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Przyrost masy cia∏a
nast´puje w wielu przy-
padkach – najcz´Êciej

wynika z nadmiernego spo˝y-
cia kalorii w stosunku do zapo-
trzebowania. Cz´sto jednak to-
warzyszy stanom chorobowym.
Dlatego bardzo wa˝na jest do-
k∏adna diagnostyka przyczyn
oty∏oÊci.
W poprzednim artykule wspo-

mnia∏am ju˝ o kompleksowoÊci
leczenia oty∏oÊci, dziÊ chcia∏a-
bym omówiç mo˝liwoÊci, jakie
daje nam wspó∏czesna farma-
koterapia. Sytuacje, w jakich
uzasadnione jest wdro˝enie le-
czenia farmakologicznego jako
wspomagajàcego, to:
■ trudnoÊci z uzyskaniem ubytku
masy cia∏a,
■ rzucanie palenia,
■ okres menopauzy,
■ nawracajàce przyrosty masy
cia∏a w postaci efektu jojo,
■ zespó∏ policystycznych jajni-
ków, 
■ niedoczynnoÊç tarczycy i in-
ne zaburzenia hormonalne.
W aptekach znajdziemy bar-
dzo wiele preparatów odchu-
dzajàcych, dost´pnych bez re-
cepty, hamujàcych apetyt ob-
wodowo:
- tzw. wype∏niacze, zawierajà-
ce b∏onnik (Redusan, Slim Trio),
chityn´ (Chitin, Chitosan) i inuli-
n´ (Topinulin),
- hamujàce apetyt na s∏odycze,
zawierajàce chrom (Chrom
Diet, Bio-Slim).
Najwa˝niejszà ich zaletà jest

bezpieczeƒstwo stosowania.
Nie ma jednak dowodów na
ich skutecznoÊç klinicznà. Oso-
by pragnàce schudnàç cz´sto
majà problemy z nadmiernym
∏aknieniem, trudnym do zag∏u-
szenia. Organizm odczuwa
pustk´ po odstawionych bom-
bach kalorycznych i domaga
si´ ich na nowo. Aby zlikwido-
waç to uporczywe i dra˝niàce
uczucie „ssania”, bardzo po-
mocna jest farmakoterapia
w postaci leków hamujàcych
∏aknienie, dzia∏ajàcych oÊrod-
kowo, tzn. hamujàcych oÊrodek
g∏odu.
Skuteczny lek stosowany w le-
czeniu oty∏oÊci to taki, którego
dzia∏anie pozwala na utrat´ co
najmniej 10% poczàtkowej ma-
sy cia∏a w czasie rocznego lub
nawet dwuletniego leczenia,
który nie dopuszcza do ponow-
nego utycia i nie powoduje po-
wa˝nych lub zagra˝ajàcych
zdrowiu dzia∏aƒ niepo˝àda-
nych. 
Wiele z tych leków wycofano
ze wzgl´du na powa˝ne dzia-
∏ania uboczne, na przyk∏ad:
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- pochodne amfetaminy, powo-
dujàce nadciÊnienie, arytmi´,
bezsennoÊç, uzale˝nienie,
- deksfenfluramin´ – uszkodze-
nie zastawek serca,
- rimonaband – skutki niepo˝à-
dane to ci´˝ka depresja oraz
zwi´kszone ryzyko choroby 
Alzheimera oraz Parkinsona.
Obecnie polecanym przez
WHO lekiem z grupy Êrodków
hamujàcych apetyt jest sibutra-
mina. Lek ten jest stosowany na
Êwiecie ju˝ od 20 lat i jest naj-
lepiej przebadanym prepara-
tem stosowanym w leczeniu
oty∏oÊci. Najlepsze efekty utrzy-
mania zredukowanej masy cia-
∏a osiaga si´ przy leczeniu cià-
g∏ym, równoczeÊnie z dietà
i wysi∏kiem fizycznym.
Sibutramina jest lekiem dost´p-
nym tylko na recept´ i zarejes-
trowanym w Polsce do stoso-
wania nie d∏u˝ej ni˝ przez
okres dwóch lat, z miesi´cznà
przerwà. Okres ten jest wystar-
czajàcy do wyrobienia prawi-
d∏owych nawyków ˝ywienio-
wych (zwykle wystarcza 6 mie-
si´cy).
Jest to lek o dwojakim mecha-
nizmie dzia∏ania. Podstawo-
wym jest nasilenie poposi∏ko-
wego uczucia sytoÊci dzi´ki
dzia∏aniu oÊrodkowemu. Dzia-
∏aniem wspomagajàcym jest
nasilenie termogenezy.
Lek ten stosuje si´ zwykle
w dawce pojedynczej, tj. raz
dziennie, rano, niezale˝nie od
posi∏ku; przy dominujàcym ape-
tycie wieczornym podaje si´
lek nieco póêniej, oko∏o godzi-
ny 11.

Najcz´Êciej spotykane objawy
niepo˝àdane to: suchoÊç
w ustach (korzystna ze wzgl´du
na koniecznoÊç zwi´kszenia
spo˝ycia p∏ynów w odchudza-
niu), zaparcia (przy wystàpieniu
nale˝y wspomagaç wypró˝nie-
nia), ko∏atania serca (z regu∏y
wyst´pujà tylko u osób z choro-
bà niedokrwiennà serca), zabu-
rzenia miesiàczkowania. Ze
wzgl´du na brak badaƒ u ko-
biet w cià˝y panie nie powinny
w okresie brania leku plano-
waç pocz´cia dziecka.
Do drugiej grupy nale˝à leki
termogeniczne. U∏atwiajà spa-
lanie tkanki t∏uszczowej, powo-
dujà podwy˝szenie spoczynko-
wego zu˝ycia kalorii, zwi´k-
szajàc produkcji´ ciep∏a przez
organizm. W przebiegu kuracji
odchudzajàcych cz´sto docho-
dzi do zmniejszenia termoge-
nezy, co uzasadnia zastosowa-
nie tych leków.
Popularnymi termogenikami sà:
kofeina (zawarta w kawie i gu-
aranie), efedryna, synefryna,
kwas acetylosalicylowy, L-kar-
nityna (Carnitin 1000), kwas 
linolenowy (CLA).

Termogeniki majà najcz´stsze
zastosowanie u osób m∏odych,
uprawiajàcych sport. Powodu-
jà wówczas zmniejszenie tkan-
ki t∏uszczowej z równoczesnym
przyrostem masy mi´Êniowej 
po treningu.

Ze wzgl´du na dzia∏anie pobu-
dzajàce na uk∏ad sercowo-na-
czyniowy nie mogà byç stoso-
wane u osób w podesz∏ym
wieku, chorych z nadciÊnieniem
t´tniczym lub cukrzycà. 
Szczególnie niebezpieczna jest
efedryna ze wzgl´du na swoje
silne dzia∏anie. Jest ona pocho-
dnà amfetaminy i ma zbli˝o-
ne do niej w∏aÊciwoÊci. Silnie
wp∏ywa na mózg i ca∏y oÊrod-
kowy uk∏ad nerwowy, pobu-
dzajàc aktywnoÊç fizycznà 
i wydolnoÊç nerwowo-mi´Ênio-
wà. Jej dzia∏anie odchudzajà-
ce polega na zwi´kszeniu ak-
tywnoÊci organizmu na trzech
poziomach: zwi´kszenie termo-
genezy, zahamowanie ∏aknie-
nia i zwi´kszenie aktywnoÊci 
ruchowej poprzez stymulacj´
wydzielania adrenaliny i nora-
drenaliny (hormony stresu).
D∏ugotrwa∏e stosowanie prepa-
ratów efedrynowych wywo∏uje
silne obcià˝enie nadciÊnieniem
uk∏adu sercowo-naczyniowego,
a przedawkowanie mo˝e do-
prowadziç do zawa∏u mi´Ênia
sercowego.
Nieco s∏abiej dzia∏ajàce, ale
znacznie bezpieczniejsze sà
preparaty naturalne, zawierajà-
ce L-karnityn´, lecytyn´, cholin´
i oleje omega-3. Sk∏adniki te,
poprawiajàc metabolizm t∏usz-
czów i funkcj´ wàtroby, osz-
cz´dzajà bia∏ka mi´Êniowe.
Stosowane ∏àcznie z trenin-
giem, dajà dobre efekty zdro-
wotne.
Trzecià grupà leków sà sub-
stancje hamujàce wch∏anianie
pokarmu w jelitach. Ich dzia∏a-
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nie polega na obni˝eniu ak-
tywnoÊci enzymów trawiàcych
cukry (akarboza) lub t∏uszcze
(orlistat). Akarboza szczególnie
korzystnie dzia∏a u chorych
z cukrzycà typu II skojarzonà
z oty∏oÊcià. Orlistat hamuje
wch∏anianie 30% t∏uszczu przy-
j´tego z pokarmem, który jest
wydalony wraz ze stolcem.
Przy wi´kszym spo˝yciu t∏usz-
czu wyst´pujà objawy uboczne
w postaci biegunek t∏uszczo-

wych i wzd´ç. Przypomina 
to pacjentowi o koniecznoÊci
ograniczenia t∏uszczu w diecie.
Orlistat jest szczególnie poleca-
ny osobom z zespo∏em metabo-
licznym (hipercholesterolemià,
nadciÊnieniem, cukrzycà oraz
oty∏oÊcià brzusznà), poniewa˝
obni˝a st´˝enie cholesterolu,
glukozy i insuliny we krwi. Po-
woduje równie˝ obni˝enie ciÊ-
nienia t´tniczego. Leki te stosu-
je si´ trzy razy dziennie, w trak-

cie g∏ównych posi∏ków.
Leczàc oty∏oÊç, zawsze musimy
pami´taç o tym, ˝e jest to cho-
roba znacznie zwi´kszajàca 
ryzyko sercowo-naczyniowe
(wystàpienia zawa∏u, udaru,
niedokrwienia koƒczyn) oraz
ryzyko cukrzycy. Dlatego nawet
nieznaczne dzia∏ania niepo˝à-
dane sà warte niezmiernych ko-
rzyÊci, jakie organizmowi przy-
nosi skuteczne i trwa∏e unormo-
wanie masy cia∏a. ❑

5th Special Scientific Meeting
Update on PCOS: Focus on Metabolic and Cardiovascular Risk

METABOLICZNE I SERCOWO-NACZYNIOWE CZYNNIKI RYZYKA W PCOS 
– NAJNOWSZE DONIESIENIA

■ Rodzinne czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego
i geny w PCOS – Richard Legro

■ Patogeneza PCOS – Ricardo Azzis
■ Znaczenie nadmiaru androgenów w ˝yciu p∏odowym

w patogenezie PCOS – Daniel Dumesic
■ Rola proinsuliny, insulinopodobnego czynnika 

3 i adiponektyny w patogenezie PCOS – Aleksandra
Kruszyƒska 

■ Mo˝liwoÊci zapobiegania przejÊcia z upoÊledzonej
tolerancji glukozy do cukrzycy – Aleksandra Gilis-Janu-
szewska

■ Cukrzyca ci´˝arnych w PCOS – Artur Jakimiuk
■ Fenotypy PCOS i ich wp∏yw na ryzyko sercowo-

-naczyniowe i metaboliczne – Ricardo Azzis
■ Zaburzenia lipidowe w PCOS – Manfredo Rizzo
■ Nieklasyczne czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego

w PCOS – Francesco Orio
■ Rozbie˝noÊç mi´dzy ryzykiem sercowo-naczynio-

wym a niekorzystnymi zdarzeniami w PCOS – Enrico
Carmina

■ SztywnoÊç t´tnic i regulacja ciÊnienia t´tniczego krwi

u m∏odych kobiet z PCOS – Robert Spaczyƒski
■ NadciÊnienie t´tnicze w PCOS – Ma∏gorzata 

Godziejewska-Zawada
■ Dieta w PCOS – Daniela Jakubowicz
■ Nowe zasady post´powania w zaburzeniach serco-

wo-naczyniowych u kobiet z PCOS – Leszek Pawel-
czyk

■ Metformina i leki uwra˝liwiajàce na insulin´ – Renato
Pasquali

■ Kontrowersje w podejÊciu do niep∏odnych kobiet
z nadmiarem androgenów – Rafa∏ Kurzawa

■ Leczenie PCOS – Roger Lobo
■ Czy leczyç nastolatki z PCOS? – Magdalena 

Krzyczko-wska-Sendrakowska
■ Klomifen czy metformina dla uzyskania cià˝y 

w PCOS – Rafa∏ Kurzawa
■ Patogeneza, diagnostyka i leczenie hirsutyzmu 

u kobiet z nadmiarem androgenów i PCOS. Mecha-
nizm dzia∏ania metforminy – Aleksandra Kruszyƒska

■ Oty∏oÊç, nadciÊnienie, cukrzyca i mia˝d˝yca w PCOS
– Ma∏gorzata Godziejewska-Zawada
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