należy często kon-
trolować te wartości.

Ukazują się doniesienia o wpływie 
sibutraminy na obniżenie ciśnienia 
tętniczego u osób z nadciśnieniem 
i zwiększoną aktywnością adrener-
giczną; tłumaczone to jest ośrodko-
wym klonidyno-podobnym efektem 
działania sibutraminy.

Przeciwwskazaniem do stoso-
wania sibutraminy jest choroba 
wieńcowa, zaburzenia rytmu 
serca i niewyrównane nadciśnie-
nie tętnicze. Nie należy stosować 
sibutraminy u osób stosujących 
leki przeciwdepresyjne, neuro-
leptyki, leki przeciwmigrenowe 
lub opioidy. Przeciwwskazaniem 
są również: jaskra, nadczynność 
tarczycy, łagodny przerost pro-
staty, ciężka niewydolność wą-
troby i nerek.

Stosowanie sibutraminy polega 
na rozpoczynaniu od dawki 10 mg 
na dobę, którą w razie potrzeby moż-
na zwiększyć do 15 mg. Lek stosuje 
się rano, jeden raz na dobę. Osoby, 
u których nasilenie głodu występu-
je po południu i wieczorem, mogą 
przyjmować lek przed południem.

Program STORM (Sibutramine 
Trial of Obesity Reduction and 
Maintenance) jest dwuletnim ba-
daniem oceny skuteczności sibutra-
miny w redukcji masy ciała i utrzy-
maniu uzyskanego efektu (James 
W.P.T.: Lancet 2000; 356: 2119). 
Poza zmniejszeniem i utrzymaniem 
zredukowanej masy ciała, u osób le-
czonych sibutraminą obserwowano 
znamiennie niższe stężenie triglice-
rydów i wyższe stężenie HDL-chole-
sterolu niż w grupie leczonej placebo 
(Dujovne C.A.: Am. Heart J. 2001; 
142: 489). U chorych otyłych chorych 
na cukrzycę typu 2 w czasie leczenia 
z zastosowaniem sibutraminy obser-
wowano wraz ze zmniejszeniem masy 
ciała poprawę regulacji cukrzycy (Fi-
ner N.: Diabet. Obes. Metab. 2000, 2: 
105; Fujioka K.: Diabet. Obes. Metab. 
2000; 2: 175). Korzystnym sposobem 
stosowania sibutraminy okazała się 
terapia przerywana (Wirth A.: JAMA 
2001; 286: 1331).

Najlepsze efekty uzyskano w rocz-
nej obserwacji po zastosowaniu kom-
pleksowego leczenia z równoczesnym 
stosowaniem sibutraminy i grupowe-
go programu modyfikacji stylu życia 
(Wadden T.A.: N. Eng. J. Med. 2005, 
353: 2111).

Aktualnie prowadzone jest 3-letnie 
badanie SCOUT (Sibutramine Car-
diovascular Outcomes Trial) wpływu 
stosowania sibutraminy na częstość 
występowania poważnych zdarzeń 
sercowo-naczyniowych. Włączono 
10 tysięcy otyłych pacjentów z cho-
robą sercowo-naczyniową, nadciś-
nieniem tętniczym i cukrzycą typy 
2. Dotychczas podsumowano 6-tygo-
dniowy okres wprowadzający, który 
wykazał dobrą tolerancję, średnie 
zmniejszenie masy ciała – 2,2 kg 
i obniżenie ciśnienia skurczowego 
i rozkurczowego 3 do 1 mm Hg.

Tabela 1. Zwiększenie ryzyka różnych chorób u osób otyłych 
w porównaniu ze szczupłymi (wg WHO)

>3-krotne 2–3-krotne 1–2-krotne

 cukrzyca typu 2
 nadciśnienie tętnicze
 dyslipidemia
 choroba pęcherzyka 
żółciowego
 insulinooporność
 zadyszka
 zespół bezdechu sennego

 choroba niedokrwienna 
serca
 choroba zwyrodnieniowa 
stawów
 hiperurikemia i dna

 rak sutka (u kobiet po me-
nopauzie), endometrium, 
okrężnicy
 zaburzenia dotyczące 
hormonów płciowych
 zespół torbielowatości 
jajników
 upośledzenie płodności
 bóle krzyża
 zwiększone ryzyko
anestezjologiczne
 nieprawidłowości płodu
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Orlistat (Xenical) hamuje w je-
litach działanie lipazy trzustkowej 
i żołądkowej, a w skutek hamowa-
nia trawienia tłuszczów około 30% 
zjedzonego tłuszczu nie wchłania 
się i zostaje wydalone ze stolcem. 
Objawy niepożądane dotyczą jedynie 
dolegliwości z zakresu przewodu po-
karmowego, takich jak gazy jelitowe, 
tłuszczowe stolce. Objawy te są krót-
kotrwałe, a nasilają się przy zwięk-
szeniu ilości spożywanych pokarmów 
tłuszczowych. W dotychczasowych 
badaniach stwierdzono, że dawka 3 
× 120 mg/dobę ułatwia długotermi-
nowe zmniejszenie masy ciała przy 

braku istotnych klinicznych obja-
wów niedoboru witamin i zmniej-
szających się z czasem dolegliwości 
ze strony przewodu pokarmowego 
oraz korzystnym zmniejszeniem się 
stężenia cholesterolu we krwi.

W europejskim wieloośrodkowym 
dwuletnim badaniu (Sjostrom L.: 
Lancet, 1998; 352: 167) w grupach 
otrzymujących orlistat po 2 latach 
utrzymało się zmniejszenie masy 
ciała, natomiast u osób otrzymu-
jących placebo masa ciała uległa 
zwiększeniu. Kolejne dwuletnie 
wieloośrodkowe badania (Davidson 
M.H.: JAMA 1999, 281: 235; Rossner 

S.: Obes. Res. 2000; 8: 49) wykazały 
zwiększenie utraty masy ciała w gru-
pie leczonej orlistatem w porównaniu 
z grupą placebo.

W prospektywnych badaniach 
szwedzkich XENDOS (Torgerson 
J.S.: Diabetes Care 2004; 27: 155) 
u pacjentów, którzy poza zaleconą 
zmiana stylu życia otrzymywali orli-
stat, po 4 latach odnotowano większą 
utratę masy ciała i 37% zmniejszenie 
ryzyka wystąpienia cukrzycy.

Odkrycie receptorów pobudzają-
cych apetyt, na które działa mari-
huana, i znalezienie endogennych 
kannabinoidów pobudzających te re-

ceptory stanowiły podstawę badania 
roli układu kannabinoidowego 
w regulacji bilansu energetycznego, 
poboru pokarmu i otyłości. Antago-
nistą receptora CB1 hamującym po-
bór pokarmu jest Rimonabant.

W programach RIO (Rimonabant 
in Obesity: RIO – North America, 
RIO – Europe, RIO – Lipids, RIO 
– Diabetes) badano skuteczność 
i bezpieczeństwo stosowania rimo-
nabantu w celu zmniejszenia masy 
ciała i czynników ryzyka metabo-
licznego.

U leczonych rimonabantem stwier-
dzono zmniejszenie masy ciała, popra-

wę lipidogramu i wrażliwości na insu-
linę, a objawy niepożądane, takie jak 
depresja, nudności i zawroty głowy, 
były nieznaczne i przejściowe.

Zmniejszanie czynników ryzyka 
miażdżycy w czasie leczenia rimona-
bantem wzbudza nadzieje na moż-
liwość wykorzystania tego leku nie 
tylko w leczeniu otyłości, ale i w za-
pobieganiu chorobom układu serco-
wo-naczyniowego.

Piśmiennictwo – www.pfp.edu.pl

Dr hab. n med. Piotr Podolec,
Dr Grzegorz Kopeć
Klinika Chorób Serca i Naczyń
CMUJ w Krakowie

Wstęp

Dane epidemiologiczne dotyczące 
nieprawidłowej masy ciała pochodzą 
głównie z badań przeprowadzonych 
w krajach rozwiniętych, aczkolwiek 
nieliczne doniesienia wskazują, 
że otyłość i nadwaga stopniowo zastę-
pują niedożywienie i choroby zakaźne 
na liście głównych przyczyn zgonów 
w krajach rozwijających się.1

Z danych WHO wynika, że w skali 
świata otyłość częściej stwierdza się 
u kobiet niż u mężczyzn. U kobiet 
stwierdza się też wyższe wartości 
wskaźnika BMI niezależnie od gru-
py wiekowej.2

Nadwaga i otyłość 
na świecie

Kolejne edycje badania MONICA3 
koordynowane przez Światową Or-
ganizację Zdrowia od końca lat sie-

demdziesiątych oraz rejestru NHES 
(National Health Examination Sur-
vey), a następnie NHANES (National 
Health and Nutrition Examination 
Survey) prowadzonego w Stanach 
Zjednoczonych od 1960 roku4 jedno-
znacznie wskazują na systematyczne 
zwiększenie częstości występowania 
nadwagi i otyłości w populacji euro-
pejskiej i amerykańskiej. Na przy-
kład w Wielkiej Brytanii pomiędzy 
1986 a 1998 rokiem liczba otyłych 
mężczyzn wzrosła z 8% do 17,3%, 
a więc ponad dwukrotnie. W USA 
od początku lat sześćdziesiątych od-
setek otyłych zwiększył się z 13,4% 
do 32,2% (dane z 2004 r.)5. Trendy 
w częstości występowania otyłości 
i otyłości brzusznej w Stanach Zjed-
noczonych od początku lat sześćdzie-
siątych przedstawiono w tabeli 1.

Rozpowszechnienie nadwa-
gi i otyłości jest zróżnicowane 
geograficznie. Cennych informacji 
na ten temat dostarcza wspomnia-
ne badanie WHO MONICA, które 
objęło swoim zasięgiem 38 popula-
cji z 21 krajów z 4 kontynentów.3

Z danych z połowy lat dziewięćdzie-
siątych wynika, że częstość wystę-
powania otyłości wśród mężczyzn 
w wieku 35–64 lat była najniższa 

w Moskwie (8%), a najwyższa (24%) 
w prowincji Kuopio w Finlandii. 
Najwięcej (36%) otyłych kobiet od-
notowano w Polsce w wojewódz-
twie tarnobrzeskim, a najmniej 
(10%) w kantonach Vaud i Fryburg 
w Szwajcarii.3 W Stanach Zjednoczo-
nych w 2000 roku częstość otyłości 
wynosiła 30,5%, a u 4,7% rozpozna-
wano otyłość olbrzymią.4

Nadwaga i otyłość 
w Polsce

Danych na temat częstości wystę-
powania nadwagi i otyłości w Pol-
sce w ostatnich dziesięcioleciach 
dostarczają wyniki polskiej części 
projektu WHO-MONICA3 prowa-
dzonego na wybranych populacjach 
kraju. Obecnie dysponujemy również 

danymi z badań o charakterze ogól-
nopolskim, obejmujących reprezen-
tatywną próbę dorosłych Polaków 
– są to badania: NATPOL PLUS 
(Nadciśnienie Tętnicze w Polsce Plus 
Zaburzenia Lipidowe i Cukrzyca)5 
z 2002 roku oraz WOBASZ6 przepro-
wadzone w latach 2003–2005. Inną 
populację (pacjentów lekarzy Podsta-
wowej Opieki Zdrowotnej) oceniano 

w programie POLSCREEN7, które-
go wyniki opublikowano w zeszłym 
roku. Podstawowe dane epidemio-
logiczne na temat częstości wystę-
powania nadwagi i otyłości wśród 
dorosłych Polaków, pochodzące z wy-
mienionych badań przedstawiono 
w tabeli 2.
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Tabela 1. Trendy w częstości występowania otyłości i otyłości 
brzusznej w populacji amerykańskiej4,5

NHES
1960–1962

NHANES I
1971–1974

NHANES II
1976–1980

NHANES III
1988–1994

NHANES
1999–2000

otyłość
mężczyźni 10,7% 12,1% 12,7% 20,6% 27,7%

kobiety 15,8% 16,6% 17% 25,9% 34%

otyłość 
brzuszna

mężczyźni 12,7% brak danych brak danych 29% 38,3%

kobiety 19,4% brak danych brak danych 38,8% 59,9%
Badania NHANES I i NHANES II nie obejmowały pomiaru obwodu brzucha.

Tabela 2. Częstość występowania nadwagi i otyłości w polskich badaniach epidemiologicznych. 

badanie
POL-MONICA 
Warszawa 1993

POL-MONICA BIS 
Warszawa 2001

NATPOL PLUS 
2002

WOBASZ 2003–
2005

Projekt 
400 miast POLSCREEN

wielkość próby 1539 853 3050 13545 5171 724 078

wiek (lata) 35–64 35–64 18–94 20–74 18–92 ≥35

nadwaga
kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni

35% 45% 34% 44% 29% 39% 27,9% 40,4% 38,9% 46,4% 40,6% 49,8%

otyłość 29% 22% 27% 31% 19% 19% 20,2% 20,6% 28% 27,3% 30,1% 26,8%

otyłość brzuszna 
(obwód brzucha)

brak 
danych

brak 
danych

brak 
danych

brak 
danych

34,9% 19% 40,4% 28,3% 48,3% 32,4% 43,6% 25,4%
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Poważnym problemem zdrowot-
nym, zwłaszcza w ciągu ostatniego 
trzydziestolecia, stała się nadwa-
ga i otyłość w wieku dziecięcym. 
Opracowany w 2005 roku przez 
The International Obesity Task 
Force raport1 wskazuje, że co piąte 
europejskie dziecko ma nadwagę 
lub jest otyłe, a co roku przybywa 
około 400 000 nowych przypadków 
nadwagi i otyłości dziecięcej. Po-
dobny wniosek można wyciągnąć, 
analizując polskie dane epidemiolo-
giczne, które wskazują na znaczne 
zwiększenie odsetka dzieci mających 
nadwagę i otyłych w ostatniej deka-
dzie. W badaniu przeprowadzonym 
w latach 1994–1995 odsetek dzieci 
mających nadwagę i otyłych w gru-
pie 7–8-letnich chłopców wynosił 
odpowiednio 4,3% i 1,8%, natomiast 
u dziewczynek w tej samej grupie 
wiekowej odpowiednio 6,4% i 1,5%.2 
Według ostatnich populacyjnych 
wieloośrodkowych badań w grupie 
polskich dzieci w wieku 7–9 lat nad-

waga (łącznie z otyłością) występuje 
u 15% chłopców i 15,8% dziewcząt, 
z czego otyłych jest 3,6% chłopców 
i 3,7% dziewcząt.3 Można więc po-
wiedzieć, że mniej więcej co siódme 
dziecko w wieku wczesnoszkolnym 
w Polsce ma nadwagę lub jest otyłe.

Nadwaga i otyłość są także istot-
nym problemem zdrowotnym u star-
szych dzieci. Dostępne polskie dane 
dotyczące tej grupy wiekowej oparte 
są na różnym materiale badawczym 
i różnych metodach badawczych, 
są więc mało porównywalne. Można 
jednak na ich podstawie z pew-
nym prawdopodobieństwem 
przyjąć, że 15–30% polskich 
dzieci w wieku dojrzewania ma 
nadwagę lub jest otyłe.

Ze względu na rozmiary problemu 
prewencja pierwotna oraz właści-
wa diagnostyka nadwagi i otyłości 
pozostają w dużej mierze w gestii 
lekarzy pediatrów podstawowej 
opieki zdrowotnej. Prowadzone ba-
dania bilansowe powinny być więc 
ukierunkowane na wczesne wykry-
wanie nadwagi i otyłości. W celu 
właściwej oceny stopnia odżywienia 
badanego dziecka istotne jest sko-
rzystanie z odpowiednich narzędzi. 
W Polsce, po ostatniej modyfikacji 
dokonanej przez Palczewską i wsp.,4 
dostępny jest zestaw siatek centy-
lowych sporządzonych dla różnych 
cech antropometrycznych potrzeb-
nych do prawidłowej oceny rozwoju. 
Zawiera on również siatki centylowe 
dla BMI dziewcząt i chłopców w wie-
ku 4–18 lat. Wartość BMI pomię-
dzy 90.–97. centylem świadczy 
o nadwadze, natomiast przy 

BMI powyżej 97. centyla rozpo-
znajemy otyłość. Przeprowadzone 
wśród polskich pediatrów badania 
ankietowe dotyczące częstości sto-
sowania różnych metod w ocenie 
stopnia odżywienia dzieci i młodzie-
ży5 wykazały, że tylko 38% lekarzy 
pediatrów zawsze korzysta w tym 
celu z siatek dla BMI, natomiast 
znamiennie częściej wykorzysty-
wane są siatki dla wzrostu i masy 
ciała. Może się to wiązać z niedosza-
cowaniem problemu, w sytuacji gdy 
wzrost i masa ciała dziecka zawiera-
ją się w szerokich granicach normy 
(10.–90. percentyla). Dopiero oblicze-
nie BMI i naniesienie jego wartości 
na właściwe siatki pozwalają na pra-
widłową ocenę stopnia odżywienia 
pacjenta. Można wówczas oczekiwać, 
że prawidłowo postawiona diagnoza 
będzie się wiązała z odpowiednim 
postępowaniem profilaktycznym 
i leczniczym.

Częstsze występowanie otyło-
ści w wieku rozwojowym łączy 
się z częstszym występowaniem 
jej powikłań i schorzeń z nią 
związanych, wcześniej rzadko 
lub wcale niewystępujących 
u dzieci. Duży odsetek wystę-
powania zespołu metabolicznego 
u otyłych dorosłych został dobrze 
udokumentowany.6 Zwiększa się 
obecnie zainteresowanie tym ze-
społem także w populacji otyłych 
dzieci. Zespół metaboliczny ściśle 
wiąże się z rozwojem cukrzycy typu 
2 oraz czynnikami ryzyka rozwoju 
chorób układu sercowo-naczyniowe-
go poprzez nasiloną progresję zmian 
miażdżycowych. Badanie przepro-
wadzone w grupie 64 otyłych dzieci 
przez Firek-Pędas i wsp.7 wykazało, 
że tylko 35% z nich nie miało żad-
nych zaburzeń metabolicznych, nato-

miast kryteria rozpoznania zespołu 
metabolicznego spełniało aż 14% 
dzieci. Podobnie w pracy pochodzą-
cej z ośrodka poznańskiego autorzy 
wykazali, że 31% z grupy 140 ana-
lizowanych otyłych dzieci wykazuje 
zaburzenia gospodarki lipidowej, 
węglowodanowej i(lub) nadciśnienie 
tętnicze.8 Ważnym zadaniem stoją-
cym przed lekarzem pediatrą jest 
wczesne rozpoznanie elementów 
składowych zespołu metabolicznego 
u otyłego dziecka. W tym celu po-
mocne jest wyodrębnienie grup ry-
zyka rozwoju tego zespołu poprzez 
odpowiednie zebranie wywiadu ro-
dzinnego w kierunku otyłości, nad-
ciśnienia tętniczego, zaburzeń go-
spodarki lipidowej, cukrzycy typu 2, 
czy schorzeń układu sercowo-na-
czyniowego. Pomocnym objawem 
klinicznym, który może stano-
wić swego rodzaju test przesie-
wowy w kierunku zespołu me-
tabolicznego, jest rogowacenie 
ciemne (acanthosis nigricans). 
Jest to zmiana skórna występująca 
na ograniczonych obszarach, głównie 
szyi, karku i w dołach pachowych, 
jako ogniska przebarwienia i bro-
dawkowania skóry. Drugim prostym 
sposobem oceny zwiększonego ryzy-
ka rozwoju powikłań otyłości jest 
pomiar obwodu talii bądź oblicze-
nie wskaźnika talia/biodro (WHR), 
co pozwala na wyodrębnienie dzieci 
z otyłością brzuszną.

Leczenie otyłości u dzieci 
to przede wszystkim jej profi-
laktyka, polegająca na właści-
wych zaleceniach dotyczących 
żywienia w wieku noworodko-
wym i niemowlęcym. W okresie 
późniejszym powinna być zwłaszcza 
kierowana do dzieci z grup ryzyka: 
z obciążającym wywiadem rodzin-

nym, rozpoczynającą się nadwagą 
i dzieci ze schorzeniami zagrożony-
mi wystąpieniem wtórnej otyłości. 
W tych przypadkach należy infor-
mować o potencjalnym zagrożeniu 
otyłością, promować prawidłowy 
model żywienia i aktywny styl ży-
cia. Wstępną ocenę możliwych po-
wikłań można przeprowadzić także 
w ramach poradni dziecięcej poprzez 
regularny pomiar ciśnienia tętnicze-
go oraz oznaczenie stężenia choleste-
rolu całkowitego, cholesterolu HDL, 
triglicerydów, glikemii na czczo, 
stężeń transaminaz i oznaczenia 
TSH. Dzieci, u których stwierdzono 
otyłość prostą, zwłaszcza w przy-
padku stwierdzonych powikłań lub 
współistniejących czynników ryzyka 
rozwoju zespołu metabolicznego, lub 
dzieci z otyłością wtórną należy kie-
rować do leczenia specjalistycznego, 
które powinno być prowadzone przez 
zespół terapeutyczny poradni meta-
bolicznej, endokrynologicznej, soma-
tycznej lub diabetologicznej. Zespół 
ten powinien się składać z lekarza, 
psychologa, dietetyka lub edukatora, 
oraz rehabilitanta. Program lecze-
nia zakłada kompleksowe podejście 
do problemu i musi być nastawiony 
na uzyskanie trwałych zmian trybu 
życia i sposobu żywienia dziecka, 
a często też całej jego rodziny. W jego 
skład wchodzi również poradnictwo 
psychologiczne i terapia behawio-
ralna. Stosowane zalecenia (zwłasz-
cza dietetyczne) są ściśle zależne 
od wieku dziecka i skali problemu. 
Postępowanie w tym wypadku musi 
być zawsze zindywidualizowane, aby 
wdrożone zalecenia dietetyczne zo-
stały przez dziecko zaakceptowane 
i zastosowane.
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Rozpoznanie otyłości u dzieci 
i młodzieży nie różni się wprawdzie 
co do istoty tej przewlekłej choroby 
w porównaniu z osobami dorosłymi 
(nadmiar tkanki tłuszczowej w stosun-
ku do beztłuszczowej masy ciała) różni 
się jednak co do sposobu oceny, a więc 
norm odniesienia. W okresie rozwoju 
zawartość tkanki tłuszczowej w orga-
nizmie zmienia się bowiem w zależno-
ści od wieku i płci. Do rozwoju tkanki 
tłuszczowej dochodzi w okresie życia 
płodowego, a później szczególnie in-
tensywnie zwiększa się jej ilość w tzw. 
okresach krytycznych – na przełomie 
1. i 2. roku życia oraz w okresie po-
kwitania. Bardzo ważny jest również 
okres między 5. a 7. rokiem życia, 
kiedy po czasie zmniejszonego roz-
woju tkanki tłuszczowej zwiększa się 
wskaźnik masy ciała dziecka, a licz-
ba adipocytów wzrasta. Jest to tzw. 

faza odbicia w rozwoju adipocytów 
(AR-adiposity rebound). Jej wczesny 
początek jest wskaźnikiem ryzyka 
otyłości w wieku dorosłym. Wobec czę-
stych zmian somatycznych organizmu 
dziecka wartości pomiarów antropo-
metrycznych (masy i wysokości ciała, 
grubości fałdów skórno-tłuszczowych, 
obwodów talii i bioder) oraz wskaźni-
ków pozwalających na rozpoznanie 
otyłości (wskaźnika masy ciała – BMI, 
wskaźnika talia–biodra) odnosimy 
do odpowiednich siatek centylowych 
uwzględniających płeć dziecka. Naj-
przydatniejsze w codziennej praktyce 
są siatki centylowe: proporcji masy 
do wysokości ciała, grubości podło-
patkowego fałdu skórno-tłuszczowego, 
obwodu talii oraz najczęściej używane 
– siatki centylowe BMI. Coraz częściej 
dokonuje się pomiarów zawartości 
tkanki tłuszczowej w organizmie dzie-
ci metodą impedancji bioelektrycznej. 
Stosując tę nieinwazyjną metodę, 
należy pamiętać o używaniu sprzę-
tu przystosowanego do badania osób 
z tej grupy wiekowej oraz o właściwym 
przygotowaniu dziecka do badania.

Podstawową przyczyną otyłości dzie-
ci i młodzieży jest nadmierne spożycie 
w stosunku do wydatkowania energii, 
co wywołuje tzw. otyłość prostą (pier-
wotną). Stanowi ona około 98% wszyst-
kich przypadków otyłości w tym wie-
ku. Otyłość wtórna dotyczy chorych 
z zespołami wad rozwojowych (np. 
zespoły: Prasera, Labharta i Williego, 
Laurence’a, Moona, Bardeta i Biedla, 

Alströma, Carpentera), endokrynopa-
tiami, z uszkodzeniami ośrodkowego 
układu nerwowego. W przeciwieństwie 
do pacjentów z otyłością prostą posta-
ci wtórnej towarzyszą: nisko rosłość, 
opóźnienie rozwoju umysłowego, ce-
chy dysmorficzne lub objawy kliniczne 
zaburzeń hormonalnych. Genetyczną 
skłonność do rozwoju otyłości prostej 
ujawniają czynniki środowiskowe. 
Dziedziczenie wielo genowe dotyczy 
wielu procesów związanych z meta-
bolizmem, zużyciem energii, funkcją 
ośrodków głodu i sytości w ośrodko-
wym układzie nerwowym. Wśród 
czynników środowiskowych wymienia 
się niską klasę społeczną rodziny, ni-
skie wykształcenie rodziców – zwłasz-
cza matek, materialne możliwości 
wyboru pokarmu, tradycję i zwyczaje 
kulinarne, małą aktywność fizyczną, 
a w ostatnich latach zwiększającą się 
aktywność przemysłową i reklamo-
wą producentów żywności. Reklamy 
żywności adresowane do dzieci przed-
stawiają zazwyczaj zalety produktów 
w sposób przejaskrawiony. Udowodnio-
no, że reklama taka trwająca w progra-
mie telewizyjnym dłużej niż 30 sekund 
wpływa na wybór reklamowanego pro-
duktu przez młodego widza, zwłaszcza 
w przypadku powtórzenia tej reklamy 
dwa razy w ciągu krótkiego czasu. 
Mniejszą częstość występowania oty-
łości wśród dzieci w niektórych krajach 
Europy tłumaczy się między innymi 
restrykcyjnym prawem dotyczącym 
zakazu zamieszczania reklam żyw-
ności w programach telewizyjnych 
adresowanych do dzieci w wieku po-
niżej 12 lat. Niekorzystna rola telewizji 
w narastaniu problemu otyłości wiąże 

się też z ograniczaniem aktywności ru-
chowej młodych widzów (4,6 razy więk-
sze ryzyko otyłości występuje u dzieci 
oglądających telewizję przez ponad 
4 godziny dziennie) i ze sprzyjaniem 
podjadaniu w czasie oglądania. Po-
dobne znaczenie dla rozwoju otyłości 
u dzieci i młodzieży ma wielogodzinne 
korzystanie z komputera.

W zapobieganiu otyłości u dzieci, 
a pośrednio również u osób dorosłych 
duże znaczenie przypisuje się tzw. pro-
gramowaniu żywieniowemu w najw-
cześniejszych okresach życia. Zgodnie 
z hipotezą Barkera należy zapobiegać 
niedożywieniu płodu w I i II tryme-
strze ciąży, gdyż dziecko z hipotrofią 
wewnątrzmaciczną, w korzystnych 
warunkach żywieniowych po urodze-
niu będzie szybko przybierało na wa-
dze, co będzie sprzyjało rozwojowi oty-
łości. Czynnikiem sprzyjającym oty-
łości u dziecka jest również nadmiar 
składników odżywczych w diecie ko-
biety ciężarnej. Karmienie naturalne 
niemowląt przynajmniej przez pierw-
sze pół roku życia zmniejsza częstość 
występowania otyłości u dzieci w wie-
ku szkolnym o około 30% w porówna-
niu z dziećmi żywionymi mieszanka-
mi mlecznymi. Największe znaczenie 
odgrywa tu prawdopodobnie mniejsza 
zawartość białka w mleku kobiecym. 
Postępowaniem profilaktycznym, któ-
re powinien stosować każdy pediatra 
i lekarz rodzinny, jest również syste-
matyczna kontrola przyrostu masy 
i długości ciała niemowląt, a następnie 
tych dzieci, których rozwój somatycz-
ny wskazuje na nadwagę lub otyłość. 
Ważne jest zebranie szczegółowego 
wywiadu rodzinnego uwzględniające-

go występowanie otyłości, cukrzycy, 
różnych objawów klinicznych miaż-
dżycy w pokoleniu dziadków, rodziców 
i rodzeństwa tych dzieci. Koniecznie 
należy zanalizować sposób żywienia 
dziecka, co pozwoli rodzicom zrozu-
mieć ewentualne błędy w tym zakresie 
i umożliwi ustalenie dalszego postę-
powania. U dzieci z młodszych grup 
wiekowych (do ok. 7. roku życia) nie 
zaleca się zazwyczaj diety ubogoener-
getycznej, lecz koryguje dotychcza-
sowy sposób żywienia, dostosowując 
go do norm odpowiednich dla wieku. 
U dzieci starszych podstawą leczenia 
jest dieta ubogoenergetyczna z rozło-
żeniem całodziennej racji pokarmowej 
na 4–5 posiłków, z zachowaniem odpo-
wiednich przerw między nimi i uni-
kaniem podjadania. Posiłki należy 
spożywać powoli, co zwiększa uczucie 
sytości. Skuteczność leczenia diete-
tycznego jest większa, jeżeli dotyczy 
nie tylko dziecka, ale również pozo-
stałych członków rodziny. Korzystna 
jest w tym względzie pomoc dietetyka. 
Niezbędne jest zwiększenie wydat-
ku energetycznego otyłego dziecka 
poprzez zalecenie systematycznych 
ćwiczeń fizycznych, tak dobranych, 
aby były akceptowane przez dziecko. 
W kompleksowym leczeniu powinien 
zatem uczestniczyć fizjoterapeuta, 
a także psycholog wzmacniający moty-
wację dziecka i jego rodziny do syste-
matycznego realizowania zaleceń. Jest 
to bowiem postępowanie wymagające 
od dziecka wielu wyrzeczeń i nie dają-
ce szybkich efektów. Farmakoterapia 
zalecana otyłym osobom dorosłym nie 
jest obecnie stosowana u dzieci.
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Otyłość jest obecnie epidemią na ska-
lę światową. Według statystyk ryzyko 
rozwoju cukrzycy u osób otyłych jest 
wielokrotnie większe w porównaniu 
z osobami z prawidłową masą ciała. 
Ponieważ obydwa te zaburzenia me-
taboliczne idą w parze, jakiekolwiek 
działania ograniczające epidemię 
otyłości są jednocześnie działaniami 
zmniejszającymi ryzyko wystąpienia 
cukrzycy, a w konsekwencji także 
chorób układu krążenia.

Jednocześnie obserwujemy, że cuk-
rzyca 2 typu traci dziś swe klasyczne 
oblicze i przestaje być chorobą przy-

pisaną wyłącznie wiekowi starszemu. 
Taki stan rzeczy sugerowało kiedyś 
nazewnictwo, zgodnie z którym wy-
odrębniano cukrzycę „młodzieńczą” 
(typ pierwszy) oraz cukrzycę osób 
dorosłych. Tymczasem coraz częściej 
mamy do czynienia z tą drugą odmia-
ną cukrzycy u ludzi młodych, a nawet 
u dzieci. Zatem cukrzyca typu dru-
giego staje się dziś problemem pe-
diatrycznym. Statystyki prognozują 
nie tylko zwiększenie występowania 
cukrzycy w populacji, ale również 
przesuwanie granic wiekowych wy-
stępowania obu odmian tej choroby.

W rozwoju powikłań cukrzycy lub 
otyłości istotną rolę odgrywa czas. Je-
żeli otyłość (a co za tym idzie cukrzy-

ca) powstaje we wcześniejszym wieku, 
tym dłuższy staje się czas negatyw-
nego oddziaływania metabolicznego, 
przede wszystkim na serce i naczynia. 
Osoby, które zachorowały w młod-
szym wieku, są więc najbardziej na-
rażone na rozwój powikłań. Brakuje 
dokładnych danych statystycznych 
wskazujących na liczbę lat, po których 
dochodzi do powikłań kardiologicz-
nych u osób chorych na cukrzycę. Nie 
tylko czas jest tu istotnym parame-
trem, ale i stopień wyrównania meta-
bolicznego. Dlatego dzisiaj w leczeniu 
tej choroby stawiamy coraz ostrzejsze 
kryteria. Można przyjąć, że normali-
zacja stężenia cukru we krwi zapo-
biega powstawaniu powikłań. Polskie 

Towarzystwo Diabetologiczne zaleca 
osiąganie wartości hemoglobiny gli-
kozylowanej w granicach 6,1–6,5, 
zależnie od przewidywanej długości 
życia pacjenta, a więc przede wszyst-
kim jego wieku, a także biorąc pod 
uwagę inne czynniki, jak ciąża, sto-
pa cukrzycowa i inne. W przypadku 
młodszych grup wiekowych zalecamy 
wartości poniżej 6,1. Są kraje, w któ-
rych górna granica wynosi 5,9. Do-
dam, że jednym z kryteriów dobrego 
wyrównania cukrzycy postulowanym 
przez Europejskie Towarzystwo Kar-
diologiczne (ECS) i Europejskie To-
warzystwo Badań Cukrzycy (EASD) 
jest wskaźnik BMI poniżej 25, czyli 
również likwidacja nadwagi.

Otyłość a cukrzyca
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Masa ciała pacjenta stanowi istotny 
czynnik rokowniczy w medycynie 
okołooperacyjnej, a znaczna otyłość 
wpływa szczególnie niekorzystnie 
na przebieg znieczulenia, operację 
oraz okres pooperacyjny.

W ostatnich 20 latach w wielu kra-
jach Europy i w USA, prawie dwu-
krotnie zwiększyła się liczba ludzi 
otyłych, których masa ciała zgodnie 
z ogólnie przyjętym miernikiem 
nadwagi przekracza o ponad 20% 
wagę prawidłową. W przygotowaniu 
przedoperacyjnym zwracamy szcze-
gólną uwagę na pacjentów, u których 
masa ciała przekracza o 50% tzw. 
wagę idealną mierzoną w zależności 
od płci i wzrostu. Taka nadwaga wią-
że się z istotnym ryzykiem powikłań 

okołooperacyjnych. Wzór do oblicza-
nia idealnej masy ciała przedstawia 
się następująco: waga idealna (kg) 
= 50 (mężczyzna) lub 45 (kobieta) 
+ 0,9 × [wzrost (cm) – 150]1. Innym 
sposobem definiowania otyłości jest 
wartość indeksu masy ciała (BMI). 
BMI powyżej 30 kg/m2 określa się 
jako morbid obesity.

Istotną z punktu widzenia an-
estezjologii i intensywnej terapii, 
najbardziej znaczącą zmianą pato-
fizjologiczną u pacjentów z nadwagą 
jest stosunkowe zwiększenie objętości 
masy tłuszczowej oraz zmniejszenie 
masy mięśniowej oraz ilości wody 
w organizmie. W rezultacie zmniej-
sza się przestrzeń zewnątrzkomór-
kowa pacjenta, co wpływa na zmianę 
objętości rozdziału różnych leków, 
szczególnie antybiotyków lub leków 
stosowanych w czasie znieczulenia 
oraz w okresie intensywnej terapii. 
W zasadzie u wszystkich otyłych pa-
cjentów należy brać pod uwagę zmie-
nioną farmakodynamikę i farmako-
kinetykę leków związaną ze zmianą 
mechanizmów ich wiązania z recepto-
rami, metabolizmem oraz eliminacją, 
nie można jednak wyznaczyć gene-
ralnych zasad postępowania. Każdy 
przypadek otyłości musi być anali-
zowany indywidualnie w kontekście 
znieczulenia i intensywnej terapii.

Nie dysponujemy wprawdzie da-
nymi z randomizowanych badań wy-

kazującymi, że odpowiednie przed-
operacyjne przygotowanie pacjenta 
z otyłością zmniejsza śmiertelność 
w tej grupie pacjentów, to jednak może 
ono istotnie wpłynąć na efektywność 
terapii na przykład poprzez zmniej-
szenie lęku zarówno u pacjentów, jak 
i personelu medycznego, a także po-
maga w wykryciu nieprawidłowości 
i przygotowaniu się do właściwego 
postępowania w przypadku mogących 
wystąpić powikłań. Szczególną uwa-
gę należy poświęcić badaniu układu 
oddechowego z oszacowaniem wa-
runków utrzymania drożności dróg 
oddechowych oraz możliwości intuba-
cji, układowi sercowo-naczyniowemu, 
metabolizmowi oraz ośrodkowemu 
i obwodowemu układowi nerwowemu. 
U otyłych pacjentów bardzo ważna 
jest profilaktyka choroby zatorowo-
zakrzepowej, gdyż zwłaszcza u nich 
może dojść do incydentów zatorowo-
-zakrzepowych, które stanowią główną 
przyczynę śmiertelności w okresie 30 
dni od zabiegu operacyjnego2. Warto 
pamiętać, że w przypadku osoby, któ-
rej nadwaga wynosi 30%, ryzyko zgonu 
z powodu choroby wieńcowej zwiększa 
się o 40%, a z powodu udaru mózgu 
– o 50%. Niejednokrotnie w związku 
z planowaną operacją pacjent zaprze-
staje aktywności fizycznej wiele tygo-
dni przed zabiegiem, co dodatkowo 
zwiększa ryzyko operacji, zwłaszcza 
u osób otyłych. Informacja o braku ak-
tywności fizycznej jest istotna zarów-
no dla operatora, jak i anestezjologa, 
a także dla personelu opiekującego się 
pacjentem po operacji.

Znacznego stopnia otyłość zmienia 
funkcjonowanie prawie każdego ukła-
du i organu pacjenta. Trzeba się liczyć 
z częstszym występowaniem cukrzy-
cy, hiperlipidemii, kamicy pęcherzyka 
żółciowego, marskości wątroby, cho-
roby degeneracyjnej stawów kończyn 
i kręgosłupa. Do najgroźniejszych 
zaburzeń oraz czynników zwiększa-
jących ryzyko powikłań okołoopera-
cyjnych u osób otyłych należą:

1. Zaburzenia wymiany gazowej 
spowodowane zmniejszaniem się obję-
tości funkcjonalnej płuc oraz wystę-
powaniem niedrożności górnych dróg 
oddechowych (nadmiar tkanki tłusz-
czowej), co prowadzi do szybkiej desa-
turacji krwi tętniczej nawet u przy-
tomnych pacjentów. Ponadto częste 
występowanie bezdechu nocnego, 
hipo wentylacji związanej z otyłością 
i przewlekłej niewydolności oddechowej 
(COPD) oraz nadciśnienia płucnego 
utrudnia wymianę gazową. Zaburze-
niom tym może towarzyszyć niewydol-
ność prawej komory, w skrajnej postaci 
jako tzw. zespół Pickwicka z towarzy-
szącą sennością i hipoksemią.

2. Zwiększenie objętości 
i kwasowości soków żołądko-
wych zwiększa ryzyko zachłysto-
wego zapalenia płuc w okresie około-
operacyjnym.

3. Występowanie choroby zato-
rowo-zakrzepowej w okresie około-
operacyjnym u pacjentów otyłych 
jest istotnym czynnikiem ryzyka 
u tych pacjentów. Wszelkie metody 
profilaktyki: fizykalne i farmakolo-
giczne są zawsze godne polecenia.

4. Nadciśnienie tętnicze z to-
warzyszącą niewydolnością lewej ko-
mory, ograniczonymi rezerwami 
wydolnościowymi serca, zwłaszcza 
w przypadku tachykardii, hipo- 
i hiper tensji oraz zwiększenia obję-
tości śródnaczyniowej.

5. Chroniczne przyjmowanie 
leków odchudzających może nie-
korzystnie wpłynąć na działanie 
innych leków używanych w okresie 
około operacyjnym. Przed operacją 
należy rozpoznać rodzaj i czas sto-
sowania tych leków oraz ich poten-
cjalne interakcje z innymi lekami.

6. Uszkodzenia nerwów ob-
wodowych w związku z ułożeniem 
do operacji występują u osób otyłych 
znacznie częściej niż w populacji 
o prawidłowej masie ciała.

Podsumowując, pragnę podkreślić, 
iż nadwaga jest istotnym czynnikiem 
ryzyka wystąpienia powikłań w okre-
sie okołooperacyjnym, a utrzymywa-
nie właściwej masy ciała jest głównym 
czynnikiem profilaktyki zdrowotnej3. 
Problemem pozostaje definicja właści-
wej masy ciała. Oprócz wyżej cytowa-
nych wzorów coraz częściej opisuje się 
korzystne rezultaty badań wskazujące, 
że efektywne programy pro zdrowotne 
są oparte na istotnym, powiedział-
bym nawet drastycznym, zmniejsze-
niu masy ciała, na przykład według 
Michaela Roizena3 idealną masą ciała 
zdrowych dorosłych ludzi w przypadku 
mężczyzn jest waga osiągnięta w 21. 
roku życia, a w przypadku kobiet 
– waga uzyskana w 18. roku życia3.

Piśmiennictwo – www.pfp.edu.pl

Otyłość istotnym czynnikiem ryzyka w medycynie 
okołooperacyjnej
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Zgodnie z raportem Światowej Orga-
nizacji Zdrowia, na świecie wśród 10 
najważniejszych zagrożeń dla zdrowia 
szczególną uwagę zwraca się na nadciś-
nienie tętnicze i otyłość. Jednocześnie 
liczne dowody z badań eksperymental-
nych i klinicznych bezsprzecznie wska-
zują na silny związek przyczynowo-
skutkowy pomiędzy nadmierną masą 
ciała a nadciśnieniem tętniczym. Wyni-
ki badań populacyjnych jednoznacznie 
wskazują, że zwiększenie masy ciała 
jest jednym z najbardziej miarodajnych 
wskaźników rokowniczych rozwoju 
nadciśnienia tętniczego. Bezpośredni 
związek między nadciśnieniem tętni-
czym a wskaźnikiem masy ciała ob-
serwuje się od wczesnego dzieciństwa 
do wieku podeszłego. Udowodniono, 
że każde zwiększenie masy ciała o 10 
kg ponad masę prawidłową prowadzi 
do przeciętnego wzrostu skurczowego 
ciśnienia tętniczego o 3 mm Hg, a roz-
kurczowego o 2,3 mm Hg. W badaniu 
Framingham nadciśnienie tętnicze 
wiązało się z nadwagą lub otyłością 
u 70% mężczyzn i 61% kobiet. Wyni-
ki badania NHANES II wskazują, iż 
ryzyko pojawienia się nadciśnienia tęt-
niczego jest 3-krotnie większe u osób 
otyłych niż u osób nieotyłych. W młod-
szej populacji osób otyłych (20–45 lat) 
ryzyko to zwiększa się jeszcze bardziej 
i jest 6-krotnie większe niż u szczup-
łych rówieśników. Co więcej silna 
relacja między ciśnieniem tętniczym 
a ilością tkanki tłuszczowej nie jest 
ograniczona do otyłości patologicznej, 
lecz ma charakter ciągły, bez wartości 
progowej. Im dłuższy okres otyło-
ści, tym większe ryzyko rozwoju 
nadciśnienia tętniczego. Dodatni 
związek między masą ciała a wartoś-
ciami ciśnienia tętniczego obserwo-
wano zarówno u osób z prawidłowymi 
wartościami ciśnienia, jak i z wartoś-
ciami podwyższonymi. Wraz ze wzro-
stem wskaźnika masy ciała maleje licz-
ba osób z nocnym spadkiem ciśnienia 

tętniczego – co wiąże się ze zwiększo-
nym ryzykiem powikłań choroby nad-
ciśnieniowej. Istotnym czynnikiem 
predysponującym do rozwoju nadciś-
nienia jest typ otyłości. Potwierdzono, 
iż brzuszne nagromadzenie tkanki 
tłuszczowej (tzw. otyłość brzuszna) 
w szczególny sposób zagraża rozwo-
jem nadciśnienia tętniczego. W świetle 
obecnej wiedzy obwód pasa uznaje się 
za silny niezależny predyktor nadciś-
nienia tętniczego (zarówno skurczo-
wego, jak i rozkurczowego). Autorzy 
7 Raportu JNC z 2003 roku zaliczyli 
otyłość do najważniejszych czynników 
ryzyka rozwoju nadciśnienia tętnicze-
go. Szacuje się, iż w krajach zachodnich 
30–65% przypadków nadciśnienia tęt-
niczego można bezpośrednio przypisać 
otyłości.

Utrzymanie prawidłowej masy cia-
ła i jej kontrola stanowi bez wątpienia 
jedną z najważniejszych metod pro-
filaktyki rozwoju nadciśnienia tętni-
czego. Udowodniono, że zmniejszenie 
masy ciała z ograniczeniem spożycia 
sodu lub bez niego, może się wiązać 
ze zmniejszeniem częstości rozwo-
ju nadciśnienia o około 20% u osób 
z nadwagą i ciśnieniem tętniczym 
mieszczącym się w zakresie stanu 
poprzedzającego rozwój nadciśnie-
nia tętniczego. Łączne ograniczenie 
spożycia kalorii, sodu i alkoholu 
oraz zwiększona aktywność fizycz-
na zmniejszają 5-letnią zapadalność 
na nadciśnienie tętnicze o 50%.

Zmniejszenie masy ciała stano-
wi podstawę niefarmakologicz-
nego leczenia nadciśnienia tętni-
czego u osób otyłych. W większości 
opublikowanych ostatnio wytycznych 
podkreśla się znaczenie zmniejszenia 
masy ciała jako jednej z najbardziej 
efektywnych strategii obniżenia ciśnie-
nia tętniczego. Metaanaliza 11 badań 
wykazała, że zmniejszenie masy ciała 
o zaledwie 1 kg powoduje spadek ciś-
nienia skurczowego o 1,6 mm Hg, a ciś-
nienia rozkurczowego o 1,3 mm Hg. 
Na podstawie innej meta analizy obej-
mującej 25 badań wykazano, że zmniej-
szenie masy ciała o 5,1 kg związane 
jest z obniżeniem skurczowego i roz-
kurczowego ciśnienia tętniczego o od-
powiednio 4,4 i 3,6 mm Hg. Im większa 
redukcja masy ciała tym bardziej ob-
niżone ciśnienie tętnicze. Spadek ciś-
nienia obserwowano także wówczas, 
gdy nie ograniczano znacznego spoży-
cia soli. Efekt hipotensyjny związany 
ze zmniejszeniem masy ciała może 
potęgować jednoczesne zwiększenie 
aktywności fizycznej, zmniejszenie 
spożycia sodu i ograniczenie spoży-
cia alkoholu. W miarę redukcji masy 

ciała często zmniejsza się liczbę leków 
koniecznych do uzyskania kontroli 
ciśnienia tętniczego, czasami możli-
we staje się zaprzestanie stosowania 
leków hipotensyjnych. Udowodniono 
również, że redukcja masy ciała może 
prowadzić do poprawy profilu dobowe-
go ciśnienia i zmiany cechy non-dip-
pers na korzystną cechę dippers (z 10% 
spadkiem ciśnienia w godzinach noc-
nych).

Zgodnie z obowiązującymi zale-
ceniami istotnym celem komplek-
sowej terapii chorego z nadciśnie-
niem tętniczym jest obniżenie 
ogólnego ryzyka sercowo-naczy-
niowego. Sama terapia hipotensyjna 
w tym zakresie często nie wystarcza, 
bowiem nadciśnienie tętnicze rzadko 
występuje jako izolowana choroba i za-
zwyczaj towarzyszą mu inne zaburze-
nia i choroby w istotny sposób zwiększa-
jące całkowite zagrożenie poważnymi 
incydentami sercowo-naczyniowymi. 
Do najczęściej współwystępujących 
należą zaburzenia gospodarki lipido-
wej i węglowodanowej. Nadciśnienie 
tętnicze i otyłość stanowią integral-
ne elementy zespołu metabolicznego. 
W badaniu San Antonio Heart Study 
wykazano, że u 80% otyłych osób około 
50. roku życia rozwinie się nieprawid-
łowa tolerancja glukozy i nadciśnienie 
tętnicze, u 67% chorych na nadciśnie-
nie tętnicze wystąpi cukrzyca i otyłość, 
a u 85% chorych na cukrzycę – nadciś-
nienie tętnicze i otyłość. Można zało-
żyć, że u około 90% otyłych chorych 
na nadciśnienie tętnicze współistnieje 
zespół metaboliczny, w którym oprócz 
klasycznych czynników ryzyka bardzo 
często obecne są tzw. nowe czynniki, tj. 
przewlekły proces zapalny, zwiększona 
aktywność pro zakrzepowa czy zabu-
rzona regulacja naczyniowa. Wdroże-
nie kompleksowego programu leczenia 
otyłości, w którym osiągnięte zosta-
nie nawet umiarkowane zmniejszenie 
masy ciała (5–10% wyjściowej masy 
ciała), korzystnie wpływa na czynniki 
ryzyka, które towarzyszą nadciśnie-
niu związanemu z otyłością. Pozwala 
to na istotną redukcję ogólnego ryzy-
ka sercowo-naczyniowego w tej grupie 
chorych.

U części chorych wyniki leczenia 
poprawia wdrożenie dodatkowej tera-
pii farmakologicznej z zastosowaniem 
orlistatu lub sibutraminy. Należy pod-
kreślić, że zarówno przed podjęciem 
decyzji dotyczącej wprowadzenia 
określonego preparatu do leczenia, jak 
i w trakcie terapii obowiązują następu-
jące zasady: sprecyzowanie racjonal-
nego celu, równoczesne konsekwentne 
kontynuowanie stosowania metod nie-
farmakologicznych oraz monitorowa-
nie postępów i bezpieczeństwa terapii 
zgodnie z zaakceptowanymi regułami. 
Przed zastosowaniem leków z grupy 

inhibitorów zwrotnego wychwytu se-
rotoniny i noradrenaliny konieczna 
jest normalizacja ciśnienia tętniczego; 
podczas terapii należy stale monitoro-
wać wartości ciśnienia.

W najnowszym piśmiennictwie po-
jawiają się opinie, że występowanie 
licznych niekorzystnych czynników 
ryzyka oraz zmian narządowych ob-
serwowanych u pacjentów z nadmier-
ną masą ciała upoważnia do kwali-
fikacji chorych otyłych (zwłaszcza 
z otyłością typu brzusznego) i z nad-
ciśnieniem tętniczym do grupy du-
żego ryzyka powikłań sercowo-na-
czyniowych i stanowi wskazanie 
do szybkiego leczenia farmakologicz-
nego nadciśnienia, równolegle z po-
stępowaniem niefarmakologicznym, 
podobnie jak u chorych na cukrzycę.

Współistniejąca z nadciśnieniem tęt-
niczym otyłość stanowi ważny element 
wpływający na wybór optymalnej tera-
pii hipotensyjnej. Problem nadciśnie-
nia współistniejącego z otyłością do-
tyczy wprawdzie znacznej części społe-
czeństwa, brakuje jednak wytycznych 
postępowania farmakologicznego w tej 
grupie chorych. Wynika to z niewystar-
czającej liczby dużych prospektywnych 
badań, obejmujących odpowiednią licz-
bę otyłych chorych na nadciśnienie tęt-
nicze. Najwięcej pośrednich dowodów 
przemawia za włączeniem jako leków 
pierwszego rzutu preparatów wpływa-
jących na układ renina–angiotensy-
na–aldosteron, w pierwszej kolejności 
inhibitorów konwertazy angiotensyny 
(ACEI). Coraz większa liczba danych 
wskazuje, że korzyści ze stosowania tej 
grupy leków są większe niż wynikające 
jedynie z ich działania hipotensyjnego. 
Wśród ich zalet wymienia się działanie 
kardioprotekcyjne i nefroprotekcyjne. 
Stosowanie tych leków jest korzystne 
zwłaszcza w przypadku współistnienia 
przerostu lewej komory serca, niewy-
dolności serca i hiperfiltracji kłębusz-
kowej – elementów często spotyka-
nych u osób otyłych. Leki z tej grupy 
korzystnie wpływają na profil lipidowy 
i funkcję śródbłonka, a ponadto zwięk-
szają insulinowrażliwość. Dodatkową 
zaletą ACEI jest hamowanie zwiększo-
nej aktywności układu współczulnego 
u osób otyłych. Podstawowa cecha tej 
grupy leków – hamowanie aktywności 
układu renina–angiotensyna – wyda-
je się istotna zwłaszcza u osób z nad-
mierną ilością tkanki tłuszczowej. 
Wykazano bowiem, że synteza kilku 
elementów tego układu zachodzi rów-
nież w adipocytach, a ich nadproduk-
cja może w istotny sposób uczestniczyć 
w patogenezie nadciśnienia związane-
go z otyłością. Na podstawie licznych 
pośrednich dowodów należy domnie-
mywać, że silniejsze antagonizowanie 
tkankowych układów RAA za pomo-
cą bardziej „tkankowych” inhibito-

rów konwertazy może się przekładać 
na wyraźniejsze korzyści kliniczne 
z ich stosowania. Alternatywę dla 
ACEI, zwłaszcza w przypadku ich nie-
tolerancji, mogą stanowić antagoniści 
receptora dla angiotensyny II, wyka-
zujący wiele właściwości klinicznych 
zbliżonych do inhibitorów konwertazy 
angiotensyny – korzyści metabolicz-
ne (zwiększenie insulinowrażliwości), 
działanie nefroportekcyjne, zmniejsza-
nie stężenia fibrynogenu.

Należy jednak podkreślić, że mono-
terapia zwykle nie wystarcza i ko-
nieczne staje się wdrożenie kolejnych 
grup leków, zwłaszcza u osób otyłych. 
Spośród diuretyków preferuje się leki 
tiazydopodobne o działaniu moczo-
pędnym i naczyniorozszerzającym, 
o przedłużonym czasie działania, 
pozbawione niekorzystnych oddziały-
wań metabolicznych. Za włączeniem 
antagonistów wapnia przemawia ich 
neutralność metaboliczna oraz ko-
rzystny wpływ na zwiększenie na-
triurezy. Wśród preferowanych leków 
z tej grupy u osób otyłych najważniej-
sze miejsce zajmuje werapamil. Pod 
jego wpływem dochodzi do zmniejsze-
nia częstotliwości rytmu serca, przy 
braku odruchowej aktywacji układu 
współczulnego, a nawet zmniejszeniu 
tej aktywności, redukcji hiperfiltracji 
i mikroalbuminurii.

Zastosowanie β-blokerów w terapii 
nadciśnienia tętniczego u osób otyłych, 
bez innych istotnych wskazań ma licz-
ne ograniczenia. Pomimo korzyści wy-
nikających ze zmniejszenia aktywności 
współczulnej, rzutu serca i aktywności 
reninowej osocza, zapobiegania zabu-
rzeniom rytmu serca, które wielu auto-
rów uznaje za przyczynę nagłych zgo-
nów u osób otyłych, stosowanie leków 
z tej grupy może się wiązać ze zwięk-
szeniem masy ciała lub utrudnionym 
odchudzaniem. Analizując angloję-
zyczne prace dostępne w bazie PubMed 
z lat 1966–1999, Sharma i wsp. znaleź-
li 8 badań klinicznych z randomizacją, 
trwających ponad 6 miesięcy, w któ-
rych stosowano β-blokery, jednocześnie 
obserwując wpływ stosowanej terapii 
na masę ciała. Łączna liczba chorych 
uczestniczących w tych badaniach wy-
nosiła ponad 7 tysięcy; ponad 3 tysiące 
stanowili pacjenci, u których jako lek 
hipotensyjny stosowano β-bloker. W 7 
z 8 badań w trwającej od 6 miesięcy 
do 10 lat obserwacji stwierdzono znacz-
niejsze zwiększenie masy ciała niż 
w grupie kontrolnej. Ostatnie donie-
sienia wskazujące na zwiększone ry-
zyko rozwoju cukrzycy typu 2 oraz po-
tencjalnie niekorzystny meta bolicznie 
wpływ tej grupy leków, zwłaszcza star-
szych generacji, wymagają rozważenia 
przed włączeniem terapii β-blokerem 
w grupie otyłych hipertoników.
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Najistotniejszym zaburzeniem od-
dechu podczas snu są bezdechy o ty-
pie obturacyjnym (obturacyjny bez-
dech senny – OBS), czyli nawracające 
w czasie snu przerwy w oddychaniu 
lub spłycenia oddechu spowodowa-
ne zapadaniem się światła górnych 
dróg oddechowych. Noc przerywana 
bezdechami powoduje wiele nieko-
rzystnych objawów zarówno w nocy, 
jak i w czasie dziennej aktywności. 
Zespół bezdechu może nie tylko 
upośledzać funkcjonowanie w życiu 
codziennym, ale także powodować 
szereg schorzeń somatycznych.

Otyłość jest najistotniejszym czyn-
nikiem ryzyka rozwoju OBS. Szacuje 
się, że zaledwie 20% osób z OBS ma 
prawidłowy wskaźnik BMI. Zespół 
bezdechu podczas snu w populacji 
osób dorosłych występuje bardzo 
często. Na podstawie ogólnie uzna-
nych badań populacyjnych ze Stanów 
Zjednoczonych szacuje się, że mini-
malne kryteria rozpoznania bezde-
chu śródsennego spełnia 24% doro-
słych mężczyzn oraz 9% dorosłych 
kobiet.1 Szacuje się, że OBS może 
dotyczyć aż 40% chorych, u których 
stwierdzono otyłość patologiczną.

Na obraz kliniczny choroby skła-
dają się charakterystyczne objawy 
występujące w ciągu nocy oraz mniej 
specyficzne występujące podczas dnia. 
Zaobserwowane przez domowników 
głośne, nieregularne chrapanie z okre-
sami przerw w oddychaniu w bardzo 
dużej mierze przybliżają prawdopo-
dobieństwo rozpoznania. Pacjenci 
z bezdechem skarżą się na okresowe 
wybudzenia, nierzadko z uczuciem 
braku tchu. Poranne bóle głowy, su-
chość w jamie ustnej pośrednio wska-
zują na nieprawidłowy oddech w czasie 
snu. Naturalną konsekwencją nieprze-
spanej nocy jest nadmierna senność 

w ciągu dnia, zasypianie w sytuacjach 
monotonnych, a w ciężkiej postaci cho-
roby – również w sytuacjach wyma-
gających pełnej sprawności psychoru-
chowej. Chorzy z zespołem bezdechu 
sześciokrotnie częściej powodują wy-
padki komunikacyjne niż osoby wolne 
od tego zaburzenia.

Coraz więcej danych wskazuje 
na ścisły związek między występo-
waniem bezdechów sennych a choro-
bami układu krążenia. W przypadku 
chorych z łagodną postacią zespołu 
ryzyko rozwoju nadciśnienia tętni-
czego jest dwukrotnie większe, a po-
stać umiarkowana wiąże się z blisko 
trzykrotnie większym ryzykiem w po-
równaniu z osobami z prawidłowym 
oddechem w czasie snu.2 Siła związku 
nadciśnienia tętniczego słabnie wraz 
z wiekiem pacjentów. Wyniki analizy 
projektu Sleep Heart Health Study 
wykazały, że OBS jest niezależnie 
związany z nadciśnieniem tętniczym 
u osób w wieku średnim, ale nie wy-
kazano związku takiego w grupie 
chorych po 60. roku życia.3

Większość opublikowanych dotych-
czas badań obserwacyjnych wykaza-
ła, że bezdech obturacyjny zwiększa 
ryzyko występowania arytmii.4,5 
W przypadku pacjentów z ciężką po-
stacią bezdechu ryzyko rozwoju migo-
tania przedsionków było czterokrot-

nie większe w porównaniu z osobami 
prawidłowo śpiącymi.6 Najwięcej zgo-
nów sercowych w populacji chorych 
z bezdechem występuje w godzinach 
nocnych, podczas gdy w populacji 
ogólnej zgonów sercowych w tym cza-
sie rejestruje się najmniej.7 Kolejnym 
groźnym powikłaniem obturacyjnego 
bezdechu sennego jest niekorzystny 
wpływ tego zaburzenia na ukrwienie 
mięśnia sercowego.8-12 W pięciolet-
niej obserwacji pacjentów z chorobą 
wieńcową stwierdzono, że jednym 
z niezależnych czynników wpływa-
jących na śmiertelność tych chorych 
jest zaawansowanie zespołu bezde-
chu.13 Wyniki badań epidemiologicz-
nych wskazują również na istotny 
związek zespołu bezdechu sennego 
i występowania udarów mózgu.14

Szczególną grupą pacjentów, któ-
rych należy podejrzewać o śródsenne 
zaburzenia oddechu, są osoby z nad-
ciśnieniem tętniczym niepoddające 
się konwencjonalnej farmakoterapii 
bądź wymagające kombinacji wielu 
leków przeciwnadciśnieniowych.15 
Brak fizjologicznego nocnego spad-
ku ciśnienia tętniczego (24-godzinna 
rejestracja RR) lub nasilenie arytmii 
w nocy (holter EKG) w wielu wypad-
kach uwarunkowane są nawraca-
jącymi bezdechami śródsennymi. 
Niezależnie od wywiadu w kierunku 

OBS chorych takich należy poddać 
diagnostyce polisomnograficznej.

Niezależnie od wyboru terapii OBS 
wszyscy chorzy, u których stwierdzo-
no nadwagę lub otyłość, powinni się 
starać skutecznie zmniejszyć masę 
ciała, a w przypadku uzależnienia 
od tytoniu podjąć walkę z nałogiem. 
Najskuteczniejszą metodą, a zara-
zem leczeniem z wyboru większości 
pacjentów z OBS jest stosowanie 
w czasie snu aparatów wytwarzają-
cych dodatnie ciśnienie w drogach 
oddechowych – CPAP (Continuous 
Positive Airway Pressure; Auto-CPAP; 
BiPAP). Wszystkim pacjentom, u któ-
rych wystąpiły powikłania narządowe 
chorób układu krążenia, należy zapro-
ponować podjęcie leczenia OBS, nieza-
leżnie od nasilenia objawów zespołu 
bezdechu (nadmierna senność).

Leczenie bezdechów za pomocą 
CPAP przywraca prawidłową ar-
chitektonikę snu oraz eliminuje 
dynamicznie nawracające zmiany 
(niedotlenienie, wahania ujemnego 
ciśnienia w klatce piersiowej, zmia-
ny napięcia układu współczulnego), 
korzystnie wpływając na regulację 
układu krążenia.16 Przewlekłe stoso-
wanie CPAP oznacza lepszą kontrolę 
średnich wartości ciśnienia zarówno 
w nocy, jak i w dzień.17,18
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Otyłość, a zwłaszcza otyłość trzew-
na, która charakteryzuje się odkła-
daniem tkanki tłuszczowej w ob-
rębie przestrzeni pozaotrzewnowej 
jest problemem zdrowotnym, który 
prowadzi do negatywnych następstw 
klinicznych. Osoby z tym patolo-
gicznym, objawiającym się zwięk-
szonym obwodem talii typem otyło-
ści, w znacznym stopniu zagrożone 
są chorobami układu krążenia.

U kobiet otyłych o wiele częściej 
niż u kobiet z prawidłową masą cia-
ła występują nowotwory hormono-
zależne, jak rak endometrium czy 
rak gruczołu piersiowego. Trzeba 

dodać, że w okresie ciąży zwięk-
szenie masy ciała jest stanem fizjo-
logicznym, a ciąża chroni kobietę 
przed niekorzystnymi następstwami 
otyłości.

W ginekologii wyróżniamy dwa 
stany, kiedy otyłość może prowadzić 
do groźnych powikłań.

Pierwszy to zespół wielotorbielo-
watych jajników określany też mia-
nem choroby Steina i Leventhala 
– częsta przyczyna bezpłodności, 
nieregularnych miesiączek i pojawie-
nia się cech maskulinizacji w posta-
ci trądziku, przetłuszczania skóry, 
nadmiernego owłosienia. Otyłość 
w tym przypadku ma pochodzenie 
brzuszne, co może spowodować nie-
korzystne dla zdrowia konsekwencje, 

jak rozwój cukrzycy typu 2, chorób 
układu krążenia i nowotworów.

Drugi stan związany już nie z cho-
robą, a z fizjologią, to proces starze-
nia, który zarówno u kobiety, jak 
i u mężczyzny wiąże się z dysregu-
lacją hormonalną. Na skutek zmniej-
szonej produkcji estrogenów u kobie-
ty dochodzi do redystrybucji tkanki 
tłuszczowej, która w okresie rozrod-
czym układa się w obrębie ud i po-
śladków, nadając jej kształt gruszki. 
Ten typ otyłości (znany z obrazów 
Rubensa) nie jest groźny, a nawet, 
według najnowszych amerykańskich 
badań populacyjnych, tłuszcz roz-
mieszczony na udach i pośladkach 
pełni rolę ochronną. Niebezpieczna 
jest, powtarzam, otyłość brzuszna.

Warto zaznaczyć, że kobieta, 
której sylwetka odbiega od lanso-
wanego na okładkach kolorowych 
czasopism wzorca, ma szansę łagod-
niej przejść okres klimakterium, bo 
– jak wiadomo – tkanka tłuszczowa 
jest miejscem konwersji hormonów 
i w okresie pomenopauzalnym pełni 
rolę jajnika. A zatem, pewna ilość 
tkanki tłuszczowej jest dla kobiety 
korzystna i może zmniejszać częstość 
występowania objawów charaktery-
stycznych dla okresu klimakterium, 
jak zlewne poty czy uderzenia gorą-
ca. Dlatego zakładamy, że u kobiet 
o niezbyt filigranowej budowie okres 
przekwitania przebiega łagodniej.

Otyłość a ryzyko ginekologiczne 
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Wśród przyczyn otyłości wymienia 
się różne grupy czynników środowi-
skowych i genetycznych, nie ulega 
wszakże wątpliwości, że decydujące 
znaczenie ma właściwy bilans między 
wartością energetyczną spożywanych 
pokarmów a wielkością wydatko-
wanej energii. Od dawna wiadomo, 

że wielkość wydatku energetycznego 
związanego z codzienną aktywnością 
życiową, pracą zawodową czy wykony-
waniem ćwiczeń fizycznych ma istot-
ne znaczenie jako przyczyna nadwagi 
i otyłości, zarówno w skali populacji, 
jak i oczywiście jednostek. Niektóre 
analizy, m.in. autorów angielskich, 
wskazują, że mimo pewnego zmniejsze-
nia wartości energetycznej codziennej 
racji pokarmowej w okresie ostatnich 
15–20 lat zbyt mała aktywność fizycz-
na i siedzący tryb życia współczesnego 
społeczeństwa powodują stałą syste-
matyczną tendencję do gromadzenia 
się nadmiernej ilości tkanki tłuszczo-
wej i w efekcie większą częstość wystę-
powania nadwagi i otyłości.

Oceniając rolę ćwiczeń fizycznych 
w profilaktyce i leczeniu nadwagi 
i otyłości najbardziej istotne jest 
z pewnością znalezienie odpowiedzi 
na następujące pytania:

Czy aktywność fizyczna rzeczywi-
ście stanowi skuteczny środek w pro-
filaktyce nadwagi i otyłości? Czy dys-

ponujemy jednoznacznymi dowodami 
wskazującymi, jaki rodzaj wysiłku fi-
zycznego jest najbardziej korzystny? 
Ile czasu należy poświęcić na ćwicze-
nia w ciągu tygodnia? Jak często ćwi-
czyć? Czy dawka wysiłku fizycznego 
w profilaktyce i leczeniu otyłości jest 
identyczna? Czy każdy z nas reaguje 
w podobny sposób na identyczny pro-
gram ćwiczeń fizycznych?

O ile odpowiedź na pierwsze pyta-
nie jest prosta i brzmi jednoznacznie 
– tak(!), o tyle udzielenie odpowiedzi 
na pozostałe pytania jest znacznie trud-
niejsze i wymaga z pewnością znacznie 
więcej miejsca, niż przewiduje to for-
muła krótkiej i zwięzłej wypowiedzi 
preferowana przez zespół redakcyjny. 
Ograniczę się zatem jedynie do kilku 
uwag. Zalecenia dotyczące właściwej 
dawki wysiłku fizycznego w profilakty-
ce nadwagi, otyłości i zaburzeń meta-
bolicznych ciągle mają w dużej mierze 
charakter arbitralny i nie są poparte 
wystarczającą liczba przekonujących 
badań eksperymentalnych.

Większość opublikowanych prac 
oceniających skuteczność ćwiczeń 
fizycznych w leczeniu otyłości do-
tyczy krótkiego okresu obserwacji, 

nieprzekraczającego zazwyczaj kil-
kunastu tygodni. Niestety bardzo 
mało prac dotyczy wieloletniego 
okresu obserwacji i możliwości oce-
ny skuteczności rozmaitych progra-
mów ćwiczeń fizycznych w profilak-
tyce i leczeniu nadwagi i otyłości. 
Niewiele badań odpowiada rygorom 
stawianym nowoczesnym randomi-
zowanym badaniom klinicznym.

Z większości prac wynika że regu-
larne ćwiczenia wytrzymałościowe 
w granicach 30–60 minut stosowane 
przez większość dni tygodnia prowa-
dzą do zmniejszenia zawartości tkan-
ki tłuszczowej, a najczęściej także 
do zmniejszenia masy ciała. Wydłuże-
nie czasu trwania i(lub) zwiększenie 
intensywności ćwiczeń zwiększa re-
dukcję masy ciała. U kobiet z nadwagą 
uczestniczących w programie ćwiczeń 
(ponad 200 min/tydz.) stwierdzono 
większą redukcję masy ciała (-13,6% 
wartości wyjściowej) w porównaniu 
z tymi, których trening nie przekra-
czał 150 minut w skali tygodnia (-
4,7% wartości wyjściowej). Nie ulega 
wątpliwości, że połączenie odpowied-
niego pod względem dawki (tj. czasu 
trwania, częstości, wydatku energe-

tycznego) treningu z właściwą dietą 
przynosi lepsze efekty niż wyłączne 
stosowanie diety. Metaanalizy najlep-
szych pod względem metodycznym ba-
dań wskazują, że zmniejszenie masy 
ciała bezpośrednio po zakończeniu 
kilkunasto tygodniowego programu 
interwencji (wysiłek fizyczny połączo-
ny z dietą) sięga 13,0 kg, a po upływie 
roku od zakończenia interwencji róż-
nica wynosi nadal ponad 6,0 kg.

Najbardziej spektakularny, a zara-
zem nietypowy sukces w zastosowa-
niu wysiłku fizycznego w celu zmniej-
szenia masy ciała to osiągnięcie Steve 
Vaughta, otyłego mężczyzny w wieku 
średnim, ważącego ponad 180 kg, 
który zdecydował się w celu popra-
wy stanu zdrowia i samopoczucia… 
przemaszerować Stany Zjednoczone 
z ciężkim plecakiem. Dystans marszu 
wynosił ponad 4800 km, od wybrzeża 
Oceanu Spokojnego (San Diego) aż 
do wybrzeża Oceanu Atlantyckiego 
(Nowy Jork). Mimo różnych proble-
mów (także zdrowotnych) po 13 mie-
siącach Steve osiągnął cel marszu 
i schudł o prawie 50 kg. Jego hero-
icznej walce z własnymi słabościami 

Znaczenie aktywności fizycznej w profilaktyce 
i leczeniu nadwagi i otyłości

Dr hab. n. med. 
Dominika Dudek
Klinika Psychiatrii Dorosłych CMUJ 
w Krakowie

Istnieją liczne związki pomiędzy 
zaburzeniami nastroju a zwiększe-
niem masy ciała. Nie bez powodu 
na przełomie XX i XXI wieku spotka-
ły się dwie plagi, istotnie wpływające 
na stan zdrowia i umieralność społe-
czeństwa – depresja oraz otyłość.

Żyjemy coraz szybciej, stale pod 
presją czasu, konkurencji, w warun-

kach chronicznego stresu, wykładni-
kiem szczęścia staje się konsumpcja, 
efektywność, produktywność, pozycja 
społeczna. Ciągły pośpiech nie sprzy-
ja kształtowaniu zdrowych nawyków 
żywieniowych, fast foody zastępują 
rodzinne obiady przy wspólnym stole, 
a przelotne, często jedynie „bizneso-
we” znajomości – bliskość i przyjaźń. 
Poczucie samotności i nadmiar stresu 
próbujemy rozładować, opróżniając lo-
dówkę; przyjemności dostarcza tablicz-
ka czekolady czy paczka chipsów po-
chłonięta przed telewizorem. W pew-
nym momencie frustracja zmienia się 
w poczucie beznadziejności, świat traci 
barwę, mamy wrażenie, że ktoś zgasił 
światło i, jak pisał Kępiński, „przy-
szłość zmienia się w czarną ścianę nie 
do przebicia, a przeszłość – w pasmo 
ciemnych wydarzeń obciążających (…) 
poczuciem winy (…) Każda decyzja sta-
je się niesłychanie trudna, najbłahsze 

sprawy urastają do problemów, któ-
rych niepodobna rozwiązać”. To już 
są klasyczne objawy depresji. Jednym 
z punktów stycznych pomiędzy zabu-
rzeniami nastroju a otyłością jest więc 
współczesna cywilizacja, ze swoimi ob-
ciążeniami, osamotnieniem człowieka 
w tłumie, zatraceniem prostych war-
tości i źródeł szczęścia.

Życie wymusza na nas, byśmy byli 
kreatywni, produktywni, efektywni. 
Jesteśmy stale bombardowani wize-
runkiem świata z reklam, a wykład-
nikiem naszej wartości jest to, czy 
jesteśmy piękni, młodzi, zdrowi i bo-
gaci. W tym kontekście dla wielu osób 
nadwaga staje się problemem nie tyl-
ko zdrowotnym, ale przede wszystkim 
społecznym. Osoba gruba jest przeko-
nana, że ma mniejsze szanse na za-
trudnienie i awans zawodowy, że jest 
mniej atrakcyjna towarzysko i postrze-
gana jako ktoś gorszy. I rzeczywiście, 
zwłaszcza wśród nastolatków, otyli by-
wają wyśmiewani, odtrąceni, samotni. 

To – na zasadzie błędnego koła – powo-
duje dalsze „zajadanie stresu” i tycie 
na złość całemu światu. Odmienną 
reakcją może być nadmierne, niekon-
trolowane odchudzane się, grożące 
jadłowstrętem psychicznym (anorexia 
nervosa). Wystąpienie objawów depre-
sji stanowi częste powikłanie zasygna-
lizowanych wyżej problemów.

Klasyczne objawy zespołu depre-
syjnego obejmują najczęściej brak 
apetytu i chudnięcie. Wyodrębniono 
jednak podtyp depresji – tzw. depresję 
atypową (zalicza się do niej na przy-
kład depresję sezonową), której towa-
rzyszy zwiększony apetyt, zwłaszcza 
na węglowodany, a w konsekwencji 
tycie. W atypowej depresji pojawia się 
ponadto nadmierna senność, szybkie 
odczuwanie zmęczenia, nadwrażli-
wość na odrzucenie w relacjach in-
terpersonalnych. Nastrój jest zwykle 
umiarkowanie obniżony i – w przeci-
wieństwie do endogennych zespołów 
depresyjnych – ulega poprawie pod 

wpływem pozytywnych bodźców (np. 
życzliwość ze strony innych).

Kolejny punkt styczny pomiędzy 
depresją a otyłością stanowi leczenie 
farmakologiczne. Niektóre leki anty-
depresyjne, przede wszystkim trój-
pierścieniowe leki przeciw depresyjne, 
maprotylina, mianseryna, mirtazapi-
na, mogą jako działanie niepożądane 
powodować zwiększenie masy ciała. 
Działania takiego nie mają selektyw-
ne inhibitory wychwytu zwrotnego 
serotoniny, które (np. fluoksetyna) 
są stosowane w terapii otyłości.

I na koniec – oddziaływania psy-
choterapeutyczne, mające na celu 
poprawę samooceny, odzyskanie sza-
cunku do siebie, wypracowanie stra-
tegii radzenia sobie ze stresem, okre-
ślenie celów życiowych, poprawę rela-
cji z innymi ludźmi stanowią istotny 
element zarówno w leczeniu zaburzeń 
depresyjnych, jak i w kompleksowych 
programach terapii otyłości.

Piśmiennictwo – www.pfp.edu.pl

Otyłość a depresja

Dr n. med. Katarzyna Cyganek
Dr hab. n. med. Maciej Małecki
Katedra i Klinika Chorób 
Metabolicznych, CMUJ w Krakowie

Wybór metody leczenia zależy 
od stopnia otyłości oraz oceny ryzyka 
chorób towarzyszących. Przy nadwa-
dze bez obecności zaburzeń metabo-
licznych należy wdrożyć modyfikację 
stylu życia i dodatkowo wsparcie psy-
chologiczne. W przypadku otyłości 
I stopnia (BMI 30–35 kg/m2) do tego 
programu należy dołączyć leczenie 
farmakologiczne. Jeżeli istnieją czyn-
niki ryzyka miażdżycy, leczenie far-
makologiczne wprowadzić już przy 
BMI powyżej 27 kg/m2. Do leczenia 
otyłości olbrzymiej (BMI powyżej 40 
kg/m2), po niepowodzeniu leczenia 
zachowawczego, stosuje się leczenie 
chirurgiczne. Natomiast, gdy istnieją 
powikłania otyłości olbrzymiej cho-
rego, można od razu zakwalifikować 
pacjenta do leczenia operacyjnego1.

Leczenie farmakologiczne należy 
wprowadzić w przypadku braku re-
dukcji masy ciała po wprowadzeniu 
modyfikacji stylu życia po okresie 3 
do 6 miesięcy. Efektywnym lekiem jest 
sibutramina (Meridia), która poprzez 
hamowanie wychwytu zwrotnego mo-
noamin pobudza ośrodek sytości, a ha-
muje podwzgórzowy ośrodek głodu 
oraz, poprzez stymulację wspólczulną 
receptorów β-3 w tkance tłuszczowej 
brunatnej, powoduje nasilenie termo-
genezy. Lek jest skuteczny szczególnie 
u pacjentów z nieprawidłowymi nawy-
kami żywieniowymi, z zaburzeniami 
łaknienia, można go stosować także 
u chorych z cukrzycą2-5. Ogranicze-
niem stosowania leku w codziennej 
praktyce są często powodujące duży 
dyskomfort działania niepożądane, 
jak: bóle głowy, suchość w ustach, 
bezsenność i zaparcia. Istotne są także 
przeciwwskazania kardiologiczne i psy-
chiatryczne. Dobowa dawka 10–15 mg 
może spowodować przyspieszenie ak-

cji serca i wzrost ciśnienia tętniczego 
krwi, który skutecznie można opano-
wać, dołączając do leczenia β-bloker. 
Podczas leczenia należy kontrolować 
ciśnienie tętnicze, zalecając codzien-
ną samokontrolę. Należy także ocenić 
funkcje nerek i wątroby. Lek ułatwia 
przestrzeganie zaleceń dietetycznych 
i, w połączeniu z dietą, zapewnia sku-
teczną redukcję masy ciała, ale jak wy-
nika z obserwacji, wymaga stosowania 
minimum przez 6 miesięcy.

Kolejnym stosowanym w leczeniu 
otyłości lekiem jest orlistat – hamujący 
selektywnie działanie lipazy trzustko-
wej i zmniejszający wchłanianie tłusz-
czy z przewodu pokarmowego. Lek ten, 
nie wchłaniając się przez ściany jelita 
do krwiobiegu, jest bezpieczny w stoso-
waniu zarówno u pacjentów z cechami 
uszkodzenia wątroby, nerek, pacjentów 
kardiologicznych i chorych na cukrzy-
cę6-10. Ograniczeniem stosowania leku 
są objawy niepożądane dotyczące głów-
nie przewodu pokarmowego w postaci 
wzdęć i biegunek tłuszczowych. Należy 
poinstruować chorego, że objawy te wy-

stąpią w przypadku nieprzestrzegania 
zaleceń dietetycznych. Praktycznie 
można wprowadzić do diety więcej błon-
nika w postaci naturalnych pokarmów 
bogatobłonnikowych (np. 2 x dzienne 
po 2 łyżki płatków owsianych [popić 
szklaną wody]) lub gotowych prepara-
tów błonnika. Lek stosuje się w dawce 
120 mg 3 x dziennie w czasie głównych 
posiłków łącznie z łagodną dietą nisko-
kaloryczną, bogatą w owoce i warzywa. 
Istotnym ograniczeniem stosowania 
leku jest też koszt terapii miesięcznej 
sięgający kilkuset złotych.

Nowym lekiem jest antagonista 
receptorów kannabinoidowych CB1 
– rimonabant (Accomplia). W progra-
mach badawczych RIO (Rimonabant 
in Obesity) wykazano jego pozytywny 
wpływ na redukcję masy ciała i popra-
wę zaburzeń metabolicznych11-15. Nie 
stwierdzono niekorzystnego wpływu 
na układ sercowo-naczyniowy. Lek 
został zarejestrowany do stosowania 
w krajach europejskich, jednakże 
z powodu znacznego odsetka, bo aż 
do 30% w terapii długofalowej obja-

wów niepożądanych w postaci depre-
sji z myślami samobójczymi, obecnie 
nie jest zarejestrowany przez FDA 
(Food and Drug Administration).

Dodatkowo w celu prewencji rozwo-
ju cukrzycy oraz poprawy zaburzeń 
lipidowych do leczenia otyłości wpro-
wadza się także leki zmniejszające in-
sulinooporność, takie jak biguanidy 
i tiazolidinediony. W badaniu Diabetes 
Prevention Program stwierdzono re-
dukcję ryzyka wystąpienia cukrzycy 
o 31% przy zastosowaniu metforminy 
u otyłych pacjentów16. Z tego powodu 
u otyłych pacjentów z cukrzycą dużą 
skuteczność wykazuje łączne stoso-
wanie metforminy z sibutraminą.

Podsumowując: skuteczne lecze-
nie otyłości wymaga współdziałania 
zespołu leczącego obejmującego: le-
karza, dietetyczkę, psychologa, edu-
katora, fizjoterapeutę i chirurga. 
W konsekwencji nawet 5% redukcja 
masy ciała przynosi istotne korzyści 
związane z redukcją ryzyka sercowo-
-naczyniowego i śmiertelności.
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Instytutu Żywności i Żywienia 
w Warszawie

Ograniczenie spożycia energii oraz 
zwiększenie aktywności fizycznej 
stanowi podstawę uzyskania reduk-
cji masy ciała. Deficyt kaloryczny 
w stosunku do wydatku energe-
tycznego wynoszący 500–1000 kcal/
dobę umożliwia ubytek masy ciała 
o 0,5–1 kg w ciągu tygodnia. Należy 
również podkreślić, iż niskoka-
loryczna dieta (1000–1500 kcal 
dziennie) musi być zgodna z za-
sadami prawidłowego żywienia, 
czyli musi zawierać podstawowe 
składniki pokarmowe, takie jak 
białko, węglowodany i tłuszcz 
oraz składniki pokarmowe i wi-
taminy w odpowiednich propor-
cjach. Rekomendowana zawartość 
tłuszczu powinna wynosić 25–35% 
ogółu energii (w tym poniżej 7% kwa-
sów tłuszczowych nasyconych), biał-
ka 15%, a węglowodanów 50–60%1,2. 
Wieloletnie obserwacje wskazują, iż 
stosowanie diet niskoenergetycznych 
umożliwia zmniejszenie masy ciała 
średnio o 10% masy wyjściowej). 
Niestety w kolejnych latach redukcja 
może być mniejsza, a nawet u 50% pa-
cjentów po 5 latach obserwuje się po-
wrót do początkowej masy ciała3,4.

Większe efekty można uzyskać, 
stosując diety bardzo niskoener-
getyczne - VLCD (ang. Very Low 

Calorie Diet), czyli 400–800 kcal 
dziennie oraz z dużą ilością biał-
ka (około 70–100 g dziennie6. Die-
ta VLCD stanowi przemysłowo przy-
gotowaną sproszkowaną dzienną rację 
pokarmową, którą należy spożywać 
po uprzednim zmieszaniu z odpowied-
nią ilością wody. Wskazaniem do sto-
sowania takiej diety jest otyłość znacz-
nego stopnia, konieczność szybkiego 
odchudzania (np. przed operacją), zbyt 
małe efekty przy stosowaniu diet ni-
skokalorycznych (1000–1500 kcal)7. 
Natomiast nie należy stosować diety 
VLCD u dzieci, osób w wieku pode-
szłym, kobiet w ciąży i karmiących, 
w schorzeniach mózgu, uszkodzeniach 
wątroby i nerek, cukrzycy insulino-
zależnej oraz schorzeniach, w których 
ograniczenie energii pogarsza ich prze-
bieg (np. porfiria, niektóre choroby 
serca). Dietę VLCD stosuje się przez 3 
tygodnie, a po tygodniowych okresach 
stosowania tzw. diety modyfikowanej 
(dieta VLCD uzupełniona produktami 
żywnościowymi konwencjonalnymi) 
można ją powtórzyć. Redukcja masy 
ciała uzyskana podczas diety VLCD 
jest 2–3 razy większa w porównaniu 
z analogicznym okresem stosowania 
diety nisko energetycznej.

Ubytek masy ciała korzystnie 
wpływa na parametry metaboliczne, 
czyli profil lipidowy, stężenie glukozy 
i ciśnienie krwi. Odległe korzyści re-
dukcji masy ciała to zmniejszenie ry-
zyka zgonów ogółem, zgonów z powo-
du cukrzycy i nowotworów. Istotnym 
objawem niepożądanym diety VLCD 
jest zwiększenie ryzyka powstawa-
nia kamicy pęcherzyka żółciowego, 
natomiast długotrwałe stosowanie 
diet niskoenergetycznych może wią-
zać się ze zmniejszonym spożyciem 
witamin i składników mineralnych 
wynikającym z niewłaściwego dobo-
ru produktów8,9.

Ostatnio w literaturze dyskutowa-
ne jest znaczenie diety zawierającej 
produkty o niskim indeksie glike-
micznym, które zwiększają uczucie 
sytości10,11,12. Wiąże się to z większą 
zawartością błonnika pokarmowego 

w tych produktach. Określenie przy-
datności wskaźnika glikemicznego 
w leczeniu dietetycznym otyłości 
wymaga dalszych badań, zwłaszcza 
że dotychczasowe obserwacje wska-
zują na brak istotnie większego spad-
ku masy ciała w porównaniu z dietą 
nisko tłuszczową13. Należy również 
dodać, iż wartość wskaźnika glike-
micznego dla danego produktu jest 
zmienna, co wynika między innymi 
ze sposobu przyrządzania potrawy 
i składu posiłku. A zatem opracowa-
nie diety opartej na produktach o ni-
skim indeksie glikemicznym może 
być trudne w realizacji.

Trudności z przystosowaniem się 
do zmian w sposobie żywienia i sty-
lu życia sprawiają, że poszukuje się 
ciągle nowych metod odchudzania, 
a w tym „cudownych diet” i „cudow-
nych leków”. Należy jednakże podkre-
ślić, iż jak dotychczas nie wymyślono 
takich metod i prawdopodobnie nie 
zostaną wymyślone, zwłaszcza w od-
niesieniu do diety. Diety te są zwykle 
niezgodne z aktualnymi zalecenia-
mi dotyczącymi racjonalnego żywie-
nia, a zatem szkodliwe dla zdrowia. 
Wśród nich wymienić należy przede 
wszystkim diety jednoskładnikowe, 
dietę białkowo-tłuszczową, diety roz-
dzielne oraz głodówki 14.

Diety jednoskładnikowe naj-
częściej stosowane to diety owocowe 
(ananasowa, jabłkowa, grejpfrutowa) 
i warzywne (kapuściana lub inne 
rodzaje warzyw), a także mleczna, 
ryżowa i inne. Wadą tych diet jest 
brak wielu niezbędnych składników 
pokarmowych. Diety owocowe i wa-
rzywne nie zawierają pełnowartościo-
wego białka, a także nie dostarczają 
odpowiednich ilości wapnia, żelaza, 
jodu oraz witamin (zwłaszcza D 
i B12). Z kolei dieta mleczna bądź ry-
żowa pozbawione są składników mi-
neralnych i błonnika pokarmowego. 
W diecie Kliniki Mayo – niekorzyst-
ny jest zakaz spożywania produktów 
zbożowych i owoców. Z kolei dieta 
kopenhaska jest bardzo rygorystycz-
na, co ogranicza jej stosowanie do 2 
tygodni. W diecie tej zaleca się duże 
spożycie mięsa, jajek, czarnej kawy.

Diety jednoskładnikowe są często 
propagowane, zwłaszcza w czasopis-
mach przeznaczonych dla kobiet, jako 
szybkie i skuteczne metody odchudza-
nia. Jednakże diety te nie powinny 
być stosowane ze względu na ich nie-
korzystne działanie zdrowotne.

Dieta białkowo-tłuszczowa 
(zwana także dietą niskowęglowo-
danową, optymalną, kosmonautów, 
lotników, Atkinsa) charakteryzuje się 
dużą zawartością tłuszczu (50–60 ogó-
łu energii) i białka (20–30% energii) 
oraz małą zawartością węglowodanów 
(20–50 g dziennie). Dieta o takim skła-
dzie jest uboga w błonnik pokarmo-
wy oraz witaminy (zwłaszcza z grupy 
B oraz witaminy anty oksydacyjne), 
składniki mineralne (potas, wapń, 
magnez) oraz flawonoidy. Jednocześ-
nie zawiera dużo tłuszczu, zwłaszcza 
pochodzenia zwierzęcego oraz chole-
sterolu pokarmowego, a także retinolu 
i żelaza. Przewlekłe stosowanie takiej 
diety może, poza toksycznością keto-
zy, niekorzystnie wpływać na czynni-
ki ryzyka miażdżycy (np. zwiększać 
stężenie cholesterolu w surowicy), 
a także zwiększać ryzyko chorób wą-
troby bądź kamicy nerkowej na skutek 
ubytku wapnia z kości.

Zainteresowanie dietą niskowęglo-
wodanową spowodowane było między 
innymi większym spadkiem masy ciała 
i poprawą wskaźników metabolicznych 
w porównaniu z dietą niskotłuszczową 
15,16,17. Należy jednakże podkreślić, 
iż różnice te obserwowano w pierw-
szych 6 miesiącach terapii, natomiast 
po 12 miesiącach różnice dotyczące 
zmian w masie ciała nie były istotne. 
Ponadto obserwowano narastanie 
wskaźników aterogenności, takich 
jak stężenie cholesterolu całkowitego 
i cholesterolu LDL, homocysteiny, fi-
brynogenu, Lp(a)18,19. W świetle tych 
danych długotrwałe stosowanie 
diety niskowęglowodanowej nie 
jest rekomendowane ze względu 
możliwość miażdżycorodnego 
działania16. Ostatnio publikowane 
badania naukowców greckich wska-
zują, iż przewlekłe stosowanie diety 
niskowęglowodanowej i wysokobiał-
kowej łączy się ze zwiększonym o 22% 

ryzykiem zgonu ogółem20. Niezbędne 
są zatem dalsze wieloletnie obserwacje 
pozwalające ocenić skuteczność i bez-
pieczeństwo tej diety.

Diety rozdzielne nie zezwalają 
na spożywanie w jednym posiłku róż-
norodnych produktów. W diecie Mon-
tignaca, która dzieli produkty pod 
kątem indeksu glikemicznego i zale-
ca jego liczenie, nie wolno łączyć pro-
duktów węglowodanowych o wysokim 
indeksie glikemicznym z tłuszczami. 
Natomiast diety Diamondów lub Haya 
zakazują łączenia białek z węglowoda-
nami. Z naukowego punktu widzenia 
nie ma dowodów uzasadniających za-
kaz łączenia poszczególnych składni-
ków pokarmowych bądź produktów.

Należy podkreślić, iż szczegól-
nie groźną dla zdrowia metodą 
odchudzania jest głodówka. Gło-
dówka powoduje znaczny ubytek masy 
ciała w trakcie jej stosowania. Jest 
to wynikiem zwiększenia stężenia 
związków ketonowych w organizmie, 
co przyczynia się do całkowitego braku 
apetytu. Podczas stosowania głodówki 
dochodzi do wielu zaburzeń w funk-
cjonowaniu narządów, takich jak 
serce, wątroba, nerki i jelita, a także 
do zaburzeń wodno-elektrolitowych. 
Szczególnie niebezpieczny jest niedo-
bór magnezu, potasu i sodu. Szybka 
redukcja masy ciała jest efektem nie 
tylko ubytku tłuszczowej masy ciała, 
ale również wiąże się z tym ubytek 
wody z organizmu i ubytek beztłusz-
czowej masy ciała. Uzyskane efekty 
odchudzania są zatem fałszywe. Gło-
dówka może skończyć się zgonem.

Reasumując, należy podkreślić, iż 
dieta jest podstawą leczenia nadwagi 
i otyłości. Polega ona przede wszyst-
kim na ograniczeniu spożycia ener-
gii i zachowaniu proporcji w spożyciu 
podstawowych składników pokarmo-
wych. Nie ma dowodów naukowych 
wskazujących na skuteczność i bez-
pieczeństwo dla zdrowia diet o zróż-
nicowanych proporcjach poszcze-
gólnych składników pokarmowych 
odbiegających od rekomendowanych 
przez towarzystwa naukowe1,2.
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Zachowanie człowieka może być świa-
domą reakcją na działający aktualnie 
bodziec, reakcją nawykową lub też 
działaniem, u podłoża którego leżą 
motywy podświadome. W przypadku 
osób z nadwagą podejmujących kura-

cję odchudzającą celem oddziaływań 
terapeutycznych jest trwała zmiana 
określonych zachowań, m.in. sposobu 
odżywiania, spędzania czasu wolnego, 
radzenia sobie ze stresem, na bardziej 
konstruktywne. Stosuje się różne spo-
soby motywowania pacjenta do pozy-
tywnych zmian stylu życia.

Edukacja zdrowotna dostarcza 
konkretnych informacji dotyczących 
zaleceń dietetycznych, aktywności 
fizycznej czy związanych ze stanem 
zdrowia.

Psychoedukacja obejmuje m.in. 
takie aspekty, jak obraz siebie, kon-
trola emocji, zmniejszenie napięcia 
psychofizycznego, skuteczna komu-
nikacja interpersonalna i rozwiązy-
wanie konfliktów.

Wiedza dotycząca zagadnień psy-
chologicznych, medycznych czy die-
tetycznych, zwiększa świadomość 
pacjentów na temat własnego funk-

cjonowania oraz pomaga w rozwijaniu 
nowych umiejętności, przyczyniając 
się tym samym do kształtowania za-
chowań i zastępowania starych nawy-
ków nowymi. W ten sposób oczekiwa-
ny efekt osiąga się stosunkowo szyb-
ko i jest on trwały, zwłaszcza u osób, 
które przytyły niezbyt dawno, a masa 
ich ciała mieści się w kategoriach 
nadwagi. Jednak w przypadku osób, 
które są otyłe od dawna i mają za sobą 
wiele prób odchudzania się, edukacja 
zdrowotna i psychoedukacja okazują 
się często niewystarczające. W takiej 
sytuacji, uzasadnione jest włączenie 
psychoterapii, czyli takiej formy 
relacji terapeuty i pacjenta, która za-
kłada aktywną współpracę obu stron 
w dążeniu do oczekiwanej zmiany.

W kształtowaniu nowych zachowań 
stosuje się terapię behawioralną oraz 
behawioralno-poznawczą. Terapia 
behawioralna wykorzystuje techni-
ki warunkowania instrumentalnego 
(wyuczanie nowych zachowań poprzez 
manipulowanie nagrodami i karami) 

i desensytyzacji (wygaszanie lęku po-
przez stopniową konfrontację z bodź-
cami lękowymi i równoczesne stwa-
rzanie poczucia bezpieczeństwa).

Terapia behawioralno-poznaw-
cza koncentruje się na wykrywaniu 
i zmianie destrukcyjnych wzorców 
myślowych i przekonań, wpływają-
cych na podejmowane działania. Naj-
nowsze trendy zakładają również wy-
korzystywanie telefonu czy internetu 
do kontaktu z pacjentem i kontroli 
jego zachowań. Typowy program be-
hawioralny nakierowany na zmianę 
w zakresie odżywiania się, obejmuje 
takie elementy jak: samoobserwacja, 
kontrola bodźców poprzedzających 
jedzenie, kontrola procesu spożywa-
nia posiłku, wzmacnianie pożąda-
nych zachowań, przebudowa świado-
mości polegająca na kształtowaniu 
pozytywnego nastawienia do siebie 
i innych. Nie mniej istotne są jednak 
zachowania związane ze społecznym 
kontekstem jedzenia i odchudza-
nia, ekspresją emocjonalną, troską 

o własne ciało i samopoczucie lub 
radzeniem sobie ze stresem.

W przypadku osób z nadwagą 
psychoterapia będzie efektywniej-
sza, jeśli uwzględniony zostaje nie 
tylko mechanizm nawykowy, ale 
również kontekst rodzinny objada-
nia się oraz uwarunkowania indywi-
dualne. Te ostatnie wiążą się często 
z obszarem podświadomości człowie-
ka determinującej sposób myślenia, 
odczuwania i zachowania.

Do aspektów psychologicznych, 
które mogą nie być w pełni uświada-
miane, a wpływają istotnie na efek-
tywność odchudzania, należą: prze-
konania, nastawienia oraz wy-
obrażenia. Wszystkie te aspekty 
odnoszą się do samego siebie (w tym 
do własnego ciała), jedzenia oraz od-
chudzania. Na przekonania składają 
się myśli i słowa przechowywane w pa-
mięci, pochodzące zarówno od siebie, 
jak i od innych osób. Nastawienia za-
wierają przede wszystkim określony 
ładunek emocjonalny wobec osoby, 

Rola psychoterapii w modyfikacji zachowań
u osób z nadwagą

przyglądały się miliony telewidzów 
i internautów, nie tylko w USA.

Wyniki wieloletnich badań włas-
nych (okres obserwacji ciągłej 10–25 
lat) przeprowadzonych wśród ponad 
350 dorosłych mężczyzn, podopiecz-
nych Poradni Zdrowego Człowieka 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 
(Drygas, Jegier, Kostka i wsp., 2005, 
2006.) wskazują, że dla osiągnięcia 
efektów koniecznych w profilaktyce 
i leczeniu otyłości decydujące znacze-
nie ma wielkość wydatku energetycz-
nego związanego z treningiem oraz 
zdolność osiągnięcia (i utrzymania) 
odpowiednio wysokiego w stosun-
ku do wieku poziomu wydolności fi-
zycznej. Trening związany z wydat-
kiem energetycznym powyżej 2000 
kcal/tydz., któremu towarzyszy wysoki 
poziom wydolności tlenowej, stanowi 

istotny czynnik ochronny w powsta-
niu otyłości i zespołu metabolicznego. 
W przypadku mężczyzn o najwyższym 
poziomie aktywności fizycznej ryzyko 
wystąpienia otyłości i zespołu meta-
bolicznego w wieku średnim jest 2–3-
krotnie mniejsze, zaś wiele wskaźni-
ków antropometrycznych i wydolnoś-
ciowych upodabnia ich do osób o 10–20 
lat młodszych. Najmniejszy przyrost 
masy ciała oraz zawartości tkanki 
tłuszczowej obserwowaliśmy u męż-
czyzn, którzy przeznaczali na trening 
minimum 5–6 godzin tygodniowo.

Podobnie jak my, część autorów 
(m.in. Jakicic) podkreśla, że dla za-
pewnienia zmniejszenia masy ciała 
u osób otyłych bądź utrzymania efek-
tów uzyskanych w wyniku programów 
odchudzania konieczny jest wysiłek 
w granicach 60, a nawet 90 minut 

codziennie. Indywidualna reakcja (tj. 
redukcja tkanki tłuszczowej i masy 
ciała) na identyczny trening jest 
wszakże bardzo zróżnicowana. Celo-
we wydaje się połączenie ćwiczeń typu 
wytrzymałościowego o umiarkowanej 
intensywności (szybki marsz, marszo-
bieg, nordic walking, jazda rowerem, 
pływanie itp.) z ćwiczeniami oporowy-
mi (siłowymi), które powinny stanowić 
ok. 10–20% czasu treningu. Zalecana 
(skuteczna) dawka wysiłku fizycznego 
jest zatem znacznie większa niż propa-
gowane przez większość towarzystw 
naukowych w celach zdrowotnych 
30 minut aktywności fizycznej wyko-
nywanej codziennie lub przynajmniej 
przez większość dni tygodnia.

Wielu uzna (zapewne słusznie), 
że taka dawka aktywności fizycznej 
wydaje się mało realna w dzisiejszym 

przepełnionym ogromna ilością zo-
bowiązań życiu codziennym, mimo 
to większość dorosłych, dzieci i mło-
dzieży poświęca codziennie około 
3–4 godzin na oglądanie telewizji 
i surfowanie po wirtualnych prze-
strzeniach?

Znacznie bardziej obiecującą strate-
gią wydaje się jednak, co wyraźnie pod-
kreśla prof. Zahorska-Markiewicz, na-
wet nieznaczne zwiększenie codziennej 
aktywności fizycznej, rozsądne ograni-
czenia dietetyczne i regularna kontrola 
masy ciała (oraz obwodu brzucha!), tak 
aby nie dopuścić do powstania znacz-
nej nadwagi bądź otyłości. Trwałe 
zmniejszenie masy ciała o 3–5 kg jest 
zazwyczaj łatwe, o 13–15 kg o wiele 
trudniejsze, a o 30–50 kg (w przypadku 
otyłości znacznego stopnia) udaje się 
jedynie sporadycznie, najczęściej oso-

bom o wyjątkowej motywacji i w wy-
jątkowych okolicznościach. Codzienne 
wejście po schodach na 3. lub 4. piętro, 
szybki marsz i większa aktywność fi-
zyczna w czasie weekendów i wakacji 
wydają się znacznie prostsze niż marsz 
z San Diego do Nowego Jorku z 30-ki-
logramowym plecakiem na grzbiecie.

W tym kontekście warto zauważyć, 
że ponad 50% dorosłych Polaków pro-
wadzi siedzący tryb życia, zaś w popu-
lacji wielkomiejskiej odsetek ten sięga 
nawet 70%. Jedynie około 25–30% spo-
łeczeństwa można zaliczyć do grona 
osób uprawiających systematycznie, 
korzystną ze względów zdrowotnych 
aktywność fizyczną. Problem niedo-
statecznej ze względów zdrowotnych 
aktywności fizycznej dotyczy także 
coraz częściej dzieci i młodzieży.
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Leczenie chirurgiczne jest obecnie 
najskuteczniejszą metodą leczenia 
otyłości olbrzymiej, stosowaną od po-
nad 50 lat. Jest ono uzasadnione 
także pod względem ekonomicznym. 
Ponieważ na przestrzeni lat opera-
cje bariatryczne były systematycz-
nie udoskonalane, dziś dysponujemy 
metodami bardzo skutecznymi i bez-
piecznymi dla pacjentów, w przy-
padku leczenia prowadzonego przez 
wieloprofilowy zespół, w którym 
kluczową rolę odgrywa wyszkolony 
w zakresie bariatrii chirurg.

Obecnie leczenie chirurgiczne zale-
ca się tym osobom otyłym, u których 
postępowanie zachowawcze jest nie-
skuteczne bądź nietrwałe. Na podsta-
wie prowadzonych badań i zgodnie 
z opinią ekspertów oraz towarzystw 
naukowych zajmujących się lecze-
niem otyłości przyjęto, że zaleceniem 
do wdrożenia metod chirurgicznych 
jest wskaźnik masy ciała (Body Mass 
Index – BMI) powyżej 40 lub powyżej 
35 u pacjentów z i towarzyszącymi 
schorzenia będącymi następstwem 
otyłości. Coraz częściej dyskutowana 
jest dolna wartość BMI, przy której 
należy rozważać postępowanie ope-
racyjne. Aktualnie w ocenie wskazań 
do leczenia operacyjnego przyjmuje 
się maksymalną masę ciała, jaką 
uzyskał pacjent w swoim życiu. 
Większość chirurgów kwalifikuje 
do operacji osoby w wieku 18–60 lat, 
jednak podjęcie tego typu leczenia 
możliwe jest także u pacjentów po-
niżej 18. roku życia ze wskaźnikiem 
masy ciała powyżej 40, u których 
stwierdza się dojrzałość rozwojową 

i szkieletową. W przypadku chorych 
powyżej 60. roku życia każdy przy-
padek powinien być rozpatrywany 
indywidualnie. Warunkiem prze-
prowadzenia operacji jest akceptacja 
ryzyka operacyjnego przez pacjenta 
i deklaracja współpracy z lekarzem 
przez cały okres leczenia.

Szczególną uwagę należy poświę-
cić przygotowaniu chorego do opera-
cji. Wskazane są konsultacje z udzia-
łem dietetyka, psychiatry i psycho-
loga. Konsultacja internistyczna 
i anestezjologiczna są zasadniczymi 
elementami oceny wydolności orga-
nizmu chorego. Niejednokrotnie za-
bieg operacyjny odracza się, a cho-
ry w warunkach szpitalnych jest 
przygotowywany do operacji przez 
wieloprofilowy zespół. W ostatnim 
okresie ukazały się także pierwsze 
wyniki badań poświęconych dwu-
etapowemu chirurgicznemu leczeniu 
otyłości. U części chorych istnieją 
także wskazania do przygotowania 
przedoperacyjnego z zastosowaniem 
balonu dożołądkowego. Ważne jest 
jak najdokładniejsze przedstawienie 
chorym metody leczenia, spodziewa-
nych efektów operacji oraz grożących 
powikłań. Wskazane jest, aby chory 
miał możliwość zapoznania się z jak 
najpełniejszą pisemną informacją 
o zabiegu, obejrzenia filmu z prze-
biegu operacji, osobistego kontaktu 
z osobami, które przebyły tego typu 
leczenie. Wszystkie te działania mają 
na celu pełne uświadomienie pa-
cjentowi, czego może się spodziewać 
po przeprowadzonej operacji, przy 
czym lekarz wraz z chorym muszą 
rozważyć szczegółowo wszelkie zale-
ty oraz niekorzystne następstwa za-
stosowanej metody leczenia. Wśród 
zalet należy wymienić:

 zmniejszenie masy ciała,
 ustępowanie większości schorzeń 

towarzyszących otyłości,
 poprawę jakości życia.
Rozważając ewentualne następ-

stwa operacji, należy pamiętać o tym, 
że 10–20% chorych poddanych chi-
rurgicznemu leczeniu będzie wyma-
gało w przyszłości przeprowadzenia 
kolejnych zabiegów korygujących po-
tencjalne skutki operacji pierwotnej 
lub powikłania. Do najczęstszych na-
leży przepuklina pooperacyjna, któ-

rej występowanie znacznie ogranicza 
wdrożenie technik laparoskopowych. 
Celem chirurgicznych metod zmniej-
szenia masy ciała jest ograniczenie 
spożycia pokarmów bądź ograni-
czenie ich trawienia i wchłaniania 
z przewodu pokarmowego. Należy 
zaznaczyć, że w chirurgicznym le-
czeniu otyłości obowiązuje zasada 
znana we wszystkich dyscyplinach 
zabiegowych, polegająca na minima-
lizowaniu ich inwazyjności poprzez 
zastosowanie laparoskopii.

Metody operacyjne ogranicze-
nia spożycia pokarmów (restric-
tive procedures):

 Plastyka żołądka (gastropla-
sty) prowadząca do mechanicz-
nego ograniczenia możliwości 
przyjmowania pokarmów poprzez 
podzielenie żołądka szwami me-
chanicznymi na część górną o ob-
jętości 20–30 ml połączoną wą-
skim kanałem o średnicy około 
10 mm z dalszą częścią żołądka. 
Do najczęściej wykonywanych 
plastyk żołądka należą: Verti-
cal Banded Gastroplasty – VBG 
oraz, rzadziej wykonywana, Si-
lastic Ring Vertical Gastroplasty 
– SRVG.

 Opasanie żołądka (gastric ban-
ding), w trakcie którego żołądek 
dzieli się kaskadowo za pomocą 
opaski zakładanej wokół całe-
go jego obwodu na dwie części: 
górną o objętości 20–30 ml i po-
zostałą dalszą. W minionych la-
tach używano różnego rodzaju 
materiałów do przeprowadzenia 
tych operacji, przede wszystkim 
były jednak to protezy naczynio-
we dakronowe, teflonowe czy też 
goretexowe. Aktualnie, oprócz 
powyższych materiałów, wyko-
rzystuje się również do tego celu 
specjalnie produkowane opaski 
silikonowe (AGB), których do-
datkową zaletą jest możliwość 
stopniowania przewężenia żo-
łądka poprzez ich wypełnianie 
dzięki specjalnej zastawce (tzw. 
port) wszczepionej pod skórę. 
Opasanie żołądka jest obecnie 
uznawane za najmniej inwazyjną 
operację ograniczającą spożycie 
pokarmów.

Metody operacyjne ograni-
czenia trawienia i wchłaniania 
pokarmów (malabsorptive pro-
cedures):

Ograniczenie trawienia i wchła-
niania pokarmów uzyskuje się 
w wyniku ominięcia części prze-
wodu pokarmowego. Obecnie jest 
ono zazwyczaj łączone z operacją 
na żołądku, prowadzącą do różnego 
stopnia ograniczenia przyjmowania 
pokarmów. Dlatego też kombinacja 
powyższych ograniczeń decyduje 
ostatecznie o charakterze metody, 
uzyskiwanych wynikach i ewentu-
alnych powikłaniach. Do najczęściej 
wykonywanych operacji z tej grupy 
należą niewątpliwie:

 Wyłączenie żołądkowe (Roux-en-
-Y gastric bypass – RYGB) 
polegające na wydzieleniu (od-
cięciu) w górnej części żołądka 
niewielkiego zbiornika o obję-
tości 20−30 ml, ograniczającego 
spożycie ilościowe pokarmów. 
Do zbiornika podwpustowego do-
szywa się wydzieloną sposobem 
Roux pętlę jelita czczego, w wy-
niku czego pokarm omija dolną 
część żołądka, dwunastnicę oraz 
początkowy odcinek jelita czcze-
go, co prowadzi do ograniczenia 
trawienia i wchłaniania spoży-
tych substancji pokarmowych.

 Wyłączenie żółciowo-trzustko-
we (biliopancreatic diversion 
– BPD) jest operacją zbliżoną 
w swoich założeniach do wyłącze-
nia żołądkowego, z tym że górna 
część żołądka posiada większą 

objętość – przeciętnie 250 ml, 
natomiast dalsza część jest wyci-
nana. W tym przypadku pokarm 
całkowicie omija dwunastnicę 
i jelito czcze, a wspólna droga 
pokarmowo-enzymatyczna jest 
znacznie krótsza i wynosi za-
zwyczaj 50 cm. Wyłączenie żół-
ciowo-trzustkowe w odmianie 
„przełączenia” dwunastniczego 
(bilio pancreatic diversion-duo-
denal switch – BPD-DS) stanowi 
odmianę poprzednio opisywanej 
operacji polegającą na zastąpie-
niu resekcji dalszej części żo-
łądka resekcją osiową od strony 
krzywizny większej, (tzw. resek-
cja mankietowa [sleeve gastrec-
tomy]), co umożliwia zachowa-
nie odźwiernika i jego funkcji, 
a także wydłużenie wspólnej 
drogi pokarmowo-enzymatycz-
nej do 100 cm.

Rozpatrując ryzyko i efektywność 
chirurgicznego leczenia otyłości, 
należy pamiętać, że jest to choroba 
przewlekła, postępująca, dewastują-
ca organizm, zdrowie i wielokrotnie 
życie. Wielu otyłych zawdzięcza ży-
cie chirurgom, których interwencja 
doprowadziła do zmniejszenia masy 
ciała i w wyniku tego do ustąpienia 
licznych schorzeń towarzyszących.

Piśmiennictwo – www.pfp.edu.pl

Chirurgiczne leczenie otyłości

Prawidłowe odpowiedzi na pytania z siódmego numeru Forum Profilaktyki: 1c, 2d, 3d, 4c, 5d

Pytania z zakresu nadwagi i otyłości wraz z odpowiedziami dostępne na stronie 
internetowej www.pfp.edu.pl

Sponsorzy spotkania założycielskiego
Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia

Sponsor wydania

Otyłość brzuszna jest podstawowym elementem zespołu 
metabolicznego (przyp. red.)

 Pomimo postępów, jakie dokonały się w leczeniu poszczególnych składowych zespołu 
metabolicznego, ryzyko kardiometaboliczne – chorobowość i umieralność związane 
z chorobami układu krążenia i cukrzycą typu 2 – nadal pozostaje wysokie1.

 –  Choroby układu krążenia stanowią trzecią najczęstszą przyczynę zgonów na świecie 
(16,7 miliona)2, natomiast cukrzyca odpowiedzialna jest za 3,2 miliona zgonów3.

 Według najnowszego stanowiska Międzynarodowej Federacji Diabetologicznej (IDF) 
do rozpoznania zespołu metabolicznego konieczne jest stwierdzenie otyłości brzusznej 
oraz dwóch innych czynników ryzyka4.

Otyłość brzuszna rozpoznawana na podstawie pomiaru obwodu w pasie*

mężczyźni

kobiety

≥94 cm

≥80 cm

+ dowolne dwa kryteria z poniższych:

triglicerydy; mmol/l (mg/dl) ≥1,7 (150)

cholesterol HDL; mmol/l (mg/dl)

mężczyźni

kobiety

<1,03 (<40)

<1,29 (<50)

ciśnienie tętnicze sk./rozk.; mm Hg ≥130/85

glukoza na czczo; mmol/l (mg/dl) ≥5,6 (100)
Zmodyfikowano na podstawie stanowiska IDF (2005)

 „Istnieje zdecydowana potrzeba opracowania takiej metody leczenia, która modulowa-
łaby mechanizmy patogenetyczne zespołu metabolicznego”4.

* Wartości podane dla mężczyzn i kobiet w Europie. W przypadku innych grup etnicznych 
zalecane wartości są inne.
Piśmiennictwo: 1. Heart disease and stroke statistics – 2005 update: American Heart Association, 2005. http://www.americanheart.org/down-
loadable/heart/1105390918119HDSStats2005Update.pdf. Accessed 24/05/2005. 2. http://www.who.int/dietphysicalactivity/publications/facts/
cvd/en/3. http://www.who.int/diabetes/actionnow/lifethreatening/en/4. The IDF consensus worldwide definition of the metabolic syndrome: 
International Diabetes Federation, 2005. http://www.idf.org/webdata/docs/IDF_Metasyndrome_definition.pdf. Accessed 24/05/2005.

działania lub sprawy. Wyobraże-
nia są obrazami przechowywanymi 
w umyśle – często niezmieniającymi 
się pomimo upływu czasu czy zmiany 
obiektywnych uwarunkowań.

Kiedy przekonania, nastawienia 
i wyobrażenia są spójne, tworzą 
określony, indywidualny obraz rze-
czywistości. Podejmowane przez 
człowieka zachowania są wtedy na-
turalną konsekwencją tego obrazu 
i wywołują poczucie tzw. bycia w zgo-
dzie z samym sobą. Trwała zmiana 
zachowań nie jest zatem możliwa, 
bez zmiany w obrębie wymienionych 
aspektów psychologicznych.

Wiele argumentów wskazuje, 
że w leczeniu otyłości bardzo ko-
rzystna jest terapia grupowa. 
Poza czynnikiem ekonomicznym 
znaczenie ma skuteczność i trwałość 
efektów. Duża efektywność wynika 
przede wszystkim z silniejszego niż 
w terapii indywidualnej wpływu 
dwóch elementów: emocjonalnego 
wsparcia oraz wymiany informacji 
i doświadczeń między uczestnikami. 
Z kolei zaletą terapii indywidual-
nej jest możliwość odkrycia i zajęcia 
się osobistymi trudnościami pacjenta 
oraz dostosowania technik terapeu-
tycznych do konkretnych potrzeb.

Niezależnie od podejścia teoretycz-
nego i formy terapii można wyodręb-
nić elementy, które odgrywają ważną 

rolę w leczeniu otyłości i zwiększają 
jego efektywność:

 odpowiednio sformułowany 
cel – aby cel spełniał swoją funk-
cję, powinien być: jasno określo-
ny, możliwy do osiągnięcia, nie-
zbyt odległy w czasie, pozytywny, 
realizowany tzw. metodą małych 
kroków.

 właściwa motywacja – ro-
zumiana jako motywacja we-
wnętrzna, związana z chęcią za-
spokojenia własnych potrzeb czy 
zrealizowania wysoko cenionych 
wartości, a nie tylko spełnienia 
oczekiwań innych osób. Ponadto 
motywacja powinna się wiązać ra-
czej z tym, co osoba chce osiągnąć 
dzięki zmniejszeniu masy ciała niż 
z tym, czego może w ten sposób 
uniknąć. Motywacja negatywna 
może być skuteczna, jednak jedy-
nie czasowo – nie utrwala się.

 samoświadomość – dotyczy za-
równo znajomości własnego ciała, 
jak i własnych emocji, myśli oraz 
zachowań. Uważna samoobser-
wacja zachodzących w organizmie 
procesów psychofizjologicznych 
pozwala na identyfikację potrzeb 
i adekwatne ich zaspokajanie, 
co z kolei umożliwia rezygnację 
ze stosowania środków zastęp-
czych, jak np. jedzenie, pomimo 
braku uczucia głodu.

 samoakceptacja – odnosi się 
nie tyle do wyglądu, ile do rozu-
mienia problemu otyłości. Pole-
ga na zaprzestaniu stosowania 
ocen moralnych w odniesieniu 
do jedzenia i odchudzania się 
oraz na przyjęciu do wiadomości 
faktu, że otyłość jest chorobą, 
której częścią jest nieumiejętność 
powstrzymywania się od jedzenia 
i napady objadania się.

 samokontrola – wiąże się 
z dystansem wobec problemu, 
połączonym ze świadomością 
własnego funkcjonowania w sfe-
rze biologicznej, psychologicznej 
i społecznej. Dotyczy przede 
wszystkim konstruktywnego 
ukierunkowywania zachowań, 
ale również myśli i emocji.

Obserwacje naukowe oraz do-
świadczenia osób odchudzających 
się wskazują, że czynniki psycho-
logiczne mogą mieć wpływ zarów-
no na powstawanie, jak i utrzy-
mywanie się nadwagi. Odgrywają 
również zasadniczą rolę w proce-
sie zmniejszania masy ciała. Aby 
proces ten był skuteczny i trwały, 
niezbędne jest zatem oddziaływanie 
kompleksowe, realizowane poprzez 
współpracę specjalistów z dziedzi-
ny medycyny, psychologii, dietetyki 
i rehabilitacji.
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