
PROF. LUCYNA 
OSTROWSKA:  

KIEDY WKROCZYĆ 
Z FARMAKOTERAPIĄ  

str. 8

PROF. PAWEŁ 
BOGDAŃSKI:  

CHOROBA OTYŁOŚCIOWA 
 TO PANDEMIA XXI WIEKU

str. 5

DR HAB. N. MED. 
MARIUSZ WYLEŻOŁ:  

CHIRURGIA  
RATUJE ŻYCIE  

str. 10  

CHOROBA,  
A NIE DEFEKT 
KOSMETYCZNY

MEDYC YNA  FARMACJA  NAUK A  KULTUR A  PR AWO  POLIT YK A            NR 6(13)/3D/2021           DWUTYGODNIK

WYDANIE ELEKTRONICZNE

SKUTECZNE METODY 
PROFILAKTYKI I LECZENIA  

OTYŁOŚCI

PROF. LESZEK CZUPRYNIAK: ANALOGI GLP-1 ZMIENIĄ SPOSÓB LECZENIA OTYŁOŚCI str. 14
PROF. KRZYSZTOF NARKIEWICZ: TKANKA TŁUSZCZOWA TO TYKAJĄCA BOMBA ZEGAROWA str. 17

POROZMAWIAJMY O OTYŁOŚCI: PACJENCI WALCZĄ O ŻYCIE, RODZINĘ, PRACĘ str. 20



Z badań opinii publicznej przeprowadzonych 
w ramach kampanii wynika, że tylko 13 proc. 
społeczeństwa uważa otyłość za chorobę. 
Nieleczona lub zbyt późno leczona otyłość staje 
się istotnym czynnikiem ryzyka rozwoju ok. 200 
powikłań stanowiących realne zagrożenie dla życia 
lub zdrowia i obciążenie finansowe dla budżetu. 
Na stronie https://ootylosci.pl/ dostępne są 
informacje na temat leczenia otyłości: zarówno 
leczenia zachowawczego, jak farmakologicznego 
i chirurgicznego, a także poradniki i materiały 
video dotyczące porad żywieniowych, aktywności 
fizycznej. Na stronie opisane są też historie 

pacjentów – bohaterów spotu kampanii – oraz 
znajduje się ogólnopolska mapa ośrodków leczenia 
otyłości. Dzięki temu chory może znaleźć lekarza 
mającego doświadczenie w terapii choroby 
najbliżej swojego miejsca zamieszkania.
 
Kampania ma także zwrócić uwagę decydentów 
na otyłość jako wyzwanie systemu ochrony 
zdrowia. Konieczne są zmiany systemowe, które 
pozwolą na wielospecjalistyczne podejście 
terapeutyczne do osób z chorobą otyłościową. 
W ramach kampanii powstała strona internetowa 
ootylosci.pl, profil na FB oraz kanał na YouTube.

Porozmawiajmy  

szczerze  
o otyłości

Bądź widoczny 
dla pacjenta i dodaj swój gabinet  

do mapy ośrodków leczenia otyłości
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W czerwcu 2021 r. ruszyła druga edycja 
ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej 

„Porozmawiajmy szczerze o otyłości”. 
Celem kampanii jest edukacja, że otyłość to 
choroba, które może i powinna być leczona.
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P olska jest liderem w  Europie, jeśli chodzi 
o  wzrost częstości występowania otyłości 
wśród dzieci i  młodzieży. Dane OECD po-
kazują, że do 2050 r. średnia długość życia 

w Polsce skróci się o cztery lata: to (po Meksyku) dru-
gi najgorszy wynik na świecie. Powód: choroba otyło-
ściowa – mówi prof. Paweł Bogdański, alarmując, że 
stoimy przed zagrożeniem, z którym nigdy wcześniej 
nie mieliśmy do czynienia. Pandemia COVID-19, hasło 
„zostań w domu”, zdalna praca i nauka jeszcze tę sy-
tuację pogorszyły.
 Wydaje się jednak, że z powagi sytuacji nie zawsze 
zdają sobie sprawę lekarze, decydenci czy sami pa-
cjenci. Lekarze wciąż zbyt rzadko diagnozują choro-
bę otyłościową, choć jest to jedna z  najłatwiejszych 
do zdiagnozowania chorób. To problem nie tylko Pol-
ski (w USA 5 lat zajmuje postawienie diagnozy, i udaje 
się to zaledwie u co drugiej osoby). Przyczyną jest brak 
umiejętności rozmowy na ten temat z pacjentem, oba-
wa, by go nie urazić, czy brak wiedzy na temat choro-
by i metod leczenia?
 Ponad 80 proc. Polaków nie postrzega choroby oty-
łościowej jako schorzenia; uważa, że to nieprawidło-
wy wygląd lub „zbędne kilogramy”, których po prostu 
trzeba się pozbyć, do czego wystarczy silna wola, by 
mniej jeść i więcej się ruszać. Jak bardzo jest to błęd-
ne podejście, mówią w tym numerze ŚL 3D znakomici 
eksperci: prof. Paweł Bogdański, prof. Leszek Czupry-
niak, dr hab. Karolina Kłoda, prof. Beata Matyjaszek-

-Matuszek, prof. Artur Mazur, prof. Krzysztof Narkie-
wicz, prof. Lucyna Ostrowska, prof. Mariusz Wyleżoł. 
Problem bardzo powoli zaczynają dostrzegać decy-
denci (stąd wprowadzenie od tego roku opłaty cukro-
wej), wciąż jednak potrzebna jest jednoznaczna de-
klaracja, że pieniądze w ten sposób uzyskane zostaną 
przeznaczone na programy zapobiegania i  leczenia 
otyłości. Leczenie musi uwzględniać zmianę stylu ży-
cia, aktywność fizyczną, odpowiedni sposób odżywia-
nia, konieczna jest też pomoc dietetyka i psychologa, 
a niekiedy także wsparcie farmakologiczne lub również 
chirurgiczne. Niezbędne są kompleksowe programy 
zapobiegania i leczenia otyłości; dr n. med. Jakub Gier-
czyński opowiada o podobnych programach, które już 
powstają w innych krajach. 
 Żadna inna choroba nie wywołuje takiej stygmatyza-
cji. 29 proc. osób z chorobą otyłościową deklaruje, że 
doświadczyła agresji fizycznej z  powodu swojej masy 
ciała; 56 proc.: że z tego powodu odczuło wykluczenie. 
Dlatego pacjenci chcą walczyć o sobie. Warto to robić, 
można dzięki temu zmienić swoje życie – opowiada-
ją pacjentki-ambasadorki kampanii „Porozmawiajmy 
szczerze o otyłości”: „Nie możemy odpuścić, nie może-
my zrezygnować z walki o  samych siebie. Nikt za nas 
tego nie zrobi”.
 Nikt za nas tego nie zrobi. Porozmawiajmy więc 
szczerze o otyłości.

Katarzyna Pinkosz, 
 Red. Prowadząca Świat Lekarza 3D
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PROF. PAWEŁ BOGDAŃSKI: 
Należy jak najszybciej podjąć 
działania i zacząć tworzyć podwaliny 
skutecznego systemu zapobiegającego 
dalszemu narastaniu otyłości, a zarazem 
skutecznie ją leczącego.
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PROF. LUCYNA OSTROWSKA: 
Leczenie chorego wymaga 
współdziałania lekarzy kilku specjalności 
– internisty, endokrynologa, 
diabetologa, kardiologa, ginekologa, 
a czasem i psychologa. Sam dietetyk  
na pewno nie wystarczy.
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PROF. LESZEK CZUPRYNIAK:  
Analogi GLP-1 zmienią sposób leczenia 
otyłości; tak jak zmieniły już sposób 
leczenia cukrzycy.
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AGNIESZKA  
LISZKOWSKA-HAŁA: 
Osoby, które stygmatyzują chorych 
na otyłość, zachęciłabym do 
edukacji i zrozumienia, że to jest 
choroba. Powiedziałabym też: albo 
ma się kulturę osobistą, albo nie.
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PROF. KRZYSZTOF 
NARKIEWICZ: Młoda osoba 
z otyłością ma 30 razy większe 
ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2 niż 
rówieśnik z prawidłową masą ciała. 
Przekłada się to na większe ryzyko 
zawału, udaru, przedwczesnej 
śmierci.

http://swiatlekarza.pl/zaprenumeruj-swiat-lekarza-3d/
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Pandemia 
XXI wieku
ROZMOWA Z PROF. DR. HAB.  
N. MED. PAWŁEM BOGDAŃSKIM, 
KIEROWNIKIEM KATEDRY I ZAKŁADU 
LECZENIA OTYŁOŚCI, ZABURZEŃ 
METABOLICZNYCH I DIETETYKI 
KLINICZNEJ UM W POZNANIU, 
PREZESEM POLSKIEGO TOWARZYSTWA 
LECZENIA OTYŁOŚCI.

Panie Profesorze, jak najprościej zdefiniować: co 
to jest otyłość?

To przewlekła choroba bez tendencji do samoistnego 
ustępowania, z tendencjami do nawrotów. Ma złożoną 
patogenezę, poważne konsekwencje społeczne, me-
dyczne i ekonomiczne. Zagraża zdrowiu i życiu rosną-
cej liczby osób na całym świecie.

To prawda, że jest około 200 powikłań otyłości?
Nie znam żadnej innej przewlekłej choroby o  tak du-
żej liczbie potencjalnych powikłań i  zaburzeń. Czę-
sto są one traktowane jako niezależne jednostki cho-
robowe, a  tymczasem są to powikłania otyłości. Jako 
Polskie Towarzystwo Leczenia Otyłości staramy się 
dotrzeć do lekarzy z  informacją, że na karcie infor-
macyjnej pacjenta powinno się pisać: „otyłość powi-
kłana cukrzycą”, „otyłość powikłana nadciśnieniem”, 
itd. Otyłość powoduje 90-krotny wzrost ryzyka cukrzy-
cy typu 2 w przypadku kobiet o BMI powyżej 35. Jest 
to tak silny związek, że część ekspertów uważa, że nie 
ma takiej choroby jak cukrzyca typu 2, tylko jest to kla-
syczne powikłanie otyłości. Ponad połowa wszystkich 
przypadków nadciśnienia tętniczego (w  Polsce ma je 
ponad 10 mln osób) jest związanych z otyłością. Oty-
łość zwiększa ryzyko rozwoju miażdżycy i  wszystkich 
jej klinicznych konsekwencji: choroby niedokrwien-

DIAGNOSTYKA I LECZENIE

FOT. ARCHIWUM PRYWATNE
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nej serca, zawału mięśnia sercowego, udaru mózgu, 
miażdżycy kończyn dolnych, arytmii, migotania przed-
sionków; jest niezależnym czynnikiem ryzyka nagłego 
zgonu sercowo-naczyniowego, zwiększa ryzyko rozwo-
ju niewydolności serca. Powoduje wzrost ryzyka roz-
woju wielu chorób nowotworowych – raka piersi, jeli-
ta grubego, trzustki, nerki, przełyku. Otyłość w istotny 
sposób wpływa na rozwój chorób ortopedycznych  
– zwiększa ryzyko rozwoju choroby zwyrodnieniowej 
stawów kręgosłupa, stawów kolanowych, biodrowych. 
Brytyjczycy szacują, że jest przyczyną wykonywania  
70 proc. zabiegów endoprotezowania stawu kolano-
wego u  kobiet. Jest ona czynnikiem ryzyka zaburzeń 
gospodarki lipidowej, rozwoju insulinooporności, nad-
miernej krzepliwości krwi, przewlekłej choroby naczyń 
żylnych, zakrzepicy. Zwiększa ryzyko rozwoju bezde-
chu sennego. Jest czynnikiem rozwoju niepłodności, 
zarówno u kobiet, jak i mężczyzn. Wpływa na funkcjo-
nowanie większości układów i narządów, jest przyczy-
ną wielu poważnych schorzeń i dramatów pacjentów. 
Trudno znaleźć specjalność medyczną, która nie jest 
bezpośrednio związana powikłaniami czy konsekwen-
cjami otyłości. To wyzwanie dla całego systemu opie-
ki zdrowotnej. Jeśli nie zaczniemy odpowiedzialnie bu-
dować sprawnego systemu działań profilaktycznych, 
wczesnego rozpoznawania, kompleksowego leczenia, 
to prognozy pokazywane przez ekspertów staną się 
faktem.

Jak duży jest to obecnie problem w Polsce?
Dane NFZ z  2016 roku mówią, że 68 proc. doro-
słych mężczyzn, 53 proc. kobiet ma nadwagę, a  25 
proc. mężczyzn i kobiet choruje na otyłość. Pandemia  
COVID-19 jeszcze pogorszyła tę sytuację. Ogromna 
liczba osób przeszła z prawidłowej masy ciała do nad-
wagi, z nadwagi do otyłości. Najbardziej ucierpieli ci, 
którzy już przed pandemią mieli nadwagę bądź cho-
rowali na otyłość. Pandemia zrujnowała system opie-
ki nad tymi pacjentami i spowodowała dalszy drama-
tyczny przyrost liczby osób z  nadmierną masą ciała. 
Niezwykle martwi tempo przyrostu nadwagi i  otyło-
ści wśród dzieci i młodzieży. Jesteśmy liderami w Eu-
ropie, jeśli chodzi o  wzrost częstości występowa-
nia otyłości wśród dzieci i  młodzieży. Konsekwencje 
mogą być dramatyczne. Jeśli u dziecka czy nastolatka 
nie poradzimy sobie z problemem otyłości, to ryzyko 
wystąpienia tej poważnej choroby w  życiu dorosłym 
wzrasta 18-krotnie. W Polsce mamy sytuację bez pre-
cedensu: stoimy przed zagrożeniem, z  którym nigdy 
nie mieliśmy do czynienia.

Cały czas nie ma świadomości, że ten problem aż 
tak bardzo dotyczy Polski. Wydaje się, że otyłość 
to problem głównie w USA, Meksyku.

Dokładnie tak jest. Otyłość to najbardziej nieuświado-
miona i najrzadziej diagnozowana choroba. Nie mamy 
poczucia zagrożenia epidemicznego, chociaż coraz 
trudniej znaleźć osoby z prawidłową masą ciała, a co-
raz częściej widać osoby, które chorują na otyłość. Ba-
danie z  lutego 2021 r. pokazuje, że ponad 80 proc. 
Polaków nie postrzega otyłości jako choroby; uwa-
ża, że to nieprawidłowy wygląd czy zbędne kilogramy. 
Fakt, że jest to choroba, obliguje pacjenta do leczenia 
się, a  lekarza do udzielenia pomocy. Dyskusja na te-
mat otyłości i  nadwagi koncentruje się natomiast na 
kwestii wyglądu, poszukiwania rozmaitych metod utra-
ty masy ciała; są organizowane wczasy odchudzające, 
jest mnóstwo parafarmaceutyków, suplementów, pla-
strów odchudzających. Tymczasem otyłość to choro-
ba, która ma ściśle określone kryteria diagnostyczne, 
opisaną w sposób niezwykle złożony patogenezę, roz-
wój, powikłania, zasady postępowania farmakologicz-
nego i niefarmakologicznego.

W  Stanach Zjednoczonych diagnozowanie otyło-
ści trwa zwykle u pacjenta 5 lat. A w Polsce?

Badanie pokazało, że w  USA średnio upływało 5 lat, 
zanim u co drugiej osoby chorującej na otyłość lekarz 
zdiagnozował tę chorobę. U  co drugiej, to znaczy, że 
pozostałe osoby nie dostały diagnozy. Myślę że w Pol-
sce jest podobnie, może nawet gorzej. 
 Niestety w  kartach wypisowych ze szpitala często 
jest kilkanaście rozpoznań rozmaitych chorób; więk-
szość z  nich to powikłania otyłości, a  gdzieś na końcu 
jest wpisana otyłość. Leczenie przyczynowe daje naj-
większą szansę na sukces. Powinniśmy odpowiedzieć 
sobie na proste i ważne pytanie: co jest przyczyną roz-
woju cukrzycy typu 2 u konkretnego pacjenta? Jakie są 
najbardziej skuteczne sposoby zapobiegania dalszemu 
rozwojowi tej choroby? Nie jest to dodanie dwóch czy 
trzech jednostek insuliny. Mamy dane, że u pacjentów, 
którzy przeszli zabiegi bariatryczne, udało się osiągnąć 
dużą redukcję masy ciała. Często można u nich wręcz 
odstawić insulinę czy leki przeciwcukrzycowe, czyli „wy-
leczyć” z cukrzycy. Redukcja masy ciała o 15 proc. może 
doprowadzić do remisji cukrzycy. Z  drugiej strony, im 
większa masa ciała, tym większe ryzyko dalszego roz-
woju cukrzycy i wielu powikłań. Pomimo tych dowodów 
gdzieś nam ta wiedza umyka, ponieważ łatwiej dołożyć 
kolejny lek na nadciśnienie tętnicze, kolejną tabletkę na 
cukrzycę, niż leczyć otyłość. 
 Otyłość to pandemia XXI wieku, która zagraża ży-
ciu i zdrowiu. Dane OECD pokazują, że do 2050 roku 
średnia długość życia z tego powodu spadnie o 4 lata 
w Polsce (to drugi najgorszy wynik na świecie po Mek-
syku). Otyłość może doprowadzić do rozkładu służby 
zdrowia, znacznego wydłużenia kolejek do wielu spe-
cjalistów.
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Dlaczego w  tracie pandemii najbardziej ucier-
piały osoby, które już miały nadwagę i otyłość?

Warto zwrócić uwagę na patogenezę choroby oty-
łościowej. Są osoby, które próbują redukować masę 
ciała, ale przychodzi im to z  trudnością, a  są takie, 
które mimo że jedzą sporo, to nie przybywają tak 
mocno na wadze. Pokazuje to, że różnimy się w  za-
kresie predyspozycji do rozwoju otyłości. Mama z oty-
łością rodzi dzieci, które są bardziej predysponowa-
ne do rozwoju otyłości niż dzieci mamy z prawidłową 
masą ciała. Istotne są też pewne czynniki hormonal-
ne, skład mikrobioty jelitowej. Lista czynników pre-
dysponujących jest bardzo długa. Osoby predyspo-
nowane do rozwoju otyłości zapłaciły za pandemię 
dużo większą cenę; każde zmniejszenie ruchu, „zaja-
danie" lęku, stresów, emocji ma na nie większy wpływ.
 Pandemia COVID-19 obnażyła też zagrożenia zwią-
zane z  chorobą otyłościową. Osoby z  otyłością ła-
twiej i szybciej zakażają się koronawirusem (wynika to 
z ekspresji białek, przez które wnika do komórek wi-

rus). Dłużej pozostają zakażone, a przebieg COVID-19 
jest u nich dużo cięższy. Ryzyko konieczności hospi-
talizacji na oddziale intensywnej opieki medycznej ro-
śnie o ponad 70 proc., a ryzyko zgonu o 48 proc. Go-
rzej odpowiadają na szczepienia. 

Co musi się zmienić, aby chorzy na otyłość byli 
skutecznie leczeni?

Trzeba podjąć wiele działań na różnych poziomach. 
Po pierwsze, pacjenci muszą być świadomi, że jest 
to poważna choroba z  wieloma konsekwencjami. Po 
drugie musi się poprawić dostępność do jej leczenia. 
Należy stworzyć system, który w przyjazny, dostępny 
i otwarty sposób pozwoli na to, aby pacjent chorujący 
na otyłość mógł być skutecznie leczony i był pod opie-
ką zespołu terapeutycznego, w  skład którego wejdą 
oprócz lekarza, m.in. dietetyk, fizjoterapeuta, psycho-
log. Mamy dowody, że jest to najbardziej skuteczne 
postępowanie. Amerykanie wykazali, że każdy dolar 
wydany na zapobieganie i leczenie otyłości zwraca się 
5-6 dolarami. To jedna z  najbardziej opłacalnych in-
westycji w sektorze opieki zdrowotnej.

 Jeżeli będziemy krajem chorującym na otyłość, to 
będziemy społeczeństwem wymagającym coraz więk-
szej opieki, interwencji państwa, nastawionym rosz-
czeniowo, narzekającym na brak możliwości konsul-
tacji u innych specjalistów.

Potrzebny jest narodowy program walki z otyło-
ścią?

Jestem przekonany, że on jest konieczny. Należy za-
cząć od prewencji, edukacji, zwiększenia liczby go-
dzin lekcyjnych poświęconych temu zagadnieniu: już 
od przedszkola. Należy budować świadomość wśród 
studentów medycyny i innych zawodów medycznych. 
Trzeba zbudować przyjazny, otwarty system kom-
pleksowego leczenia otyłości. Potrzebne są działania 
na różnych poziomach. Należy jak najszybciej podjąć 
działania i  zacząć (choćby pilotażowo) tworzyć pod-
waliny skutecznego systemu zapobiegającego dal-
szemu narastaniu otyłości, a  zarazem skutecznie ją 
leczącego, ponieważ jest ogromna liczba osób, któ-

re potrzebują pomocy, leczenia i wsparcia. To osoby 
zagubione, które często mają niskie poczucie własnej 
wartości. Są stygmatyzowane – niestety też przez le-
karzy. 
 Intensywnie rozwija się rynek usług oferujących 
łatwe i  szybkie odchudzanie. Wiele osób zarabia na 
tych chorych. Trafia do mnie wiele osób po różnych 
„terapiach” zastanawiając się: „Dlaczego ja tak późno 
do pana trafiłem”? Chorzy pytają, gdzie znaleźć leka-
rza leczącego otyłość.

Właśnie: gdzie go szukać?
To ogromny problem. Teoretycznie tę chorobę powi-
nien rozpoznać każdy lekarz i skierować pacjenta do 
odpowiedniego ośrodka leczenia. To duże wyzwanie 
dla nas, Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości, aby 
stworzyć mapę, która pokaże w  każdym wojewódz-
twie, gdzie znajdują się osoby mające wiedzę i  do-
świadczenie w leczeniu tej poważnej choroby. Jest to 
też zadanie dla NFZ.

Rozmawiała: Katarzyna Pinkosz

Dane OECD pokazują, że do 2050 roku średnia długość 
życia z powodu otyłości spadnie w Polsce o 4 lata. 
Otyłość może doprowadzić do rozkładu służby zdrowia.

FOT. © 2009-2021. DEPOSITPHOTOS INC., USA.
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ROZMOWA Z PROF. DR HAB. N. MED. 
LUCYNĄ OSTROWSKĄ, KIEROWNIKIEM 

ZAKŁADU DIETETYKI I ŻYWIENIA 
KLINICZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 

W BIAŁYMSTOKU, KIEROWNIKIEM 
OŚRODKA LECZENIA OTYŁOŚCI I CHORÓB 

DIETOZALEŻNYCH W BIAŁYMSTOKU.

To choroba,  
nie defekt kosmetyczny

Jeszcze dziś wiele osób obarczonych nadmiernymi 
kilogramami uważa, że to taka uroda. Nie przycho-
dzi im do głowy, że to choroba, w dodatku przewle-
kła…

… oraz wymagająca przewlekłego leczenia. Nie chodzi tu 
o nadmiar kilogramów, nabyty okazjonalnie, np. po świę-
tach, ale o  nadmiar tkanki tłuszczowej, który staje się 
przyczyną zaburzeń metabolicznych i  schorzeń innych 
narządów. Najgroźniejsza jest otyłość tzw. brzuszna, kie-
dy dochodzi do nadmiaru tkanki tłuszczowej trzewnej, 
co prowadzi do insulinooporności i  zaburzeń metabo-
licznych, a przede wszystkim do nadciśnienia tętniczego, 
cukrzycy typu 2, zaburzeń lipidowych, dny moczanowej, 
miażdżycy i jej powikłań, chorób układu sercowo-naczy-
niowego czy do niektórych nowotworów. 

Kiedyś, a pewnie jeszcze i dziś, wśród sposobów na 
otyłość figuruje metoda, lansowana przez niektó-
rych celebrytów: mniej jedz. Ale chyba nie do końca 
o to chodzi?

Faktycznie, to nie jest cała prawda. Bo chociaż niepra-
widłowe odżywianie, niewłaściwe nawyki żywieniowe 
i mała aktywność ruchowa mają ogromny wpływ na po-
wstawanie przewlekłej otyłości, to nie chodzi o ilości po-
żywienia, ale także o  to, jak się odżywiamy. Przyczyn 
otyłości jest jednak wiele. Mogą to być czynniki środo-
wiskowe, nastawienie hedonistyczne do żywienia, nie-
prawidłowa mikrobiota jelitowa, zaburzenia metabolicz-
ne czy endokrynologiczne, stosowane leki, zaburzenia 
psychiczne czy nieprawidłowa sekrecja hormonów jeli-
towych. Część chorujących na otyłość może mieć pre-
dyspozycje genetyczne czy epigenetyczne. Z odpowied-

nią dietą powinna zawsze iść w  parze indywidualnie 
dobrana i  możliwa do wykonania aktywność fizyczna. 
Bez zmiany złego stylu życia redukcja masy ciała nie jest 
możliwa. Od tego należy zacząć leczenie otyłości: wy-
kluczenie produktów słodkich, słonych, tłustych, wysoko 
przetworzonych. Jeśli chodzi o aktywność fizyczną, to ja 
zalecam ćwiczenia aerobowe, 30-40 minutowe, 3-5 razy 
w tygodniu. Nie jest to jednak reguła: dla tych, którzy są 
obciążeni dużą otyłością i do tej pory jedyną formą ich 
aktywności fizycznej było przejście z  fotela przed kom-
puterem na fotel przed telewizorem, może to być na po-
czątek 5-10 minut spaceru. Niekoniecznie od razu ćwi-
czenia, wystarczy szybszy spacer.

Kiedy wkroczyć z farmakoterapią?
Kryteria ustaliła Światowa Organizacja Zdrowia. Farma-
koterapia wydaje się niezbędna, jeśli BMI jest wyższe lub 
równe 30, a  dotychczasowa terapia niefarmakologicz-
na trwająca przez trzy miesiące nie przyniosła poprawy 
(w postaci redukcji o 5-10 proc. wyjściowej masy ciała). 
Podobnie, gdy BMI jest wyższe lub równe 27 kg/m kw., 
ale pacjent ma już powikłania cukrzycowe czy niealko-
holową stłuszczeniową chorobę wątroby, czy inne powi-
kłania generowane przez tkankę tłuszczową wisceralną, 
a  dotychczasowe niefarmakologiczne metody nie dały 
oczekiwanych rezultatów w redukcji masy ciała i popra-
wie celów terapeutycznych (zaburzeń metabolicznych). 

Do kogo w pierwszej kolejności powinien trafić pa-
cjent z otyłością? 

Najpierw do lekarza rodzinnego, który zadecyduje, co 
dalej. Być może należy zacząć od leczenia choroby, 

DIAGNOSTYKA I LECZENIE
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mającej wpływ na powstanie otyłości, np. od zaburzeń 
hormonalnych wywołanych niedoczynnością tarczycy. 
Zawsze na początku należy podjąć diagnozowanie przy-
czyn i powikłań choroby otyłościowej. Zresztą, leczenie 
chorego z otyłością często wymaga współdziałania leka-
rzy kilku specjalności – internisty, endokrynologa, diabe-
tologa, kardiologa, ginekologa, a  czasami i  psychologa. 
Sam dietetyk na pewno nie wystarczy. 
Dietetyk jest członkiem zespołu terapeu-
tycznego, który ma za zadanie zająć się 
edukacją żywieniową i modyfikacją stylu 
życia. U  niektórych chorych z  otyłością 
potrzebna jest stała współpraca z  psy-
choterapeutą, u innych z fizjoterapeutą. 
Zlecenie takiej współpracy leży w  kom-
petencjach lekarza. Państwowe ośrod-
ki leczenia otyłości, które powstają w ra-
mach programu KOS-BAR, zapewniają 
taką kompleksową opiekę (na razie do-
tyczy to tylko pacjentów z  otyłością ol-
brzymią, skierowanych do leczenia ba-
riatrycznego). Leczenie otyłości to terapia systemowa, 
która powinna być oparta o zespół terapeutyczny. 

Jakimi lekami dysponuje lekarz i  jaki jest mecha-
nizm ich działania?

Każda terapia jest dobierana indywidualnie i  jest to te-
rapia wspomagająca, która nie zwalnia ze stosowania 
diety redukcyjnej i zwiększonej aktywności fizycznej. Na 
dzień dzisiejszy zarejestrowane są trzy leki (orlistat, nal-
trekson z bupropionem oraz liraglutyd), tak więc można 
dobrać terapię, która będzie w  danym przypadku naj-
skuteczniejsza. Jest to tym bardziej ważne, że czasami 
leczenie należy kontynuować latami, jak w innych choro-
bach przewlekłych. Orlistat zmniejsza wchłanianie tłusz-
czów pokarmowych w świetle jelita o ok. 30 proc., jest 
inhibitorem lipazy trzustkowej. Naltrekson z  bupropio-
nem działa w  ośrodkowym układzie nerwowym (nasi-
la uczucie sytości i działa na układ nagrody – jest wska-
zany głównie dla pacjentów z nadmiernym apetytem na 
ulubione pokarmy i/ lub zajadających stresy, dla rzuca-
jących palenie). Liraglutyd (analog peptydu jelitowego 
GLP-1) jest lekiem o  różnych mechanizmach działania 
– działa w efekcie inkretynowym, spowalnia opróżnianie 
żołądka, powoduje również sygnalizację obwodową z je-
lit do ośrodkowego układu nerwowego o zasyceniu or-
ganizmu pokarmem (głównie przez nerw błędny), działa 
też w ośrodkowym układzie nerwowym na ośrodek sy-
tości i głodu oraz w układzie mezolimbicznym na ośro-
dek nagrody. To wielokierunkowe działanie sprawia, że 
stał się on lekiem z wyboru dla chorych z otyłością, ale 
również dla tych z  powikłaniami metabolicznymi (insu-
linoopornością, stanami przedcukrzycowymi, cukrzycą 
typu 2, zespołem policystycznych jajników, niealkoholo-

wą stłuszczeniową chorobą wątroby, nadciśnieniem tęt-
niczym, zespołem bezdechu sennego).   

Część pacjentów uważa, że leki nie są im potrzebne, 
część się ich obawia…

Kiedy pacjent, mimo zmiany stylu życia, nie widzi po-
prawy, to znaczy, że sam sobie na pewno nie poradzi. 

Nie ma się czego obawiać; 
współczesne leki (w  przeci-
wieństwie do tych starszej 
generacji, które m.in. powo-
dowały zaburzenia układu 
sercowo-naczyniowego czy 
natury psychicznej) nie po-
wodują takich niepożąda-
nych skutków ubocznych. 
Analogi GLP-1 (w tym liraglu-
tyd czy stosowany obecnie 
w terapii cukrzycy semaglu-
tyd) to całkowicie nowe gru-
py leków. Działają na ośro-

dek sytości i głodu, są więc jak najbardziej wskazane dla 
osób, które mają nadmierne łaknienie i  nie mogą nad 
nim zapanować. Działają również na ośrodek nagrody, 
więc zmniejszają apetyt na ulubione pokarmy. Działa-
nia niepożądane mogą dotyczyć przewodu pokarmowe-
go (nudności, wymioty, biegunki, zaparcia), ale zwykle są 
nieuciążliwe i szybko przemijają. Są to leki bezpieczne dla 
układu sercowo-naczyniowego, a wręcz poprawiają pra-
cę tego układu (korzystnie wpływają na śródbłonki naczy-
niowe, zmniejszają stan zapalny, poprawiają parametry 
lipidowe, obniżają ciśnienie tętnicze). 
 W badaniach klinicznych znajdują się teraz jeszcze inne 
leki, z grupy hormonów jelitowych (mające między innymi 
efekt inkretynowy – poprawiające działanie insuliny). 

Jedną z metod leczenia otyłości jest operacja baria-
tryczna. To chyba jednak ostateczność?

W wielu przypadkach bardzo dużej otyłości to doskona-
ła metoda, jednak aby efekt utrzymywał się jak najdłużej 
po leczeniu operacyjnym, pacjent musi nadal stosować 
właściwy styl życia, czyli metody niefarmakologicznego 
leczenia otyłości, a czasami konieczna może okazać się 
również farmakoterapia. 

Ośrodków leczenia otyłości wciąż mamy za mało, 
także do tych prywatnych niełatwo się dostać. Jak 
można to zmienić?

Jak już wspomniałam, ośrodki są powoli organizowane 
i  na pewno będzie ich więcej. Ale to nie wszystko: po-
trzebnych jest więcej obesitologów, czyli specjalistów le-
czenia otyłości, a z tym związana jest specjalizacja obe-
sitologia, której – póki co – w Polsce nie ma. 

Rozmawiała: Bożena Stasiak

Leczenie chorego wymaga 
współdziałania lekarzy 
kilku specjalności – 
internisty, endokrynologa, 
diabetologa, kardiologa, 
ginekologa, a czasami 
i psychologa. Sam dietetyk 
na pewno nie wystarczy.
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Panie Profesorze, kiedy w  leczeniu choroby oty-
łościowej powinno stosować się farmakoterapię, 
a kiedy konieczna jest chirurgia bariatryczna?

Wskazaniem do wykonania operacji jest otyłość olbrzy-
mia, czyli BMI powyżej 40 (lub BMI powyżej 35, ale rów-
nocześnie występujące powikłania otyłości, lub BMI  
30-35 oraz cukrzyca typu 2). Farmakoterapia jest jed-
nak na pierwszym miejscu. Biorąc pod uwagę korzyści, 
jakie można uzyskać z leczenia farmakologicznego, przy 
znacznie mniejszym ryzyku powikłań, nie powinniśmy re-
zygnować z informowania chorego o możliwości leczenia 
farmakologicznego przed zakwalifikowaniem go do ope-
racji. Wielu chorych jest jednak tak zrażonych dotych-
czasowymi niepowodzeniami leczenia zachowawczego 
(w tym farmakologicznego z zastosowaniem leków z mi-
nionych lat), że odrzucają taką możliwość. Decyzję pa-
cjenta trzeba uszanować. Istotny jest też aspekt finanso-
wy: obecnie leczenie farmakologiczne nie jest w żadnym 
stopniu finansowane ze środków publicznych, a leczenie 
chirurgiczne – tak. Niestety, ma to wpływ na decyzje po-
dejmowane przez chorych.

Zwłaszcza, że leczenie farmakologiczne będzie trwa-
ło długo, więc trzeba liczyć koszty…

Mamy do czynienia z chorobą przewlekłą, dlatego trze-
ba mieć świadomość, że leczenie również musi być prze-
wlekłe (podobnie jak w  przypadku nadciśnienia tętni-
czego czy cukrzycy). Przed zakwalifikowaniem pacjenta 
do operacji chirurgicznej należy go jednak poinformo-
wać o możliwości leczenia farmakologicznego. Wiele za-
leży od rozwoju choroby. W przypadku pacjenta o wzro-
ście 170 cm mówimy o otyłości olbrzymiej już od 116 kg;  
może on jednak ważyć np. 200 kg. W takiej sytuacji szan-
se na efektywne leczenie farmakologiczne są stosunko-
wo niewielkie; chory na pewno będzie musiał być leczony 

chirurgicznie. Biorąc jednak pod uwagę ryzyko związa-
ne z przeprowadzeniem operacji u osoby z tak zaawan-
sowaną formą choroby otyłościowej, warto skorzystać 
z potencjału farmakoterapii jako przygotowanie do ope-
racji, poprzez wstępną redukcję masy ciała. Podobnie 
jak w onkologii: gdy nowotwór jest zaawansowany, przed 
operacją często jest stosowane leczenie neoadiuwan-
towe w postaci radio- czy chemioterapii. U chorego wa-
żącego 200 kg redukcja masy ciała o  20-30 kg przed 
operacją to ogromne osiągnięcie, zmniejszające ryzy-
ko powikłań. Farmakoterapia przedoperacyjna w  takim 
przypadku jest zasadna, niestety, często problem eko-
nomiczny powoduje, że chorzy nie są w stanie się na nią 
zdecydować. Moim zdaniem, warto znaleźć rozsądne 
rozwiązanie, które otwierałoby możliwość leczenia far-
makologicznego dla pewnej populacji chorych. Zwłasz-
cza że w większości przypadków zaawansowane postacie 
choroby otyłościowej to problem endogenny, wynikający 
z pewnych zaburzeń, a nie egzogenny, czyli będący skut-
kiem nieprawidłowych zachowań. 

Wciąż większości osób chirurgia bariatryczna koja-
rzy się ze zmniejszeniem żołądka. Na czym napraw-
dę polega operacja?

Na naprawianiu zaburzonych mechanizmów regulacji 
spożycia pokarmów – poprzez działania na przewodzie 
pokarmowym traktowanym jako narząd wydzielania we-
wnętrznego, a nie poprzez działania na przewodzie po-
karmowym rozumianym jako wielkość żołądka, długość 
jelit, itp. Choroba otyłościowa nie ma nic wspólnego 
z  wielkością żołądka, długością jelit. Jeśli chirurg nawet 
wycina część żołądka w czasie operacji bariatrycznej, to 
nie robi tego po to, żeby zmniejszyć żołądek, tylko żeby 
zmniejszyć wydzielanie greliny – hormonu produkowa-
nego przez komórki wewnątrzwydzielnicze zlokalizowa-

ROZMOWA Z DR. HAB. N. MED. MARIUSZEM 
WYLEŻOŁEM, KIEROWNIKIEM WARSZAWSKIEGO 

CENTRUM KOMPLEKSOWEGO LECZENIA 
OTYŁOŚCI I CHIRURGII BARIATRYCZNEJ W SZPITALU 

CZERNIAKOWSKIM W WARSZAWIE.

Chirurgia  
bariatryczna ratuje życie
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ne w ścianie żołądka; hormonu, który decyduje o tym, czy 
jemy. Jeśli chirurg tak zmienia anatomię przewodu po-
karmowego w czasie operacji gastric bypass, to nie robi 
tego po to, żeby skrócić jelito, tylko żeby pobudzić wy-
dzielanie GLP-1 z komórek zlokalizowanych z ścianie je-
lita cienkiego. 

Przed laty ryzyko powikłań pooperacyjnych było 
znacznie większe niż dziś, jednak również i dziś ope-
racja wiąże się z pewnym ryzykiem. Jakie są możliwe 
najpoważniejsze powikłania? 

Gdy pacjent zadaje mi takie pytanie w gabinecie, odpo-
wiedź może być tylko jedna: w  wyniku po-
wikłań okołooperacyjnych może dojść do 
zgonu. Pamiętajmy, że mamy do czynie-
nia z  poważnie chorym pacjentem, u  któ-
rego w  wyniku choroby otyłościowej doszło 
do rozwoju powikłań, takich jak nadciśnie-
nie, cukrzyca, zaburzenia sercowo-naczynio-
we. Chory, który waży 150 kg, ma bardzo ograniczoną 
sprawność fizyczną i wydolność oddechową, a jego płu-
ca czy serce są „stworzone” jak dla osoby ważącej 70 kg. 
W trakcie operacji często bardzo trudno zidentyfikować 
struktury anatomiczne z powodu olbrzymiej ilości tkan-
ki tłuszczowej, która wypełnia jamę brzuszną. Utrudnio-
ne jest też gojenie ran. Chory przed operacją musi mieć 
świadomość ryzyka powikłań, nawet zgonu. Gdy pacjenci 
pytają mnie, jakie jest prawdopodobieństwo tak ciężkich 
powikłań, odpowiadam: 100 proc.

100 proc. prawdopodobieństwa ciężkich powikłań?
Jeśli powiedziałbym, że 0,1 proc. (tak pokazują badania), 
to chory zinterpretowałby, że ryzyko jest minimalne. Pa-
cjent musi mieć świadomość, że jeśli coś się stanie, to 
w  jego przypadku ryzyko wynosi 100 proc. Tłumaczymy 
to chorym, jednak mają oni świadomość, że operacja to 
dla nich jedyna szansa ratunku. 

Mimo ryzyka powikłań, zdecydowana większość 
chorych zgadza się na operację?

Nie pamiętam, żeby chory zrezygnował z  operacji po 
usłyszeniu informacji o  ryzyku powikłań. Przekazujemy 
ją, posługujemy się też formularzem świadomej zgo-
dy, w której jest wyraźnie opisane ryzyko, jednak chorzy 
zwykle takie informacje wypierają w obliczu bezradności 
związanej ze stale postępującą chorobą i nieskuteczno-
ści dotychczasowego leczenia. 

Odkąd są skuteczniejsze metody leczenia farmako-
logicznego, więcej osób decyduje się na farmakote-
rapię?

Wcześniej nie było skutecznej farmakoterapii, dlatego 
nie proponowaliśmy jej chorym. Obecnie robię to ru-
tynowo, często jednak słyszę: „W ciągu ostatniego roku 

znów przytyłam 15 kg, muszę być jak najszybciej ope-
rowana”. Proszę sobie wyobrazić: pacjent męczy się 
z  problemem 10-15 lat, podejmuje decyzję o  opera-
cji, stojąc przed ścianą. Nie chce czekać rok, dwa, chce 
mieć już to za sobą. Jednak nasze możliwości wykony-
wania operacji są ograniczone, a pandemia tę sytuację 
jeszcze pogorszyła. Priorytetem było ratowanie cho-
rych na COVID-19. Na początku pandemii wręcz wy-
dawało mi się, że o  leczeniu otyłości zapomnimy: tak 
było do momentu, gdy okazało się, że otyłość zwiększa 
ryzyko zakażenia koronawirusem, ciężkiego przebiegu 
COVID-19 i zgonu. To spowodowało, że zainteresowa-

nie chorobą otyłościową wręcz wzrosło. Prawdopodo-
bieństwo zgonu na COVID-19 u osoby z BMI powyżej 
40 jest 2,5 razy większe niż w grupie osób o prawidło-
wej masie ciała.

Jaka jest skuteczność chirurgii bariatrycznej?
Redukcja masy ciała to ok. 50-60 proc. nadmiernej 
masy ciała, jednak ważniejszą rzeczą jest wpływ na 
ustępowanie powikłań, takich jak cukrzyca, nadciśnie-
nie tętnicze. Dochodzi do normalizacji glikemii, hemo-
globiny glikowanej, często jest możliwe odstawienie le-
ków przeciwcukrzycowych, czyli wyleczenie z  cukrzycy 
tupu 2! Są liczne badania naukowe, które potwierdzają, 
że chirurgia bariatryczna ratuje życie: zmniejsza ryzyko 
zgonu. Dzięki operacjom bariatrycznym jesteśmy w sta-
nie ocalić życie kilkudziesięciu tysięcy chorych w Polsce. 
Z badań HTA wiemy, że operacje wydłużają okres prze-
życia w pełnym zdrowiu i zmniejszają nakłady na opie-
kę zdrowotną dzięki ustępowaniu powikłań. Jednak tak 
jak w  innych dziedzinach medycyny: część pacjentów 
jest wyleczona, u  innych dochodzi do nawrotu choro-
by, u  niektórych konieczna jest kolejna interwencja. 
Najważniejsze jest jednak to, że to są operacje ratujące 
życie. Chirurdzy bariatrzy ratują życie, operacje zmniej-
szają ryzyko zgonu, poprawiają też jakość życia. 

Główną motywacją pacjentów, by wykonać operację 
są powikłania otyłości, czy stygmatyzacja?

Motywacje są różne. To fizyczne powikłania otyłości, czy-
li ociężałość, bóle stawów, problemy z poruszaniem się; 
powikłania metaboliczne, czyli np. cukrzyca, choroby 
układu sercowo-naczyniowego, ale również brak akcep-
tacji w pracy, przez znajomych, w domu przez najbliższą 
rodzinę. 

Rozmawiała: Katarzyna Pinkosz 

Nie pamiętam, żeby chory zrezygnował z operacji 
po usłyszeniu informacji o ryzyku powikłań.

http://swiatlekarza.pl/zaprenumeruj-swiat-lekarza-3d/
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Rośnie problem  
otyłości u dzieci 

ROZMOWA Z PROF. DR. HAB.  
N. MED. ARTUREM MAZUREM, 

KIEROWNIKIEM II KLINIKI PEDIATRII, 
ENDOKRYNOLOGII I DIABETOLOGII 

DZIECIĘCEJ KLINICZNEGO SZPITALA 
WOJEWÓDZKIEGO  

NR 2 W RZESZOWIE.

Czy w dobie pandemii COVID-19 nasilił się problem 
otyłości, nieradzenia sobie z nią?

Pandemia koronawirusa (COVID-19) spowodowała trwa-
łe niekorzystne przemiany w stylu życia całych rodzin. 
Już wcześniej obserwowano niemal logarytmiczny wzrost 
liczby osób z nadmierną masą ciała. Według danych 
WHO u dzieci w wieku 5-19 lat w 1975 roku częstość wy-
stępowania nadwagi i otyłości na świecie wynosiła tylko  
4 proc., podczas gdy w 2016 roku – ponad 18 proc., 
natomiast sama częstość otyłości w tym samym cza-
sie wzrosła z 1 proc. do 6 proc. u dziewcząt i do 8 proc. 
u chłopców. Od ubiegłego roku zaistniałe trudności eko-
nomiczne, stres, mała aktywność fizyczna, wydłużony 
czas ekranowy, nadmierny dostęp do żywności w krajach 
bogatych, korzystanie z żywności niepełnowartościowej 
wpłynęły na powiększenie problemu otyłości na świecie. 
Podobnie jest w Polsce. Diagnostyka i leczenie otyłości 
w obecnej rzeczywistości stały się jeszcze większym wy-
zwaniem, także z powodu ograniczenia dostępności do 
opieki medycznej podstawowej i specjalistycznej, porad-
nictwa dietetycznego i rehabilitacji. 
 Dodatkowym problemem okazały się zaburzenia na-
stroju, zachowania i emocji u młodszych dzieci i nasto-
latków oraz ograniczenie kontaktów rówieśniczych, ak-
tywności fizycznej, a także zmiana stylu życia na siedzący. 
Konieczność zdalnego nauczania wymusiła na populacji 
w wieku szkolnym dramatyczne wydłużenie czasu ekra-
nowego, spędzanego przed komputerem, laptopem, 

smartfonem czy telewizorem. Internet obecnie ułatwia 
wszelkie formy kształcenia i pracy na odległość, jedno-
cześnie powodując powstawanie u dzieci uzależenie-
nia, które ma daleko idące skutki. Patrząc z praktyczne-
go punktu widzenia poradni endokrynologicznej, widać 
znaczne przyrosty masy ciała u pacjentów już zmaga-
jących się z nadwagą i otyłością, ale także u dotychczas 
szczupłych dzieci. Oprócz tego widać również pogorsze-
nie jakości i skrócenie czasu snu (szczególnie spowodo-
wane późnym zasypianiem dzieci w czasie intensywne-
go wzrastania i skoku pokwitaniowego). Spowodowało 
to u części pacjentów zahamowanie tempa wzrastania 
czy niesatysfakcjonujący przyrost wysokości w dłuższym 
przedziale czasowym. Przy takiej konstelacji pomiarów 
wysokości i masy ciała można by doszukiwać się poważ-
nych przyczyn otyłości, jak choćby zespół Cushinga, jed-
nak to wpływ pandemii i zmian w stylu życia. Niejedno-
krotnie wystarczy dobrze zebrany wywiad oraz zmiana 
nawyków i stylu życia przy bacznym monitorowaniu tem-
pa wzrastania. 

Jakie są przyczyny otyłości u dzieci i młodzieży? 
Regulacja energetyczna organizmu podlega zarówno 
wpływom genetycznym, jak środowiskowym. O ile czyn-
nik środowiskowy nie podlega większej dyskusji, o tyle 
genetyczne uwarunkowanie otyłości jest stałym przed-
miotem badań, których rezultaty nie zawsze są jedno-
znaczne. Badania epidemiologiczne od dawna wska-

FOT: JADWIGA ZYDRON
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zywały, że otyłość może być charakterystyczną cechą 
niektórych rodzin. Jednak samo stwierdzenie współ-
zależności pomiędzy otyłością u rodziców i dzieci nie 
mówi nic o czynniku genetycznym, ponieważ dzieci 
uczą się od rodziców tych samych nawyków żywie-
niowych i trybu życia, a więc na podłoże genetyczne 
nakładają się czynniki zewnętrzne. Ponadto uznanie fak-
tu, że czynniki genetyczne biorą udział w regulacji osob-
niczej masy ciała, nie jest równoznaczne z poglądem, że 
cechę tę warunkują. Znamy obecnie monogenowe for-
my otyłości, których część potrafimy leczyć, ale olbrzy-
mia większość przypadków otyłości wynika z wpływu wie-
lu genów na rozwój nadmiernej masy ciała. 
 Nadmierna masa ciała u dzieci i nastolatków jest wy-
padkową indywidualnych czynników obejmujących me-
tabolizm jednostki, nawyki żywieniowe i formy aktyw-
ności fizycznej oraz domowe otoczenie/ środowisko 
promujące dodatni 
bilans energetyczny 
i siedzący tryb życia. 
Nadwaga i otyłość 
wynikają z przewle-
kłej przewagi ilo-
ści przyjmowanych 
kalorii z pożywie-
nia nad wydatkiem 
e n e r g e t y c z n y m . 
W przypadku wy-
stępowania nadwa-
gi rodziców, a szczególnie u matki przed i w czasie ciąży, 
dziecko jest predysponowane do magazynowania tkan-
ki tłuszczowej. Powoduje to powstanie otyłości dziecięcej 
i rozwinięcie zespołu metabolicznego. 

Problem nadmiernej masy ciała związany jest z nie-
prawidłowym odżywianiem…

To prawda, dlatego niedożywienie matki przed i w czasie 
ciąży, jak również nadwaga i otyłość matki  w czasie cią-
ży może w konsekwencji w późniejszym czasie wywołać 
powstanie otyłości u dziecka. Zaburzenia metaboliczne, 
zmiany epigenetyczne  oraz zmiany w składzie mikrobio-
ty jelitowej mogą mieć wpływ na rozwój późniejszej oty-
łości u potomstwa. Badania wykazały także ochronny 
wpływ dłuższego karmienia piersią na prawidłowy meta-
bolizm, wzorce żywieniowe i prawidłowy skład ciała. 

Ogromny wpływ na stan odżywienia mają także 
prawidłowe nawyki żywieniowe u najmłodszych 
dzieci, do 2. roku życia, m.in. unikanie wysokiej za-
wartość cukru, soli i tłuszczu w diecie...

Podawanie dziecku zbyt dużych porcji i nadmierne kar-
mienie zakłóca wykształcenie prawidłowego łaknienia. 
U starszych dzieci i nastolatków znaczenia nabierają nie-
zdrowa dieta oraz wpływ rówieśników na odżywianie.

 Predyktorami nadwagi i otyłości u dzieci są także brak 
właściwej aktywności fizycznej, niechęć czy trudności 
w uprawianiu sportu i ćwiczeń fizycznych, rosnąca akcep-
tacja dla siedzącego trybu życia i wzrastająca ilość czasu 
spędzanego „przed ekranem”. Problemy te mogą wyni-
kać z przyczyn kulturowych, niedostatecznej wiedzy ro-
dziców o zdrowym stylu życia, statusu socjoekonomicz-
nego rodziny.

Jak wygląda dziś diagnozowanie i leczenie otyłości 
u dzieci i młodzieży? Czy coś zmieniło się w tej kwe-
stii w ostatnich latach?

Diagnozowanie otyłości rozpoczynamy zwykle od szcze-
gółowego wywiadu, następnie badania fizykalnego, zle-
camy także badania laboratoryjne i obrazowe. Duże 
znaczenie mają badania składu masy ciała oraz BMR 
pozwalające na dobranie właściwej diety dla dziecka 

oraz określenie wła-
ściwej formy wysił-
ku fizycznego. Mamy 
coraz lepsze moż-
liwości określania 
i badania wysiłku fi-
zycznego. Olbrzymi 
postęp dokonał się 
w dziedzinie gene-
tyki i biologii mole-
kularnej. Pozwala to 
na badanie różnych 

przyczyn otyłości. Rozwój biologii molekularnej i badań 
genetycznych pozwolił na opracowanie leczenia mono-
genowych form otyłości.

Jakie są nowe możliwości terapeutyczne leczenia 
otyłości u młodych osób w wieku 12-17 lat? Od maja 
tego roku w Unii Europejskiej mamy zarejestrowany 
pierwszy lek, który może być stosowany w leczeniu 
otyłości u tej grupy chorych. Co to oznacza dla leka-
rza, który do tej pory mógł zaproponować jedynie 
modyfikację stylu życia?

Leczenie otyłości opiera się  na zmianie stylu życia, po-
stepowaniu dietetycznym oraz dobraniu właściwej ak-
tywności fizycznej dla dziecka. Przez wiele lat w tera-
pii dzieci praktycznie nie mieliśmy możliwości leczenia 
farmakologicznego, stąd duże nadzieje związane z le-
kiem zarejestrowanym w kwietniu tego roku do lecze-
nia otyłości w populacji wieku rozwojowego. Nauczony 
doświadczeniem ostatnich lat, myślę, że czas pokaże, 
jakie rezultaty stosowania tego leczenia będziemy ob-
serwować u dzieci i młodzieży. Oby jak najlepsze. Dla 
młodzieży dotkniętej otyłością olbrzymią możemy po 
próbach klasycznego leczenia zaproponować leczenie 
bariatryczne.

Rozmawiała: Anna Kopras-Fijołek

W przypadku występowania nadwagi rodziców, 
a szczególnie u matki przed i w czasie ciąży, 

dziecko jest predysponowane do magazynowania 
tkanki tłuszczowej. Powoduje to powstanie 

otyłości dziecięcej i rozwinięcie zespołu 
metabolicznego. 

http://swiatlekarza.pl/zaprenumeruj-swiat-lekarza-3d/
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Analogi GLP-1 zmienią sposób 
leczenia otyłości 

Jak wprowadzenie opłaty cukrowej, zwanej po-
wszechnie „podatkiem cukrowym”, sprawdza 
się w  praktyce? Czy widać już pierwsze efekty? 
Można spodziewać się, że problem otyłości będzie 
mniejszy?

Tak, tylko nie stanie się to w ciągu 1-2 lat. Według wstęp-
nych szacunków, miał przynosić ok. 3 mld zł rocznie, na 
razie w pierwszym półroczu było to ok. 250 mln zł, czy-
li można spodziewać się, że za ten rok będzie to ok. 0,5 
mld zł. To mniej niż zakładano, jednak nadal całkiem spo-
ro. Jeśli jednak te pieniądze nie spowodowałyby w  naj-
bliższej przyszłości zmniejszenia problemu otyłości, 
a przynajmniej wyhamowania narastania problemu, by-
łaby to pewna porażka i  niedotrzymanie obietnic, jakie 
pojawiały się przy wprowadzaniu opłaty cukrowej.

Jak te pieniądze wydać, by zmniejszyć problem oty-
łości w Polsce?

Otyłość jest konsekwencją niewłaściwego stylu życia; aby 
jej zapobiegać, należałoby pomagać ludziom go zmienić. 
Styl życia kształtuje się w bardzo wczesnym okresie życia; 
dlatego tak ważna jest edukacja. Coraz częściej mówi się 
o konieczności wprowadzenia do szkół tzw. godziny wie-
dzy o  zdrowiu: miejmy nadzieję, że uda się to zrealizo-
wać. Są zapowiedzi, że już od przyszłego roku szkolnego 
takie zajęcia mogłyby zostać wprowadzone. Kluczowym 
elementem takiej edukacji powinno być krzewienie wie-
dzy o zasadach właściwego żywienia.
 Dla osób już chorujących na otyłość konieczne jest 
leczenie. Ważny jest styl życia, odpowiedni sposób od-

żywiania, większa aktywność fizyczna i  jej ułatwianie. 
Na ostatnim zjeździe Amerykańskiego Towarzystwa 
Diabetologicznego pokazywano wyniki badań prze-
prowadzonych u osób, które deklarowały chęć zwięk-
szenia aktywności fizycznej. Założono, że barierą jest 
konieczność wyjścia z domu, pójścia na siłownię, gdzie 
np. osoba z otyłością może czuć się niezręcznie, dla-
tego łatwiej byłoby jej ćwiczyć w domu. Opracowano 
instrukcję, jak powinien wyglądać trening wysoce in-
tensywny, interwałowy, trwający pół godziny dziennie. 
Okazało się, że wiele osób chciało ćwiczyć w  domu, 
jednak ich zapał szybko się zmniejszał. Jeśli jednak 
pacjent ćwiczył, mając na ręku opaskę, która monito-
rowała wysiłek i  tętno, a dane trafiały do instruktora, 
który udzielał informacji, co jest wykonywane dobrze, 
a  co należy poprawić, to skuteczność wykonywania 
ćwiczeń była znacznie wyższa. Takie działania przy-
noszą efekt. Być może więc potrzebny byłby ogólno-
polski program, coś na kształt Narodowego Programu 
Aktywności Fizycznej? Reaktywacja dawnego progra-
mu red. Tomasza Hopfera „Bieg po zdrowie”, tylko 
w skali ogólnopaństwowej? 
 Jak widać, dla osób, które deklarują chęć zwiększenia 
aktywności fizycznej, ważna jest informacja zwrotna: co 
zrobiły dobrze, co można by poprawić. Gdy regularnie ćwi-
czymy dłużej: miesiąc, dwa, trzy, zaczyna nam to sprawiać 
coraz większą przyjemność, kontynuujemy aktywność fi-
zyczną. To bardzo ważne. Należałoby więc zaplanować 
różnego typu aktywności na poziomie ogólnospołecznym, 
aby osoby, które chcą poprawić swoją sprawność, zredu-

FOT.  TOMASZ ADAMASZEK
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kować masę ciała, miały to ułatwione. Do tego ważne są 
skuteczne leki dla chorych na otyłość, które już są; a w naj-
bliższym czasie będzie ich jeszcze więcej.

Najważniejsze byłoby jednak, żeby pieniądze 
z  opłaty cukrowej zostały przeznaczone faktycz-
nie na działania związane z  profilaktyką i  lecze-
niem otyłości?

Takie są  plany, warto, żeby faktycznie były one na to 
przeznaczone. Oczywiście myśląc o otyłości, warto też 
pamiętać o  cukrzycy, która w  większości przypadków 
jest powikłaniem otyłości. Można jednak powiedzieć, że 
chorzy na cukrzycę mają zapewnioną opiekę: są leka-
rze, poradnie diabetologiczne; organizacja leczenia cu-
krzycy może nie jest doskonała, jednak działa. Jeśli zaś 
chodzi o organizację leczenia otyłości, to praktycznie jej 
nie ma. Brakuje poradni leczenia otyłości, niewielu leka-
rzy zajmuje się leczeniem otyłości jako głównym obsza-
rem swojej działalności.

Już od pewnego czasu mówi się o edukacji, o pro-
gramie leczenia otyłości, o poradniach. Czy widać 
podejmowane pierwsze kroki?

Na razie okazało się, że wprowadzenie opłaty cukrowej 
spowodowało zmniejszenie ilości wypijanych słodkich 
napojów: to już jest widoczne w statystykach sprzeda-
ży i to na pewno pozytywna zmiana. Nie wiadomo jed-
nak, jak te pieniądze zostaną spożytkowane; w  podej-
mowaniu działań na pewno przeszkodziła epidemia 
COVID-19. Najbardziej spójny program wykorzystania 
tych środków przygotowała Uczelnia Łazarskiego i  ze-
spół pracujący pod kierunkiem dr n. ekonom. Małgorza-
ty Gałązki-Sobotki. Pewne koncepcje wydatkowania ce-
lowego tych środków są już gotowe, na pewno jednak 
nad całością programu  i  koncepcją musi popracować 
Ministerstwo Zdrowia. Sądzę, że warto byłoby, żeby mi-
nister zdrowia powołał grupę roboczą, która dopraco-
wałaby ten program, żeby mógł zacząć być wdrażany.

Wspomniał Pan, że są już leki, które leczą otyłość. 
Ogromne nadzieje są wiązane z analogami GLP-1.  
Są one dobrze znane diabetologom, stosowane 
w  leczeniu cukrzycy. Jakie zastosowanie miałyby 
analogi GLP-1 w leczeniu otyłości?

Powiem wprost: kluczowe. Analogi GLP-1 zmienią spo-
sób leczenia otyłości; tak jak zmieniły już sposób lecze-
nia cukrzycy. Jeden z tych leków jest już zarejestrowany 
w leczeniu otyłości (liraglutyd 3 mg); należy podawać go 
w iniekcjach podskórnych raz dziennie. Wiosną 2021 r. 
zostały opublikowane wyniki badania z  semaglutydem 
2,4 mg, stosowanym raz w tygodniu u osób z otyłością 
(obecnie semaglutyd w  dawce 1 mg/ tydzień jest sto-
sowany z powodzeniem w terapii cukrzycy, gdzie poza 
dobrym wyrównaniem glikemii obserwuje się równo-

czesną redukcję masy ciała). Okazało się, że pacjenci, 
którzy przyjmowali leczenie, oraz zmodyfikowali styl ży-
cia (dieta, aktywność fizyczna) stracili na wadze w  cią-
gu niewiele ponad roku ponad 15 kg z wyjściowej masy 
ciała 105 kg. Tak skutecznych leków nie mieliśmy nigdy 
wcześniej.
 Tempo utraty masy ciała przy przyjmowaniu analo-
gów GLP-1 jest stopniowe, co również jest korzystne. 
Leki są dobrze tolerowane, główny problem to są poja-
wiające się nudności w początkowym okresie leczenia. 
GLP-1 (glukagonopodobny peptyd 1) to hormon wy-
dzielany przez przewód pokarmowy w  odpowiedzi na 
posiłek, informuje cały organizm, że właśnie został spo-
żyty pokarm. W  cukrzycy mamy najnowsze preparaty, 
które podajemy raz w  tygodniu, w  zastrzyku podskór-
nym: lek wyrównuje poziom cukru, pomaga zmniejszyć 
masę ciała. U osób otyłych „oszukuje” organizm, który 
dostaje informację, że coś zjedliśmy.

Mimo wyższej dawki podawanej w  tych najnow-
szych badaniach w  otyłości nie były widoczne 
działanie uboczne?

Najczęstszym objawem niepożądanym były nudności – 
ponad 40 proc. osób w początkowej fazie leczenia skar-
ży się na nudności, rzadziej zdarzają się wymioty lub 
biegunki (lek wpływa na motorykę przewodu pokarmo-
wego), ale objawy te ustępują w  miarę upływu czasu, 
a z przyjmowania leku zrezygnowało mniej niż 5 proc. 
badanych. Lek musi być stosowany w sposób ciągły, na 
pewno co najmniej przez kilka lat, o ile nie przez całe ży-
cie. Jak na razie został on zarejestrowany w czerwcu br. 
w leczeniu otyłości w USA; sądzę, że na początku przy-
szłego roku będzie zarejestrowany w Europie. Jest po-
dawany raz w tygodniu, w przyszłym roku ma też poja-
wić się lek w tabletkach.
 GLP-1 to hormon, który daje znak całemu organi-
zmowi, że coś zjedliśmy. Pacjenci przyjmujący lek czę-
sto opowiadają, że choć nadal dużo nakładają sobie na 
talerz, to nie kończą posiłku, nie podjadają między po-
siłkami. Niedawno jeden z pacjentów powiedział mi, że 
„oczy jedzą”: nadal nakłada sobie dużą porcję, ale zjada 
tylko połowę. Inna pacjentka, która ma bardzo stresu-
jącą pracę i  „zajadała” stres, powiedziała, że odzyskała 
kontrolę nad życiem, nie je non stop. 
 Analogi GLP-1 to nowe leki, zwłaszcza w leczeniu oty-
łości, dlatego jeszcze dużo o  nich nie wiemy. Wiemy 
jednak, że są bezpieczne, ponieważ w leczeniu cukrzy-
cy stosujemy je od 2005 r., i są bardzo skuteczne. Suk-
ces tych leków tak naprawdę nas zaskoczył. Zostały one 
opracowane do leczenia cukrzycy, miały poprawiać wy-
równanie poziomu cukru we krwi. Nikt nie spodziewał 
się, że będą działały, i  to tak skutecznie, również w  le-
czeniu otyłości bez cukrzycy. 

Rozmawiała: Katarzyna Pinkosz

http://swiatlekarza.pl/zaprenumeruj-swiat-lekarza-3d/
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ROZMOWA Z DR HAB. N. MED. 
KAROLINĄ KŁODĄ, CZŁONKIEM 

ZG POLSKIEGO TOWARZYSTWA 
MEDYCYNY RODZINNEJ.

Nie mówmy o efekcie jo-jo

DIAGNOSTYKA I LECZENIE

Leczenie otyłości jest wyzwaniem dla systemu opie-
ki zdrowotnej w Polsce? 

Tak: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwo-
wy Zakład Higieny w najnowszym opracowaniu dotyczą-
cym sytuacji zdrowotnej Polski podaje, że zbyt wysoka 
masa ciała (BMI ≥25) odpowiada w Polsce za 14,2 proc. 
zgonów i za utratę 12,4 proc. lat przeżytych w zdrowiu. 
W okresie pandemii – od wiosny do jesieni 2020 roku 
– 28 proc. Polaków w wieku 20 lat lub więcej (28 proc. 
mężczyzn i  29 proc. kobiet) stwierdziło, że zwiększy-
ło masę ciała. Jednocześnie nie dysponujemy finanso-
wanym ze środków publicznych, zorganizowanym sys-
temem leczenia nadwagi i  otyłości, który opierałby się 
na zespołach terapeutycznych złożonych z lekarza, die-
tetyka/ psychodietetyka, psychologa lub psychiatry, fi-
zjoterapeuty oraz innych specjalistów zaangażowanych 
w proces koordynacji i opieki nad pacjentem. Takie ze-
społy powinny być standardem opieki nad pacjentem 
chorym na otyłość. 

Dlaczego zalecenie „mniej jedz” jest niemożliwe do 
spełnienia?

Jest ono nie tylko niemożliwe do spełnienia, ale również 
generuje dodatkowe pytania, jak: „Co to znaczy mniej?” 
Rzadziej? Mniej w ilości? Mniej o dany składnik pokarmo-
wy? Zmiana nawyków żywieniowych jest procesem, któ-
ry powinien być oparty na konkretnych wytycznych dla 
pacjenta, które można znaleźć w stosownych dokumen-
tach wydanych dla lekarzy. Warto zacząć od omówie-
nia Talerza Zdrowego Żywienia, który jest bardzo przy-
datny w  codziennej praktyce klinicznej. Należy również 
wspomnieć, że obecnie stosowane leki w terapii otyłości 
mają za zadanie hamować odczuwanie głodu, zwiększa-
jąc uczucie sytości, co pełni istotną rolę wspomagającą 
w procesie zmiany stylu życia. 

Dlaczego nie powinno się mówić o  efekcie jo-jo, 
a o nawrocie choroby?

Mianem „efektu jo-jo” określa się wzrost masy ciała po 
jej wcześniejszej redukcji. Występuje on zazwyczaj po 
restrykcyjnych dietach, które są zbyt wymagające, aby 
je kontynuować. Nie powinniśmy mówić o efekcie jo-jo, 
a o tym, że otyłość jako choroba przewlekła ma tenden-
cję do nawrotów. Nazywanie nawrotu choroby tzw. efek-
tem jo-jo jest zakłamywaniem istniejącego stanu wiedzy 
w przypadku lekarzy i samospełniającą się przepowied-
nią w przypadku pacjentów. Często słyszę od pacjentów: 
„Po co się tak starać, skoro i  tak dopadnie mnie efekt  
jo-jo”. Odpowiadam: „Choruje Pan/ Pani na chorobę 
przewlekłą, która ma to do siebie, że nie da się jej wyle-
czyć tak jak np. infekcji – poprzez tygodniowe stosowanie 
antybiotyków”. W  leczeniu otyłości nie stosuje się okre-
ślonego postępowania przez np. miesiąc, a potem „wra-
ca do normalności”. Korzystne zmiany, które wprowadza 
się w życiu, muszą zostać z pacjentami „na zawsze”. 

Kto powinien wspierać osobę chorującą na otyłość? 
Wsparcie w  procesie leczenia otyłości powinno odby-
wać się na wielu poziomach – rodzinnym, społecznym 
i systemowym. Istotne jest tutaj rozumienie otyłości jako 
choroby przewlekłej. To rozumienie jest trudne zarówno 
dla rodziny pacjenta, jak i  społeczeństwa. Brakuje rów-
nież w Polsce rozwiązań systemowych. Ogromne znacze-
nie ma wsparcie najbliższych, którzy dostrzegą potrzebę 
wspólnego zmieniania życia na „zdrowsze”, czyli zaan-
gażowanie w bardziej aktywny tryb życia oraz w zdrowe 
wybory żywieniowe poprzez wspólne zakupy, gotowa-
nie posiłków. Warto rozmawiać z najbliższymi; kiedy ro-
zumieją sytuację, to najczęściej wspaniale angażują się 
w empatyczne wsparcie.
 W obecnym systemie finansowania ochrony zdrowia, 
lekarzami, którzy zajmują się leczeniem otyłości, są przede 
wszystkim lekarze rodzinni i  chirurdzy bariatryczni. Inni 
specjaliści finansowani ze środków publicznych zajmują 
się najczęściej leczeniem powikłań choroby otyłościowej. 

Rozmawiała: Sonia Młodzianowska

FOT: ARCHIWUM PRYWATNE
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Tykająca bomba 
zegarowa 

Mówi się, że otyłość to prosta droga do cukrzycy. 
Ale przecież nie tylko osoby z nadwagą czy otyło-
ścią to potencjalni kandydaci do cukrzycy?

Tak, bo w grę wchodzą również geny, predyspozycje ro-
dzinne. Osoby szczupłe także mogą mieć cukrzycę typu 2, 
jednak zdarza się to rzadko. Związek między otyło-
ścią a  cukrzycą typu 2 został już dawno jednoznacz-
nie udowodniony. Szczególnie groźna jest otyłość 
tzw. brzuszna, która wiąże się z  nad-
miarem tkanki tłuszczowej w  narzą-
dach wewnętrznych, np. wątroby, ne-
rek. Trzewna tkanka tłuszczowa jest 
bardzo aktywna hormonalnie, wydzie-
la wiele związków, które niekorzystnie 
wpływają na wzrost ciśnienia krwi i roz-
wój procesów zapalnych w  naczyniach 
krwionośnych. Komórki tej tkanki są 
dwa-trzy razy większe niż komórki tkan-
ki tłuszczowej podskórnej i nie są wraż-
liwe na działanie insuliny, dlatego nie 
wychwytują prawidłowo glukozy z  krwi 
i zwiększają ryzyko cukrzycy. 

Dla otyłości i cukrzycy typowe są zaburzenia lipi-
dowe…

To kolejny dowód na to jak wiele szkód w organizmie 
wywołuje nadmiar tkanki tłuszczowej, która między in-
nymi przez zaburzenia lipidowe uszkadza wiele narzą-
dów. Wraz z  rozwojem otyłości wzrasta insulinoopor-
ność, która nie tylko zwiększa ryzyko rozwoju cukrzycy, 
ale także niekorzystnie wpływa na zaburzenia lipidowe 
i  nasila proces zapalny. Otyłość brzuszna jest szcze-
gólnie groźna dla naszego układu krążenia i przemia-
ny materii, tak więc zaburzenia lipidowe – niskie stę-
żenia cholesterolu HDL, wysokie trójglicerydów – są 

charakterystyczne i dla otyłości, i dla cukrzycy typu 2. 
A  ponieważ ponad 60 proc. Polaków może mieć oty-
łość brzuszną, problem jest ogromny.

Otyłość brzuszna to „tykająca bomba zegarowa”?
Nie jest to tylko moja opinia. Otyłość to nie tylko zagroże-
nie cukrzycą, ale ważny czynnik ryzyka zgonu z powodu 
zawału czy udaru mózgu. Z powodu otyłości dzieci mogą 

żyć krócej niż ich rodzice. 
Młoda osoba z  otyłością 
ma trzydzieści razy więk-
sze ryzyko rozwoju cu-
krzycy typu 2 niż równie-
śnik z  prawidłową masą 
ciała. Przekłada się to na 
znacznie zwiększone ry-
zyko zawału serca, uda-
ru mózgu i  przedwcze-
snej śmierci. 

Pominąwszy geny, 
predyspozycje rodzin-
ne, czemu „zawdzię-

czamy” otyłość brzuszną, prowadzącą do cukrzy-
cy typu 2? Czynniki środowiskowe?

Otóż to, a przede wszystkim styl życia. I to właśnie ten 
styl życia powinien stanowić prewencję otyłości i  cu-
krzycy typu 2. Chodzi głównie o odpowiednią dietę i ak-
tywność fizyczną. To proste, wręcz banalne, ale jak się 
okazuje, najprostsze rzeczy wydają się najtrudniejsze 
do realizacji. Pandemia jeszcze bardziej nasiliła te pro-
blemy, średnio każdemu Polakowi od początku pande-
mii „przytyło się” kilka kilogramów. Pozbyć się ich nie bę-
dzie łatwo, ale należy próbować. I to od zaraz. 

Rozmawiała: Bożena Stasiak

POWIKŁANIA CHOROBY OTYŁOŚCIOWEJ

Młoda osoba z otyłością ma 
trzydzieści razy większe ryzyko 
rozwoju cukrzycy typu 2 niż 
równieśnik z prawidłową 
masą ciała. Przekłada się to na 
znacznie zwiększone ryzyko 
zawału serca, udaru mózgu 
i przedwczesnej śmierci. 

FOT: ARCHIWUM PRYWATNE
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POWIKŁANIA CHOROBY OTYŁOŚCIOWEJ

Pani Profesor, jak otyłość wpływa na zaburzenia 
gospodarki hormonalnej?

Zaburzenia hormonalne występują u pacjentów chorują-
cych na otyłość częściej niż w populacji ogólnej, ale wza-
jemne zależności pomiędzy otyłością a  chorobami en-
dokrynologicznymi stale się przenikają, co potwierdza 
koncepcję zarówno przyczyn, jak i konsekwencji hormo-
nalnych w przypadku otyłości. Innymi słowy, otyłość wy-
wołuje zmiany w układzie hormonalnym, jak również en-
dokrynopatie powodują gromadzenie nadmiernej ilości 
tkanki tłuszczowej. Najczęstsze zaburzenia endokrynne 
występujące w  przebiegu otyłości to choroby tarczycy, 
zwłaszcza niedoczynność tarczycy.
 U  osób chorujących na otyłość często obserwujemy 
nieprawidłowe wyniki badań hormonalnych: nieznacznie 
podwyższone stężenie TSH przy prawidłowej FT4 (wol-
na tyroksyna), bez podłoża autoimmunizacyjnego, co 
prawdopodobnie jest wynikiem procesu adaptacyjne-
go i  nie stanowi wskazania do wprowadzenia leczenia. 
Natomiast rozpoznanie zwłaszcza jawnej czy subklinicz-
nej niedoczynności tarczycy jest podstawą do rozpoczę-
cia leczenia, indywidualizując wskazania. Kolejną konse-
kwencją otyłości u  mężczyzn jest hipogonadyzm, czyli 
zespół objawów klinicznych spowodowanych zmniejszo-
nym wydzielaniem lub działaniem androgenów. Nato-
miast u kobiet chorujących na otyłość dominującym za-
burzeniem czynności gonad jest hiperandrogenizm, 
zaburzenia miesiączkowania i  problemy z  płodnością. 
U  osób bezobjawowych nie zaleca się rutynowej dia-
gnostyki hormonalnej w kierunku hipogonadyzmu, cho-
ciaż zawsze należy poszukiwać klinicznych objawów za-
burzeń czynności gonad. Znacznie rzadziej u  pacjenta 
chorującego na otyłość obserwuje się hiperaktywność 
osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej, bowiem 
podwyższone stężenie CRH (kortykoliberyna) w  neuro-
nach podwzgórza stymuluje komórki kortykotropowe 

przedniego płata przysadki do zwiększonego wydziela-
nia ACTH (hormon adrenokortykotropowy). Z kolei ACTH, 
oddziałując na nadnercza, stymuluje wydzielanie korty-
zolu i  androgenów nadnerczowych, czego efektem są 
mniej lub bardziej wyrażone objawy zespołu Cushinga. 
Pozostałe endokrynne konsekwencje choroby otyłościo-
wej, jak wtórna nadczynność przytarczyc czy niedoczyn-
ność przedniego czy tylnego płata przysadki, występują 
bardzo rzadko, wręcz incydentalnie. Dlatego też twier-
dzenie, że „każda otyłość ma podłoże hormonalne” to 
nieprawda, a potwierdzeniem tego jest fakt, że redukcja 
masy ciała u osób z otyłością przywraca równowagę hor-
monalną. Dlatego brak jest obecnie zaleceń dla rutyno-
wej, pełnej oceny endokrynologicznej u każdego pacjen-
ta z otyłością, z wyjątkiem tarczycy.

Insulinooporność to powikłanie otyłości i  przyczy-
na cukrzycy typu 2: na czym polega insulinoopor-
ność i czy zawsze wynika z otyłości?

Tak, rzeczywiście obecnie w środowisku naukowym ist-
nieje konsensus, że insulinooporność jest skutkiem, 
a nie przyczyną otyłości i wynika z przeładowania ener-
getycznego/ kalorycznego ustroju. To nadmiar tkanki 
tłuszczowej, zwłaszcza trzewnej, wiąże się z  indukowa-
niem insulinooporności początkowo lokalnej, central-
nej, a następnie uogólnionej. Naukowcy zajmujący się tą 
patologią wprost piszą, że insulinooporność jako przy-
czyna otyłości to mit. A  insulinooporność, czyli inaczej 
oporność na insulinę, to zaburzenie wywołane zmniej-
szeniem wrażliwości tkanek, zwłaszcza wątroby, mięśni 
szkieletowych i  tkanki tłuszczowej, na działanie insuli-
ny przy jej podwyższonym lub prawidłowym stężeniu 
w surowicy. 

Jakie mechanizmy łączą nadmiar tkanki tłuszczo-
wej trzewnej z powstawaniem insulinooporności? 

ROZMOWA Z PROF. DR HAB. N. MED.  
BEATĄ MATYJASZEK-MATUSZEK, 

KIEROWNIKIEM KLINIKI ENDOKRYNOLOGII, 
DIABETOLOGII I CHORÓB  

METABOLICZNYCH UM W LUBLINIE.

Czynnik ryzyka:  
siedzący tryb życia

FOT: WWW.PIOTRKRZYZAK.PL
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Obejmuje to całą kaskadę zjawisk i  procesów, połączo-
nych ze sobą, od pojedynczej komórki tłuszczowej aż do 
uogólnionej, ogólnoustrojowej insulinooporności. Po-
większające swoją objętość komórki tłuszczowe tkanki 
trzewnej (duże adipocyty) stają się celem dla limfocytow T  
cytotoksycznych, które z  kolei aktywują makrofagi pro-
dukujące cytokiny prozapalne, takie jak IL-6, TNFα, wis-
fatyna, tworząc środowisko przewlekłego stanu zapalne-
go o niskim stopniu nasilenia i lokalną insulinooporność, 
początkowo ograniczoną tylko do tkanki tłuszczowej. 
Ta patologia jest dodatkowo potęgowana przez dysre-
gulację wydzielania cytokin przez adipocyty w  kierun-
ku cytokin prozapalnych i  nasilających insuliooporność, 
jak rezystyna, leptyna, RBP4, a  zmniejszeniem insulino-
uwrażliwiającej adiponektyny. Dlatego jako mechanizm 
kompensacyjny, przełamujący insulinooporność tkanek, 
włącza się hiperinsulinemia, czyli zwiększona produkcja 
insuliny przez komórki beta wysp trzustkowych. Jednak 
insulinooporność adipocytów osłabia antylipolityczne 
działanie insuliny, co powoduje uwolnienie do krwio-
biegu wolnych kwasów tłuszczowych (li-
potoksyczność). Właśnie ten przewlekły 
stan zapalny o niskim stopniu nasilenia, 
dysfunkcja produkcji adipocytokin, obok 
zjawiska lipotoksyczności, są najlepiej 
udokumentowanymi składowymi insuli-
nooporności. Proces ten rozprzestrze-
nia się w  całym organizmie, a  obejmuje 
zwłaszcza mięśnie szkieletowe i  wątro-
bę, powodując ogólnoustrojową insuli-
nooporność. Należy pamiętać, że tkanka 
tłuszczowa zgromadzona ektopowo w innych narządach, 
głównie wątrobie i mięśniach, nie jest magazynem ener-
gii, a aktywnym organem wydzielania wewnętrznego pro-
wadzącym do insulinooporności. 

Jak często występuje insulinooporność i kto znajdu-
je się w grupie ryzyka?

Na świecie zaburzenie to dotyczy 25-50 proc. osób do-
rosłych w krajach rozwiniętych. W Polsce jedynie pośred-
nio można oszacować, że jako powikłanie choroby oty-
łościowej insulinooporność dotyczy ok. 25 proc. osób 
dorosłych, ale należy także dodać szereg różnych pato-
logii, które indukują to zjawisko. Liczne endokrynopatie, 
przebiegające z  nadmiarem hormonów o  działaniu an-
tagonistycznym do insuliny, jak kortyzol, aminy katecho-
lowe, glukagon, hormon wzrostu, hormony tarczycy czy 
androgeny, mogą indukować insulinooporność przedre-
ceptorową i  jej powikłania. Z  kolei ciąża jest stanem fi-
zjologicznego wzrostu insulinooporności i kompensacyj-
nej hiperinsulinemii; jest to jednak proces odwracalny 
po porodzie. Natomiast w grupie ryzyka jest każda oso-
ba prowadząca siedzący tryb życia, nawet szczupła, tak-
że osoba nielecząca nadwagi, z  dodatnim wywiadem 

cukrzycy typu 2 czy przyjmująca leki indukujące insulino-
oporność, jak np. glikokortykoidy. 

Czy można się ustrzec insulinooporności?
Tak, prowadząc zdrowy tryb życia oparty o właściwą ka-
lorycznie, jakościowo i ilościowo dietę wraz z regularną 
aktywnością fizyczną, co zabezpieczy prawidłową masę 
ciała.

Jak rozpoznać insulinooporność?
W badaniu klinicznym podstawową cechą jest stwierdze-
nie otyłości brzusznej, kiedy obwód talii u mężczyzny jest 
większy lub równy 94 cm, a u kobiety większy lub równy 
80 cm. To bezpośredni predyktor ryzyka metaboliczne-
go, czyli pośredni wskaźnik tkanki tłuszczowej trzewnej, 
która nie jest jedynie rezerwuarem energii, lecz aktyw-
nym metabolicznie i  hormonalnie narządem wydziela-
nia wewnętrznego, produkującym wiele adipocytokin. 
Obwód talii mierzy się w połowie odległości między dol-
nym brzegiem żeber, a górnym brzegiem grzebienia ko-

ści biodrowej. Patognomonicznym dla insulinoporności 
objawem jest acanthosis nigricans (rogowacenie ciemne), 
czyli symetryczne, ciemnobrązowe przebarwienie skóry, 
z  towarzyszącym nadmiernym rogowaceniem (hiperke-
ratozą) i  rozrostem brodawek, najczęściej obserwowa-
ne w okolicy karku, dołów pachowych czy pachwin. To hi-
perinsulinemia związana z insulinoopornością stymuluje 
receptory dla insulinoodobnego czynnika wzrostu – IGF 
zlokalizowane na keratynocytach i  fibroblastach, powo-
dując proliferację tych komórek.
 Natomiast w  badaniach laboratoryjnych, głównie 
w celach naukowych, jako złoty standard używa się wy-
sokospecjalistycznej metody euglikemicznej, hiperinsu-
linemicznej klamry metabolicznej. Dla celów praktycz-
nych wyliczamy wskaźnik insulinooporności: HOMA IR = 
glukoza (mmol/l) na czczo x insulina na czczo (uIU/ml)/ 
22,5, który najlepiej koreluje z klamrą; patologiczny wynik 
> 2,5. Rzadziej stosowanym parametrem jest wskaźnik 
FIRI: stosunek stężenia insuliny do glukozy na czczo, któ-
rego wartość > 0,3 wskazuje na insulinooporność. Moż-
na również oszacować wskaźnik TG/ HDL; z patologicz-
nym wynikiem > 2,5-3.

Rozmawiała: Anna Kopras-Fijołek

W środowisku naukowym istnieje konsensus,  
że insulinooporność jest skutkiem, a nie przyczyną 
otyłości, wynika z przeładowania energetycznego/ 
kalorycznego. Insulinooporność, jako przyczyna 
otyłości, to mit.

http://swiatlekarza.pl/zaprenumeruj-swiat-lekarza-3d/


2020

Zawalczmy o siebie
ROZMOWA Z AGNIESZKĄ LISZKOWSKĄ-HAŁA, 
AMBASADORKĄ KAMPANII „POROZMAWIAJMY  

SZCZERZE O OTYŁOŚCI”

OKIEM PACJENTA

FOT: AGNIESZKA LISZKOWSKA-HAŁA



2121

Otyłość powinna być tematem tabu?
Nie, dlatego biorę udział w tej kampanii. Należy problem 
nagłaśniać, bo otyłość jest chorobą, która powoduje po-
ważne konsekwencje zdrowotne. Tymczasem wiele osób 
nie jest świadomych, że tak jest i że tę chorobę się leczy.  

Od kiedy zmaga się Pani z otyłością?
Mam 41 lat. Do 23. roku życia nie miałam problemów 
z wagą. Byłam wysportowaną dziewczyną, czynnie uczest-
niczącą w szkolnych zawodach, uprawiającą sport. W wie-
ku 24 lat zauważyłam pierwsze objawy tego, że coś dzieje 
się w organizmie. Od 2004 roku prawie do dziś to był dla 
mnie bardzo długi czas poszukiwania diagnozy. Widziałam 
obrzęki, które się pojawiały i mnie niepokoiły. Zmieniły mi 
się całkowicie rysy twarzy, miałam charakterystyczny, na-
puchnięty, ciastowaty brzuch. Zaczęłam się z tym źle czuć. 
Jednocześnie nie zauważałam, że popełniam błędy diete-
tyczne. Zaczęłam szukać diagnozy. Najprościej było my-
śleć, że być może coś dzieje się z tarczycą – mój tato cho-
rował na nadczynność tarczycy, ale miał też epizody z jej 
niedoczynnością. Od lekarza rodzinnego usłyszałam, że... 
mam się po prostu więcej ruszać. Byłam młodą osobą, 
świeżo po studiach, nie miałam świadomości, z jakim ka-
librem przyjdzie mi się zmierzyć. Jedno mogę powiedzieć 
– nie odpuszczałam, ale przez te wszystkie lata nie natra-
fiłam na równie upartego lekarza. 

Jak udało się Pani w końcu usłyszeć trafną diagnozę?
Staraliśmy się o  dziecko – okazało się to nie takie oczy-
wiste. Zaczęły się spotkania z  lekarzami, poszukiwania 
endokrynologa. Wszystkie badania były 
w  normie, nikt nie kierował mnie dalej. 
Po wielu latach, w  2013 roku, udało mi 
się zajść w  upragnioną, wyczekaną cią-
żę. Przez cały czas byłam nadal aktyw-
na, chodziłam z  kijkami, dbałam o  to, 
co jadłam, nie leżałam na kanapie, a  ki-
logramy bardzo szybko szły w górę. Wi-
zualnie może nie sprawiałam wrażenia 
osoby z  dużą ilością nadprogramowych 
kilogramów. Z 75 kg, z którymi startowa-
łam na początku ciąży, „zrobiło się” kil-
kanaście dodatkowych. Kolejne badania 
tarczycy nadal były w normie, ale każde-
go dnia miałam wrażenie, że puchnę. W ósmym miesią-
cu usłyszałam od pani ginekolog: „Ale nie może się pani 
tak objadać!”. Powiedziałam, że nie objadam się, że cały 
czas spaceruję, że widocznie coś niedobrego dzieje się 
z moim organizmem. Dopiero wtedy – to było kluczowe 
– zostałam skierowana na badania przeciwciał: anty TPO 
i anty TG, w kierunku choroby Hashimoto. Potwierdziły się 
moje obawy, że z tarczycą nie jest dobrze. Byłam w ciąży, 
wiedziałam, że nie ma żartów. Jeśli tarczyca nie produku-
je odpowiedniej ilości hormonów, może zostać uszkodzo-

ne dziecko. Mieliśmy dużo szczęścia, że wszystko dobrze 
się skończyło. 
 Kiedy w  końcu została postawiona diagnoza, okaza-
ło się, że tarczyca jest już „podziurkowana” jak firana. Po-
dano mi hormon, urodziłam córkę, czas połogu i karmie-
nia przeszłam bardzo dobrze, nie miałam też problemu 
z nadprogramowymi kilogramami. Szybciutko to wszystko 
„zeszło”. Problem jednak wrócił: dwa, trzy lata po zakoń-
czeniu karmienia. Zauważyłam, że bardzo mocno puchnie 
mi brzuch, cała jestem opuchnięta. Dwóch endokrynolo-
gów stwierdziło, że oczywiście, tarczyca nie jest w dobrym 
stanie, ale powinna sobie dawać radę, natomiast jest jakiś 
problem metaboliczny.

Kto Pani pomógł?
Trafiłam do prof. Pawła Bogdańskiego: ważyłam wtedy 90 
kg, z nienaturalnymi popuchnięciami – twarzy, szyi, brzu-
cha, ramion, ud. Czułam się fatalnie. Wizualnie nie wy-
glądałam na osobę ze schorzeniami, które mam. Pewnie 
dlatego, że cały czas się ruszałam, dużo spacerowałam, 
wykonywałam też inne ćwiczenia, które – jak się później 
okazało – niekoniecznie były dla mnie wskazane. Profesor 
skierował mnie do szpitala. Okazało się, że mam insulino-
oporność, hiperinsulinemię i hipoglikemię reaktywną. Ha-
shimoto często idzie w  parze z  reumatoidalnym zapale-
niem stawów, łysieniem plackowatym, insulinoopornością. 
U mnie jest to ostatnie. Nie jadłam za dużo, ale nie wie-
dząc, że choruję na coś takiego, jadłam niewłaściwie, np. 
na drugie śniadanie sięgałam po banana. Ma on co praw-
da tylko 100 kalorii, ale wysoki indeks glikemiczny. Poprzez 

insulinooporność moja trzustka wyrzucała insulinę w nie-
skończoność, organizm nie radził sobie z tym kolosalnym 
nadmiarem insuliny, która już nie była spożytkowana tak, 
jak powinna. Puchłam. Dochodziło do dokarmiania ko-
mórek tłuszczowych insuliną, mimo że dużo nie jadłam. 
Dodatkowo mam hiperinsulinemię: jeżeli trzustka wyrzu-
ci duże ilości insuliny, to utrzymuje się ona o  wiele dłu-
żej i  wydatek energetyczny jest tak duży dla organizmu, 
że następuje potem spadek cukru do wartości przetrwa-
niowych, czyli np. poniżej 50. Mamy reakcję organizmu 

Osobom, które stygmatyzują ludzi chorych na otyłość 
powiedziałabym: albo ma się kulturę osobistą, albo nie. 
Zachęciłabym do edukacji i do zrozumienia, że otyłość to 
choroba. Dla tych, którzy chorują na otyłość, komentarze 
niech będą dodatkową motywacją. Niech utrą nosa tym, 
którzy są im nieprzychylni; niech pokażą, że potrafią wstać 
z kolan i iść dalej. Robią to tak naprawdę dla siebie. 

http://swiatlekarza.pl/zaprenumeruj-swiat-lekarza-3d/
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w  postaci hipoglikemii reaktyw-
nej. Zapadałam prawie w śpiącz-
kę. Profesor powiedział, że przy-
szedłby moment, że poszłabym 
spać i bym się nie obudziła, a ro-
dzina nie wiedziałaby nawet, co 
się stało. Tu nie ma żartów, to jest 
gospodarka cukrowa.
 Całe życie uprawiałam sport, 
jestem uparta, ale popełniłam też 
mnóstwo błędów. 

Co ma dać kampania, której 
jest Pani ambasadorką?

Pierwszy przekaz jest skierowany 
do potencjalnego pacjenta: żeby 
się zbadał, nie poddawał, walczył 
o siebie. Drugi przekaz do osoby 
dzisiaj zdrowej, by nie stygmaty-
zowała ludzi cierpiących na oty-
łość, którzy idą ulicą z  tym spo-
rym bagażem... To niekoniecznie 
są osoby, które śpią przy lodówce. 
Ja miałam sporo kilogramów na plusie, a przecież się nie 
objadałam. Stąd moje zaangażowanie, wręcz krzyk rozpa-
czy, żeby ktoś się w porę obudził, zauważył, że to nie jest 
tylko defekt kosmetyczny. 
 Wciąż duża część społeczeństwa uważa, że dobra die-
ta czy suplementy wspomagające redukcję masy ciała po-
mogą uporać się z nadmierną masą ciała.
 Jestem trenerem personalnym i instruktorem sportów 
siłowych, powiem więc tak: jeżeli wszystko działa prawi-
dłowo, gospodarka hormonalna jest poprawna, to żeby 
schudnąć, należy wprowadzić wysiłek fizyczny. Żeby mo-
delować sylwetkę, należy wprowadzić ćwiczenia siłowe. 
Doprowadzić do deficytu kalorycznego, a więc spalić nad-
wyżkę poprzez np. spacery. Jeżeli jednak organizm choru-
je, nie będzie to takie proste. Dlatego tak istotna jest dia-
gnoza, żeby wiedzieć, czy jest się zdrowym, czy nie. Czy 
hormony działają, czy nie.

Co zmieniło się w Pani życiu po rozpoczęciu leczenia 
farmakologicznego? 

Przede wszystkim to, że znam przeciwnika. Wiem, że 
wszystko pójdzie wolniej. Ale idzie: to najważniejsze. Gdy-
bym nie była zdiagnozowana, bez farmakoterapii, było-
by mi 40 milionów razy trudniej. Potrafiłam zrobić mega 
trudny turbo trening z  Chodakowską, iść wieczorem na 
zumbę, a waga stała... Ratowało mnie to, że lubię się ru-
szać, ale nie czarujmy się – większość ludzi tak nie ma. 
 Od diagnozy zmieniło się też to, że zawsze muszę 
patrzeć na to, co jest na talerzu, czy mogę to zjeść lub 
z  czymś połączyć. Nie mogę np. usiąść i  beztrosko so-
bie zjeść jabłko. Gdybym nie wiedziała, co mi jest, miała-

bym dziś jeszcze więcej kilogra-
mów, pewnie depresję, niechęć 
do wszystkiego. Jeżeli nie podej-
miemy leczenia, otyłość sama 
nie przejdzie, będzie się rozwija-
ła, doprowadzając do powikłań. 
Im wcześniej zdiagnozujemy oty-
łość, tym więcej mamy możli-
wości leczenia. Najważniejsze to 
działać i  być pod kontrolą le-
karza mającego doświadczenie 
w leczeniu otyłości. Dziś mam 41 
lat, dopiero od dwóch lat wiem, 
że problem jest tak poważny. Do-
piero od dwóch lat mam pełną 
diagnozę.   

Jak mogłaby Pani zachęcić in-
nych chorych do rozpoczęcia 
leczenia otyłości?
Każdy patrzy na siebie codziennie 
w  lustrze. Nikt nie zauważy szyb-

ciej zmian w naszym organizmie niż 
my sami. Możemy dość długo ukrywać te pierwsze do-
datkowe kilogramy. Powinniśmy zacząć od tego, żeby być 
w kontakcie ze sobą, ze swoim ciałem. To naprawdę wi-
dać, że coś się z organizmem dzieje. Pierwsza wizytówka 
tego, że coś się dzieje, jest związana z brzuchem. Jest wi-
doczny, wysunięty, obrzęknięty. Wstajesz rano: popatrz na 
siebie z uwagą! Walka z otyłością to nie jest prosta droga, 
ale lepiej wiedzieć, co się dzieje, by w porę pomóc. Otyłość 
daje ok. 200 różnych powikłań. 
 Nikt mi też nie powie, że mając sporo na plusie, czu-
jemy się dobrze. Ja w to nie uwierzę. W momencie, kiedy 
czujemy się lżej, jemy odpowiednio lżej, mamy inne chęci 
do życia, inne siły witalne. Wszystko zaczyna się w naszej 
głowie. Tego nikt za nas nie zrobi. Nie możemy odpuścić, 
nie możemy zrezygnować z walki o samych siebie.

Doświadczyła Pani nieprzychylnych komentarzy 
z  powodu swojej wagi… Co czuje się w  takiej sytu-
acji...

Co do tych, którzy stygmatyzują ludzi chorych na otyłość 
– to albo ma się kulturę osobistą, albo nie. Zachęciła-
bym do edukacji i do zrozumienia, że otyłość to choroba. 
W  dużej mierze stygmatyzacja wynika z  niewiedzy. Dla 
tych, którzy chorują na otyłość, takie komentarze niech 
będą dodatkową motywacją. Niech utrą nosa tym, którzy 
są im nieprzychylni, niech pokażą, że potrafią wstać z ko-
lan i iść dalej. Robią to tak naprawdę dla siebie. Nie dla 
tych, co komentują.
 Będąc niedawno nad morzem, patrzyłam na ludzi na 
plaży. Nie pamiętam takiej plagi otyłości, jaka jest teraz.

 Rozmawiała: Anna Kopras-Fijołek

FOT. ANNA STASIK
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ROZMOWA Z KATARZYNĄ PARTYKĄ, SZEFOWĄ 
STOWARZYSZENIA PACJENTÓW BARIATRYCZNYCH CHLO.

Inwestycja na całe życie 

Jest Pani nie tylko szefową Stowarzyszenia 
Pacjentów Bariatrycznych CHLO – Chi-
rurgicznego Leczenia Otyłości, które po-
wstało z Pani inicjatywy, ale też pacjentką 
po operacji bariatrycznej. Wiele osób boi się 
operacji. Trudno było podjąć taka decyzję? 

Też się bałam i trochę czasu minęło, zanim się 
zdecydowałam. Trafiłam do szpitala na opera-
cję zupełnie niezwiązaną z otyłością i  tam zaj-
mujący się mną profesor powiedział, że takie 
operacje są przeprowadzane i  powinnam się 
tym zainteresować. Ważyłam wówczas 136 kg, 
a moje BMI wynosiło 46. Miałam nadciśnienie, 
zaczęły się problemy z cukrzycą. I pewnie jesz-
cze długo bym się wahała, ale znowu zadecydo-
wał przypadek. Na mojej drodze stanął lekarz, 
który sam przeszedł taką operację. Rozmowa 
przekonała mnie, że powinnam się zdecydo-
wać. To była bardzo dobra decyzja.

Wcześniej podejmowała Pani inne próby walki z oty-
łością? 

Zawsze byłam dzieckiem, które ładnie, nawet bardzo ład-
nie jadło. Kilogramów przybywało, byłam jednak akcepto-
wana, lubiana, długo nic z tym nie robiłam. Kiedy jednak 
przy wzroście ok. 166 cm doszłam do wagi znacznie prze-
kraczającej 100 kg (a miałam wtedy ok. 20 lat), wiedziałam, 
że coś muszę z tym zrobić. Przeszłam na dość radykalną 
dietę, zrzuciłam ok. 40 kg, ale po kilku miesiącach… przy-
było mi ponad 40 kg. 

Jak zmieniło się Pani życie po operacji, od której upły-
nęło już osiem lat? Patrząc na zdjęcia przed i po widać 
ogromną różnicę. To jakby dwie różne osoby...

Jeśli chodzi o wygląd, to jestem… o połowę mniejsza! Czuję 
się bardzo dobrze, unormowało mi się ciśnienie, nie mam 
cukrzycy. Jestem aktywna fizycznie, moja waga utrzymuje 
się w granicach niespełna 70 kg i od 5 lat „stoi”. Mam pra-
cę, którą lubię, a przede wszystkim spełniam się w działal-
ności stowarzyszenia.

Czy musi Pani teraz przestrzegać reżimu diete-
tycznego? 

My, pacjenci po operacjach bariatrycznych, w  zasadzie 
jemy normalnie, ale ta normalność wygląda inaczej niż 

u tych, którzy nie mieli takiej operacji. Jemy mniejsze ilo-
ści. Unikamy tzw. śmieciowego jedzenia, a tuż po operacji 
wprowadzaliśmy nowe pokarmy stopniowo. Jemy powoli, 
smakując każdy kęs. 

Jak dziś ocenia Pani decyzję o poddaniu się operacji 
bariatrycznej? 

To inwestycja na całe moje dalsze życie. I  sądzę, że tak 
w ogóle należy te operacje postrzegać. 

Co poradziłaby Pani osobom, dla których operacja 
bariatryczna byłaby wskazana, ale boją się podjąć 
taką decyzję? 

Nie bać się. To najważniejsze, jednak żeby dojrzeć do ta-
kiej decyzji, trzeba mieć odpowiednią wiedzę – na te-
mat otyłości, jej konsekwencji, samej operacji. A  przede 
wszystkim zrobić ją dla siebie. Taką wiedzę zapewniamy 
w  naszym stowarzyszeniu, a  bez trudu można nas zna-
leźć chociażby na FB czy w  innych mediach społeczno-
ściowych. Mamy 16 ośrodków na terenie całego kraju, 
nasz team, czyli osoby zaangażowane w działalność sto-
warzyszenia, to ok. 120 lekarzy, dietetyków, psychologów. 
Prowadzimy grupy wsparcia, spotkania edukacyjne, tak-
że w obecnych czasach on-line. Jesteśmy otwarci i na pa-
cjentów, i na lekarzy, bo wielu z nich też wymaga eduka-
cji w tym zakresie.

Rozmawiała: Bożena Stasiak

OKIEM PACJENTA
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Priorytet polityki 
zdrowotnej 

ROZMOWA Z DR. N. MED. JAKUBEM GIERCZYŃSKIM, 
MBA, EKSPERTEM SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA.

Otyłość staje się coraz poważniejszym pro-
blemem zdrowotnym, o  dramatycznych 
konsekwencjach, nie tylko zdrowotnych, 
ale też ekonomicznych…. 

Otyłość (choroba otyłościowa: ICD-10: E66) jest 
chorobą przewlekłą, prowadzącą do poważ-
nych powikłań zdrowotnych oraz znaczących 
kosztów ekonomicznych i społecznych. Według 
Światowej Organizacji Zdrowia w  2016 r. aż  
39 proc. populacji dorosłej świata miało nad-
wagę, a  13 proc. było dotkniętych otyłością. 
W populacji dzieci i młodzieży w wieku 5-19 lat 
nadwaga dotyczyła 18 proc., a otyłość 7 proc. 
osób. Według Ministerstwa Zdrowia, w Polsce 
nadwagę ma 65,7 proc. mężczyzn i 45,9 proc. 
kobiet. Otyłość (BMI równe lub powyżej 30) wy-
stępuje u 15,4 proc. mężczyzn i 15,2 proc. ko-
biet, a otyłość olbrzymia (BMI równa lub powy-
żej 40) u 0,5 proc. mężczyzn o 0,4 proc. kobiet. 
To wyniki badań realizowanych przez IŻiŻ/ 
NIZP w ramach współpracy z EFSA, przeprowa-
dzonych w  latach 2019-2020. Choroby zwią-
zane z  otyłością pochłoną na świecie ponad 
90 mln istnień ludzkich w  ciągu najbliższych 
30 lat! W odniesieniu do umieralności otyłość 
jest piątym z  najważniejszych czynników ryzy-
ka. Obywatele Polski przez choroby związane 
z nadwagą i otyłością będą żyć krócej – średnio  
o 3 lata i 10 miesięcy. 

Mówiąc o  chorobie otyłościowej nie moż-
na pominąć kosztów ekonomicznych z nią 
związanych…

W  raporcie OECD z  2019 r. „The Heavy Bur-
den of Obesity. The Economics of Prevention” 
stwierdzono, że nadwaga i  otyłość generu-
ją olbrzymie koszty z perspektywy społecznej. 
Zmniejszają oczekiwaną długość życia, zwięk-
szają koszty opieki zdrowotnej, obniżają wydaj-

ność pracowników, a poprzez to obniżają Pro-
dukt Krajowy Brutto (PKB). W przypadku Polski, 
w najbliższych 30 latach będzie to strata na ok. 
4,1 proc. PKB, czyli ok. 0,14 proc. PKB rocznie. 
Średnia dla Unii Europejskiej i OECD wyniosła 
3,3 proc. PKB. Otyłość odpowiada za 70 proc. 
kosztów leczenia cukrzycy, 23 proc. kosztów le-
czenia chorób sercowo-naczyniowych i 9 proc. 
kosztów leczenia raka. NFZ w raporcie z 2019 r.  
„Cukier, otyłość – konsekwencje” szacuje wzrost 
kosztów związanych z leczeniem chorób zwią-
zanych z  nadwaga i  otyłością o  0,3-1,0 mld zł  
w  2025 roku w  porównaniu do 2017 r. Licz-
ba dorosłych osób z  otyłością wzrośnie do  
6,1-11,4 mln osób, czyli chorych na otyłość bę-
dzie 26 proc. dorosłych kobiet i 30 proc. doro-
słych mężczyzn. Dotyczy to przede wszystkim 
chorych na cukrzycę. Należy oczekiwać wzro-
stu populacji chorych na cukrzycę w  2025 r. 
o 437-941 tys. w porównaniu do 2017 r.
 W raporcie Fundacji Republikańskiej z 2021 r.  
„Otyłość epidemią XXI wieku” oszacowano kosz-
ty bezpośrednie i pośrednie otyłości w Polsce. 
Koszty bezpośrednie, czyli świadczenia zdro-
wotne i  koszty leków, stosowanych głównie 
w terapii powikłań otyłości, kampanie i progra-
my profilaktyczne, to ok. 5 mld zł rocznie. Koszty 
pośrednie, związane z  nieobecnością w  pracy, 
utraconym podatkiem lub dochodem, obniże-
niem jakości życia czy utraconymi latami życia, 
są estymowane na poziomie ok. 10 mld zł rocz-
nie. Według ZUS w 2019 r. otyłość była przyczy-
ną wydania 7,4 tys. zaświadczeń lekarskich, na 
łączną liczbę 135 tys. dni absencji chorobowych. 

Jak ograniczyć wydatki ponoszone przez 
państwo na leczenie choroby otyłościowej? 

Należy jak najszybciej wdrożyć kompleksowe 
działania w  zakresie zapobiegania i  leczenia 
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nadwagi i otyłości, które nie tylko zapobiegną zgonom 
i  rozwojowi powikłań chorobowych, ale też znacząco 
ograniczą wydatki państwa na konsekwencje tych cho-
rób. Powinny to być działania prewencyjne i skuteczne 
leczenie. W zakresie prewencji należy zwiększyć inwe-
stycje w celu walki z nadwagą i otyłością oraz promo-
wanie zdrowego stylu życia. Wśród rekomendowa-
nych przez OECD działań są: systemy etykietowania 
żywności i  menu w  restauracjach, kampanie w  środ-
kach masowego przekazu, aplikacje mobilne promu-
jące zdrowszy styl życia, edukacja prozdrowotna, stan-
dardy żywieniowe i  promowanie aktywności fizycznej 
w  szkołach, zakaz reklamy niezdrowej żywności dla 
dzieci, ograniczenia w  reklamie niezdrowej żywności, 
podatki prozdrowotne od niezdrowej żywności (opła-
ta cukrowa).
 Prewencja, diagnoza i  leczenie otyłości powinny 
być traktowane jako jeden z kluczowych priorytetów 
polityki zdrowotnej państwa. W Polsce „przeciwdzia-
łanie występowaniu otyłości” jest takim priorytetem 
od 2018 r. W  2021 r. wprowadzono opłatę cukro-
wą, z  której wpływy zasilą budżet NFZ: powinny być 
one przeznaczone na prewencję, diagnostykę i lecze-
nie nadwagi, choroby otyłościowej oraz ich powikłań. 
Polska dołączyła do 13 krajów europejskich, takich jak 
Belgia, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, 
Irlandia, Łotwa, Norwegia, Portugalia, Węgry i Wielka 
Brytania. Do 21 maja 2021 r. z tytułu opłaty cukrowej 
do NFZ wpłynęło ponad 283 mln zł. 

Jakie są rekomendacje systemowe w zakresie po-
stępowania z chorobą otyłościową?

Pierwszym krokiem jest diagnoza. Zadanie to spoczy-
wa na lekarzach rodzinnych. Mogą oni udzielać infor-
macji na temat sposobów redukcji masy ciała, głównie 
diety i wysiłku fizycznego, które są podstawą w profi-
laktyce i  leczeniu otyłości. W przypadku niezadowala-
jących rezultatów lekarz rodzinny powinien skierować 
pacjenta do odpowiedniego specjalisty lub specjali-
stycznego ośrodka leczenia otyłości, gdzie zespół eks-
pertów (lekarz wyspecjalizowany w  leczeniu otyłości, 
dietetyk, psycholog, fizjoterapeuta) zapewni komplek-
sową opiekę. 
 Dodatkowe sposoby w  profilaktyce i  leczeniu oty-
łości to terapia behawioralna, farmakoterapia oraz le-
czenie operacyjne. Istotnym elementem jest możli-
wość zastosowania leków wspomagających redukcję 
masy ciała. Działają one w zróżnicowany sposób; od-
powiednio dobrane, w  połączeniu z  dietą i  wysiłkiem 
fizycznym, mogą być skuteczne w  redukcji masy cia-
ła. Ponieważ otyłość jest chorobą przewlekłą, leczenie 
farmakologiczne przez okres krótszy niż sześć miesię-
cy jest niezalecane, ze względu na niesatysfakcjonują-
ce korzyści. Leki wspierające terapię otyłości powinny 

FOT. ARTUR HOJNY / SE / EASTNEWS
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być stosowane tak długo, jak długo są skuteczne i tole-
rowane przez pacjenta. 

O  tym, że problem otyłości wymaga rozwiązań 
systemowych, świadczy powstanie programu  
KOS-BAR…

Jak najbardziej. Dzięki współpracy klinicystów, ekspertów 
oraz organizacji pacjentów z  Narodowym Funduszem 
Zdrowia, 24 maja 2021 roku do konsultacji publicznych 
trafił projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie 
programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki 
specjalistycznej nad pacjentami leczonymi z powodu oty-
łości olbrzymiej – KOS-BAR. Zakłada on, że pacjent bę-
dzie leczony w ośrodku koordynującym, który zapew-
ni kompleksową opiekę przed i  po operacji. Pilotaż 
ma poprawić jakość i efektywność leczenia pacjentów 
z rozpoznaniem otyłości olbrzymiej. Do realizacji pro-
gramu pilotażowego wytypowano 15 ośrodków, które 
będą mogły go przeprowadzić pod warunkiem zawar-
cia umowy z  NFZ. Po dokonaniu kwalifikacji do pro-
gramu pilotażowego, ośrodek koordynujący wyda pa-
cjentowi kartę KOS-BAR. Od tego momentu przez cały 
okres leczenia chory będzie pod opieką tego ośrod-
ka. Szacuje się, że w ramach pilotażu opieką zostanie ob-
jętych ok. 2900 pacjentów. Pilotaż KOS-BAR, w  zależno-
ści od liczby pacjentów włączonych do programu, będzie 
kosztował ok. 71 mln zł. Środki na ten program zostaną 
przekazane m.in. z  tzw. opłaty cukrowej, która zgodnie 
z przepisami jest przeznaczona na działania o charakterze 
edukacyjnym i profilaktycznym oraz na świadczenia opie-
ki zdrowotnej związane z  utrzymaniem i  poprawą stanu 
zdrowia pacjentów z nadwagą i otyłością. 

Jak wyglądają rozwiązania systemowe w prewencji, 
diagnostyce i terapii otyłości w innych krajach?

W Wielkiej Brytanii prewencja, diagnostyka i leczenie oty-
łości jest realizacją narodowej strategii „Zwalczanie oty-
łości: umożliwienie dorosłym i dzieciom zdrowszego ży-
cia”. Strategia z 2020 r. obejmuje m.in. takie działania jak 
zakaz reklam niezdrowej żywności, etykietowanie żywno-
ści, zakończenie promocji w stylu „Kup jeden, drugi do-
staniesz gratis”, oznaczanie kalorii. Nowe przepisy będą 
wymagały od dużych restauracji, kawiarni i  restauracji 
serwujących na wynos, zatrudniających ponad 250 pra-
cowników, dodawania do sprzedawanej żywności ety-
kiet z kaloriami. Wdrażane jest rozszerzenie usług NHS 
o usługi kontroli wagi, aby więcej osób otrzymało wspar-
cie. Będzie ono obejmować więcej aplikacji do samoopie-
ki oraz narzędzia internetowe dla osób ze schorzeniami 
związanymi z  otyłością, a  także przyspieszenie progra-
mu zapobiegania cukrzycy. Od 2021 r. lekarze pierwsze-
go kontaktu są zachęcani do przepisywania ćwiczeń, aby 
zapewnić osobom z otyłością wsparcie w redukcji masy 
ciała. Personel podstawowej opieki zdrowotnej, dzięki 

przygotowanym szkoleniom, będzie miał możliwość sta-
nia się „trenerami zdrowej wagi”. 
 W  Danii w  2020 r. powołano Centrum do Walki 
z  Otyłością, nadzorujące narodową strategię na rzecz 
zapobiegania i  leczenia otyłości. Podejmowane dzia-
łania obejmują: popularyzację wiedzy o otyłości i jej kon-
sekwencjach, edukację profesjonalistów medycznych, 
utworzenie sieci partnerstw publiczno-prywatnych na 
rzecz walki z  otyłością, wzmocnienie roli pielęgniar-
ki środowiskowej, utworzenie regionalnych interdyscy-
plinarnych i  specjalistycznych ośrodków leczenia otyło-
ści, wdrożenie pilotażowych programów leczenia ciężkiej 

otyłości według grup wiekowych, wdrożenie i  wykorzy-
stanie technologii wspierających interdyscyplinarną opie-
kę specjalistyczną w formie zdalnej. 
 W Czechach od 2020 r. jest realizowana krajowa stra-
tegia ochrony i  promocji zdrowia oraz zapobiegania 
chorobom „Zdrowie 2020”. Zawiera ona propagowanie 
prawidłowego odżywiania i  zapobieganie otyłości. Pro-
wadzone jest monitorowanie występowania nadwagi 
i  otyłości oraz ich uwarunkowań. Planowana jest reali-
zacja ściśle zdefiniowanych celów i  wskaźników, w  tym 
m.in. wzrost odsetka dzieci w  pełni karmionych piersią 
poniżej szóstego miesiąca życia (o 5 proc.), zwiększenie 
o 10 proc. względnego odsetka dzieci wykonujących co-
dzienną aktywność fizyczną, zmniejszenie o 10 proc. od-
setka dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia spożywa-
jących codziennie słodkie napoje, zwiększenie o 10 proc. 
liczby szkół realizujących program „Owoce i  Warzywa”, 
zmniejszenie o  10 proc. nasyconych kwasów tłuszczo-
wych w całkowitym poborze energii u dorosłych.

Wiele krajów doskonale zdaje sobie sprawę, że cho-
roba otyłościowa to nie tylko poważny problem me-
dyczny, ale również społeczny i ekonomiczny…

Właśnie dlatego prewencja, diagnostyka i  skuteczne le-
czenie otyłości powinny być traktowane priorytetowo – 
jako inwestycja w zdrowie pacjenta i rozwój gospodarczy 
kraju. Kraje europejskie, które wdrożyły narodowe stra-
tegie przeciwdziałania i  leczenia otyłości – w tym opłatę 
cukrową, raportują korzystne wskaźniki i trendy w zaha-
mowaniu tej pandemii XXI wieku. 

Rozmawiała: Bożena Stasiak

Kraje europejskie, które wdrożyły narodowe 
strategie przeciwdziałania i leczenia otyłości 
raportują korzystne wskaźniki i trendy 
w zahamowaniu tej pandemii XXI wieku.
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leczniczy Saxenda® nie powinien być stosowany w skojarzeniu z innym agonistą receptora GLP-1. Rozpoczynając stosowanie produktu leczniczego Saxenda®, należy rozważyć zmniejszenie dawki podawanej jednocześnie insuliny lub substancji zwiększających wydzielanie insuliny (takich jak pochodne 
sulfonylomocznika), aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia hipoglikemii. Samodzielne kontrolowanie przez pacjenta stężenia glukozy we krwi jest konieczne w celu skorygowania dawki insuliny lub substancji zwiększających wydzielanie insuliny.  Szczególne grupy pacjentów: Pacjenci w podeszłym wieku (65 
lat i więcej) Nie ma konieczności dostosowywania dawki w związku z wiekiem pacjenta. Doświadczenie dotyczące stosowania u pacjentów w wieku 75 lat i powyżej jest ograniczone, dlatego nie zaleca się stosowania produktu u tych pacjentów. Zaburzenia czynności nerek: Nie ma konieczności dostosowywania 
dawki u pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek. Produkt leczniczy Saxenda® nie jest zalecany do stosowania u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min.), w tym u osób w końcowym stadium choroby nerek. Zaburzenia czynności 
wątroby: Nie zaleca się dostosowywania dawki u pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby. Produkt leczniczy Saxenda® nie jest zalecany do stosowania u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby i należy zachować ostrożność, stosując go u pacjentów z 
łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby. Dzieci i młodzież: Nie ma konieczności dostosowywania dawki u młodzieży w wieku 12 lat i powyżej. Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność produktu leczniczego Saxenda® u dzieci w wieku poniżej 12 lat nie zostały określone.  Sposób 
podawania: Produkt leczniczy Saxenda® należy podawać wyłącznie podskórnie. Produktu leczniczego Saxenda® nie wolno podawać dożylnie ani domięśniowo. Produkt leczniczy Saxenda® podawany jest raz na dobę o dowolnej porze, niezależnie od posiłków. Wstrzyknięcia należy wykonywać w powłoki 
jamy brzusznej, udo lub ramię. Miejsce wstrzyknięcia i porę podania można zmienić bez dostosowywania dawki. Jednakże, lepiej jest wstrzykiwać produkt leczniczy Saxenda® w przybliżeniu o tej samej porze dnia, po wybraniu najbardziej dogodnej pory.   Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję 
czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Identyfikowalność. W celu poprawienia identyfikowalności biologicznych produktów leczniczych należy czytelnie zapisać nazwę i  numer  serii  podawanego  produktu.  Pacjenci  z  
niewydolnością  serca Nie  ma  doświadczenia  w  leczeniu  pacjentów  z  zastoinową niewydolnością serca klasy IV według NYHA (New York Heart Association), dlatego też nie zaleca się stosowania liraglutydu w tej grupie pacjentów. Szczególne grupy pacjentów Nie określono skuteczności i bezpieczeństwa 
stosowania liraglutydu w celu kontroli masy ciała u pacjentów: w wieku 75 lat lub starszych, leczonych innymi produktami w celu kontroli masy ciała, z otyłością wtórną spowodowaną zaburzeniami endokrynologicznymi lub zaburzeniami odżywiania, bądź leczonych produktami, mogącymi powodować 
przyrost masy ciała, z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek, z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. Nie zaleca się stosowania produktu u tych pacjentów. Ponieważ stosowanie liraglutydu w celu kontroli masy ciała nie zostało zbadane u pacjentów z łagodnymi ani umiarkowanymi zaburzeniami 
czynności wątroby, należy zachować ostrożność podczas stosowania u tych pacjentów. Doświadczenia związane ze stosowaniem u pacjentów z nieswoistym zapaleniem jelit oraz gastroparezą cukrzycową są ograniczone. Stosowanie liraglutydu nie jest zalecane u tych pacjentów, gdyż wiąże się z 
wystąpieniem przemijających działań niepożądanych ze strony układu pokarmowego, w tym nudności, wymiotów i biegunki. Zapalenie trzustki: Podczas stosowania agonistów receptora GLP-1 zaobserwowano wystąpienie ostrego zapalenia trzustki. Pacjentów należy poinformować o charakterystycznych 
objawach ostrego zapalenia trzustki. W przypadku podejrzenia zapalenia trzustki, należy zaprzestać stosowania liraglutydu, a po potwierdzeniu ostrego zapalenia trzustki leczenie liraglutydem nie powinno być wznawiane. Kamica żółciowa i zapalenie pęcherzyka żółciowego W badaniach klinicznych 
dotyczących kontroli masy ciała, obserwowano częstsze występowanie kamicy żółciowej i zapalenia pęcherzyka żółciowego u pacjentów stosujących liraglutyd, niż u osób przyjmujących placebo. Możliwość zwiększenia ryzyka wystąpienia kamicy żółciowej, a tym samym zapalenia pęcherzyka żółciowego, 
w wyniku znacznego zmniejszenia masy ciała, tylko częściowo tłumaczy wzrost częstości występowania tych zaburzeń podczas stosowania liraglutydu. Kamica żółciowa i zapalenie pęcherzyka żółciowego mogą wiązać się z koniecznością hospitalizacji i chirurgicznego usunięcia pęcherzyka żółciowego 
(cholecystektomii). Pacjentów należy poinformować o charakterystycznych objawach kamicy żółciowej i zapalenia pęcherzyka żółciowego. Choroba tarczycy: W badaniach klinicznych leczenia cukrzycy typu 2 działania niepożądane dotyczące tarczycy, jak powiększenie tarczycy, były obserwowane w 
szczególności u pacjentów z istniejącymi wcześniej chorobami tarczycy. W związku z tym, należy zachować ostrożność podczas stosowania liraglutydu u pacjentów z chorobami tarczycy.  Częstość akcji serca: W badaniach klinicznych obserwowano zwiększenie częstości akcji serca podczas stosowania 
liraglutydu. Częstość akcji serca należy kontrolować w regularnych odstępach, zgodnie z zasadami postępowania przyjętymi w praktyce klinicznej. Należy poinformować pacjentów o objawach wzrostu częstości akcji serca (kołatanie serca lub uczucie gwałtownego bicia serca w spoczynku). U pacjentów, 
u których stwierdzono znaczący klinicznie, długotrwały wzrost częstości akcji serca w spoczynku, należy przerwać  leczenie  liraglutydem. Odwodnienie:  U  pacjentów  leczonych  agonistami  receptora  GLP-1  zaobserwowano  przedmiotowe  i podmiotowe objawy odwodnienia, w tym zaburzenia czynności 
nerek i ostrą niewydolność nerek. Pacjenci leczeni liraglutydem powinni zostać poinformowani o ryzyku odwodnienia związanym z działaniami niepożądanymi ze strony żołądka i jelit oraz o konieczności zapobiegania niedoborom płynów.  Hipoglikemia u pacjentów z cukrzycą typu 2: U pacjentów z cukrzycą 
typu 2 przyjmujących liraglutyd w skojarzeniu z insuliną i (lub) pochodnymi sulfonylomocznika ryzyko hipoglikemii może być zwiększone. Ryzyko hipoglikemii można zmniejszyć, obniżając dawkę insuliny i (lub) pochodnej sulfonylomocznika. Dzieci i młodzież Epizody hipoglikemii istotnej klinicznie zgłaszano 
u młodzieży (≥12 lat) leczonej liraglutydem. Należy poinformować pacjentów o charakterystycznych objawach towarzyszących hipoglikemii oraz odpowiednich działaniach. Hiperglikemia u pacjentów z cukrzycą leczonych insuliną. Nie stosować produktu leczniczego Saxenda® jako zamiennika insuliny u 
pacjentów z cukrzycą. U pacjentów zależnych od insuliny notowano występowanie cukrzycowej kwasicy ketonowej po gwałtownym przerwaniu podawania lub zmniejszeniu dawki insuliny. Działania niepożądane: Podsumowanie profilu bezpieczeństwa: Bezpieczeństwo stosowania produktu leczniczego 
Saxenda® było oceniane w pięciu podwójnie zaślepionych, kontrolowanych placebo badaniach klinicznych, do których włączono 5 813 dorosłych pacjentów z nadwagą lub otyłością i co najmniej jedną chorobą współistniejącą związaną z nieprawidłową masą ciała. Działaniami niepożądanymi zgłaszanymi 
najczęściej podczas leczenia (67,9%), były objawy ze strony przewodu pokarmowego. Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych: Działania niepożądane zgłoszone u dorosłych zostały wymienione według klasyfikacji układów i narządów oraz częstości występowania. W obrębie każdej grupy częstości, 
działania niepożądane są przedstawione według zmniejszającej się ciężkości tych zdarzeń.
Działania niepożądane zgłoszone u dorosłych

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA Bardzo często Często Niezbyt często Rzadko
Zaburzenia układu immunologicznego reakcja anafilaktyczna
Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Hipoglikemia1 odwodnienie
Zaburzenia psychiczne Bezsenność2

Zaburzenia układu nerwowego zawroty głowy, zaburzenia smaku
Zaburzenia serca tachykardia

Zaburzenia żołądka i jelit nudności, wymioty  
biegunka zaparcie

suchość w jamie ustnej, dyspepsja, zapalenie żołądka refluks żołądkowo-przełykowy, ból  
w nadbrzuszu, nadmierna, produkcja gazów jelitowych odbijanie się, wzdęcie brzucha

zapalenie trzustki3 opóźnione  
opróżnianie żołądka4

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych kamica żółciowa3 zapalenie pęcherzyka żółciowego3

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej pokrzywka
Zaburzenia nerek i dróg moczowych ostra niewydolność  nerek, zaburzenia czynności nerek
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania reakcje w miejscu wstrzyknięcia, astenia, zmęczenie złe samopoczucie
Badania diagnostyczne zwiększone stężenie lipazy zwiększone stężenie amylazy

1.  hipoglikemia (na podstawie objawów podawanych przez pacjentów, ale niepotwierdzonych w wynikach oznaczeń stężenia glukozy we krwi) zgłaszana przez pacjentów bez cukrzycy typu 2 leczonych produktem Saxenda® w połączeniu z dietą i wysiłkiem fizycznym.
2. bezsenność obserwowano głównie w okresie pierwszych 3 miesięcy leczenia.
3. patrz punkt: Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania 
4. z kontrolowanych badań klinicznych fazy II, IIIa i IIIb. 
Opis wybranych działań niepożądanych. Hipoglikemia u pacjentów bez cukrzycy typu 2 W badaniach klinicznych z udziałem osób z nadwagą lub otyłością bez cukrzycy typu 2, leczonych produktem Saxenda® w połączeniu z dietą i wysiłkiem fizycznym, nie odnotowano żadnego przypadku ciężkiej hipoglikemii 
(wymagającej pomocy osób trzecich). Objawy hipoglikemii zgłosiło 1,6% pacjentów leczonych produktem Saxenda® i 1,1% pacjentów przyjmujących placebo; jednak zdarzeń tych nie potwierdzono pomiarami stężenia glukozy we krwi. W większości przypadków hipoglikemia miała łagodne nasilenie. 
Hipoglikemia u pacjentów z cukrzycą typu 2 W badaniu klinicznym z udziałem osób z nadwagą lub otyłością i cukrzycą typu 2, leczonych produktem Saxenda® w połączeniu z dietą i wysiłkiem fizycznym, ciężką hipoglikemię (wymagającą pomocy osób trzecich) zgłosiło 0,7% pacjentów leczonych produktem 
Saxenda®, którzy stosowali jednocześnie pochodne sulfonylomocznika. W tej grupie pacjentów, udokumentowane przypadki objawowej hipoglikemii zgłosiło 43,6% osób leczonych produktem Saxenda® i 27,3% osób przyjmujących placebo. W grupie pacjentów niestosujących jednocześnie pochodnych 
sulfonylomocznika, udokumentowane przypadki objawowej hipoglikemii (zdefiniowanej jako stężenie glukozy w osoczu wynoszące ≤3,9 mmol/l z towarzyszącymi objawami) zgłosiło 15,7% osób leczonych produktem Saxenda® i 7,6% osób przyjmujących placebo. Hipoglikemia u pacjentów z cukrzycą typu 2 
leczonych insuliną W badaniu klinicznym z udziałem osób z nadwagą lub otyłością i cukrzycą typu 2, leczonych insuliną i liraglutydem 3,0 mg/dobę w połączeniu z dietą i wysiłkiem fizycznym, ciężką hipoglikemię (wymagającą pomocy osób trzecich) zgłosiło 1,5% pacjentów leczonych liraglutydem 3,0 mg/
dobę, którzy stosowali jednocześnie 1-2 doustne leki przeciwcukrzycowe. W tym badaniu, udokumentowane przypadki objawowej hipoglikemii (zdefiniowanej jako stężenie glukozy w osoczu ≤3,9 mmol/l z towarzyszącymi objawami) zgłosiło 47,2% osób leczonych liraglutydem 3,0 mg/dobę i 51,8% osób 
przyjmujących placebo. W grupie pacjentów stosujących jednocześnie pochodne sulfonylomocznika, udokumentowane przypadki objawowej hipoglikemii zgłosiło 60,9% osób leczonych liraglutydem 3,0 mg/dobę i 60,0% osób przyjmujących placebo. Działania niepożądane ze strony układu pokarmowego W 
większości przypadków objawy ze strony przewodu pokarmowego były przemijające, łagodne lub umiarkowanie nasilone i nie prowadziły do rezygnacji z leczenia. Występowały zazwyczaj w pierwszych tygodniach leczenia i zmniejszały się w ciągu kilku dni lub tygodni nieprzerwanej terapii. U pacjentów w 
wieku 65 lat lub starszych leczonych produktem Saxenda® może wystąpić więcej dolegliwości ze strony układu pokarmowego. U pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny ≥30 ml/min.) leczonych produktem Saxenda® może wystąpić więcej dolegliwości ze 
strony układu pokarmowego. Ostra niewydolność nerek Istnieją doniesienia o występowaniu ostrej niewydolności nerek u pacjentów leczonych agonistami receptora GLP-1. Większość przypadków odnotowano  u  pacjentów,  u  których  występowały  nudności,  wymioty  lub  biegunka,  powodujące  zmniejszenie  
objętości  płynów w organizmie. Reakcje alergiczne Po wprowadzeniu liraglutydu do obrotu zgłoszono kilka przypadków reakcji anafilaktycznych z objawami takimi jak: niedociśnienie tętnicze, kołatanie serca, duszność i obrzęk. Potencjalnie, reakcje alergiczne mogą stanowić zagrożenie życia. W przypadku 
podejrzenia reakcji anafilaktycznej, stosowanie liraglutydu powinno zostać przerwane i nie powinno być wznawiane. Reakcje w miejscu wstrzyknięcia U pacjentów leczonych produktem Saxenda® zgłaszano występowanie reakcji w miejscu wstrzyknięcia. Reakcje te były  zwykle  łagodne,  miały  przemijający  
charakter  i  w  większości  przypadków  ustępowały  w  czasie  dalszego  leczenia.  Tachykardia W badaniach  klinicznych  przypadki  tachykardii  odnotowano  u  0,6%  pacjentów  leczonych  produktem  Saxenda®  i  u  0,1%  pacjentów przyjmujących placebo. Większość z nich miała łagodne lub umiarkowane 
nasilenie. Były to przypadki odosobnione, które w większości ustępowały w czasie dalszego leczenia produktem Saxenda®. Dzieci i młodzież W badaniu klinicznym przeprowadzonym z udziałem młodzieży z otyłością w wieku od 12 do 18 lat, 125 pacjentów otrzymywało produkt leczniczy Saxenda® przez 56 
tygodni. W ogólnym podsumowaniu, częstość, rodzaj i ciężkość działań niepożądanych u młodzieży z otyłością były porównywalne z tymi, które obserwowano u osób dorosłych. Wymioty występowały z 2-krotnie większą częstością u młodzieży niż u osób dorosłych. Odsetek pacjentów, którzy zgłosili co 
najmniej jeden epizod hipoglikemii istotnej klinicznie był większy w grupie leczonej liraglutydem (1,6%) w porównaniu z placebo (0,8%). W trakcie badania nie wystąpiły epizody ciężkiej hipoglikemii.  Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych: Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne 
jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem 
Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309  strona internetowa: https://smz.ezdrowie.
gov.pl. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU: Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Dania. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU: EU/1/15/992/001-003. Produkt leczniczy Saxenda® wydawany jest z przepisu lekarza  

– (Rp). Lek pełnopłatny. Skrócona Informacja o Leku Saxenda®, wersja 1.0, na podstawie ChPL 20210426

Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o.
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NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO: Saxenda®, 6 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań w fabrycznie napełnionym wstrzykiwaczu SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY: 1 ml roztworu zawiera 6 mg liraglutydu (analog ludzkiego glukagonopodobnego peptydu-1 (GLP-1) otrzymywany w Saccharomyces cerevisiae 
w wyniku rekombinacji DNA). Jeden fabrycznie napełniony wstrzykiwacz zawiera 18 mg liraglutydu w 3 ml. Wykaz substancji pomocniczych: disodu fosforan dwuwodny, glikol propylenowy, fenol, kwas chlorowodorowy, sodu wodorotlenek, woda do wstrzykiwań. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA: Roztwór do 
wstrzykiwań. Przezroczysty i bezbarwny lub prawie bezbarwny, izotoniczny roztwór; pH=8,15. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE: Wskazania do stosowania: Dorośli: Produkt leczniczy Saxenda® jest wskazany do stosowania wraz z dietą o obniżonej wartości kalorycznej i zwiększonym wysiłkiem fizycznym 
w celu kontroli masy ciała u dorosłych pacjentów, u których początkowa wartość wskaźnika masy ciała (ang. BMI, Body Mass Index) wynosi: ≥30 kg/m² (otyłość), lub ≥27 kg/m² do <30 kg/m² (nadwaga) z przynajmniej jedną chorobą współistniejącą związaną z nieprawidłową masą ciała, taką jak zaburzenia 
gospodarki węglowodanowej (stan przedcukrzycowy lub cukrzyca typu 2), nadciśnienie tętnicze, dyslipidemia lub obturacyjny bezdech senny. Należy przerwać leczenie, jeżeli po 12 tygodniach stosowania w dawce 3,0 mg na dobę u pacjenta nie stwierdzono zmniejszenia początkowej masy ciała o co 
najmniej 5%. Młodzież (≥ 12 lat): Produkt leczniczy Saxenda® może być stosowany jako uzupełnienie zdrowego sposobu odżywiania i zwiększonego wysiłku fizycznego w celu kontroli masy ciała u młodzieży w wieku 12 lat i powyżej z: otyłością (wskaźnik masy ciała (ang. BMI, Body Mass Index) odpowiadający 
≥30 kg/m2 u dorosłych z uwzględnieniem punktów odcięcia określonych w standardzie międzynarodowym)*, masą ciała powyżej 60 kg. Należy przerwać i poddać ocenie efekty leczenia, jeżeli nie stwierdzono zmniejszenia wartości wskaźnika BMI lub BMI z jednym odchyleniem standardowym o co najmniej 
4%  po 12 tygodniach stosowania produktu Saxenda® w dawce 3,0 mg na dobę lub w maksymalnej dawce tolerowanej przez pacjenta.* Punkty odcięcia BMI określone przez międzynarodowy standard IOTF dla otyłości według płci w przedziale wiekowym 12–18 lat:

Wiek (lata)
BMI odpowiadający 30 kg/m2 u dorosłych z uwzględnieniem punktów odcięcia określonych  w standardzie międzynarodowym.

Płeć męska Płeć żeńska
12 26,02 26,67

12,5 26,43 27,24
13 26,84 27,76

13,5 27,25 28,20
14 27,63 28,57

14,5 27,98 28,87
15 28,30 29,11

15,5 28,60 29,29
16 28,88 29,43

16,5 29,14 29,56
17 29,41 29,69

17,5 29,70 29,84
18 30,00 30,00

Dawkowanie i sposób podawania:  Dawkowanie Dorośli:  Dawka początkowa wynosi 0,6 mg raz na dobę. W celu poprawy tolerancji leku przez przewód pokarmowy, dawkę należy stopniowo zwiększać o 0,6 mg na dobę w odstępach wynoszących co najmniej tydzień, aż do dawki wynoszącej 3,0 mg 
raz na dobę. Jeśli przez kolejne dwa tygodnie po zwiększeniu dawki produkt jest źle tolerowany, należy rozważyć zakończenie leczenia. Dobowe dawki większe niż 3,0 mg nie są zalecane. Harmonogram zwiększania dawki

Dawka Tygodnie

Zwiększanie dawki 4 tygodnie

0,6 mg 1
1,2 mg 1

1,8 mg 1

2,4 mg 1
Dawka podtrzymująca 3,0 mg

Młodzież (≥ 12 lat): W przypadku młodzieży w wieku od 12 do 18 lat powinien być stosowany podobny harmonogram zwiększania dawki, jak dla osób dorosłych. Dawkę należy stopniowo zwiększać, aż do osiągnięcia dawki wynoszącej 3,0 mg (dawka podtrzymująca) lub do maksymalnej dawki tolerowanej 
przez pacjenta. Dobowe dawki większe niż 3,0 mg nie są zalecane. Pominięcie dawki Jeśli dawka została pominięta i nie upłynęło jeszcze 12 godzin od ustalonej pory podawania leku, dawkę należy przyjąć możliwie jak najszybciej. Jeśli do podania następnej dawki pozostało mniej niż 12 godzin, należy 
opuścić pominiętą dawkę i następną dawkę przyjąć zgodnie z wcześniej ustalonym schematem dawkowania raz na dobę. Nie należy przyjmować dodatkowej dawki ani zwiększać dawki następnego dnia w celu uzupełnienia dawki pominiętej.  Pacjenci z cukrzycą typu 2:. U pacjentów z cukrzycą typu 2 produkt 
leczniczy Saxenda® nie powinien być stosowany w skojarzeniu z innym agonistą receptora GLP-1. Rozpoczynając stosowanie produktu leczniczego Saxenda®, należy rozważyć zmniejszenie dawki podawanej jednocześnie insuliny lub substancji zwiększających wydzielanie insuliny (takich jak pochodne 
sulfonylomocznika), aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia hipoglikemii. Samodzielne kontrolowanie przez pacjenta stężenia glukozy we krwi jest konieczne w celu skorygowania dawki insuliny lub substancji zwiększających wydzielanie insuliny.  Szczególne grupy pacjentów: Pacjenci w podeszłym wieku (65 
lat i więcej) Nie ma konieczności dostosowywania dawki w związku z wiekiem pacjenta. Doświadczenie dotyczące stosowania u pacjentów w wieku 75 lat i powyżej jest ograniczone, dlatego nie zaleca się stosowania produktu u tych pacjentów. Zaburzenia czynności nerek: Nie ma konieczności dostosowywania 
dawki u pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek. Produkt leczniczy Saxenda® nie jest zalecany do stosowania u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min.), w tym u osób w końcowym stadium choroby nerek. Zaburzenia czynności 
wątroby: Nie zaleca się dostosowywania dawki u pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby. Produkt leczniczy Saxenda® nie jest zalecany do stosowania u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby i należy zachować ostrożność, stosując go u pacjentów z 
łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby. Dzieci i młodzież: Nie ma konieczności dostosowywania dawki u młodzieży w wieku 12 lat i powyżej. Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność produktu leczniczego Saxenda® u dzieci w wieku poniżej 12 lat nie zostały określone.  Sposób 
podawania: Produkt leczniczy Saxenda® należy podawać wyłącznie podskórnie. Produktu leczniczego Saxenda® nie wolno podawać dożylnie ani domięśniowo. Produkt leczniczy Saxenda® podawany jest raz na dobę o dowolnej porze, niezależnie od posiłków. Wstrzyknięcia należy wykonywać w powłoki 
jamy brzusznej, udo lub ramię. Miejsce wstrzyknięcia i porę podania można zmienić bez dostosowywania dawki. Jednakże, lepiej jest wstrzykiwać produkt leczniczy Saxenda® w przybliżeniu o tej samej porze dnia, po wybraniu najbardziej dogodnej pory.   Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję 
czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Identyfikowalność. W celu poprawienia identyfikowalności biologicznych produktów leczniczych należy czytelnie zapisać nazwę i  numer  serii  podawanego  produktu.  Pacjenci  z  
niewydolnością  serca Nie  ma  doświadczenia  w  leczeniu  pacjentów  z  zastoinową niewydolnością serca klasy IV według NYHA (New York Heart Association), dlatego też nie zaleca się stosowania liraglutydu w tej grupie pacjentów. Szczególne grupy pacjentów Nie określono skuteczności i bezpieczeństwa 
stosowania liraglutydu w celu kontroli masy ciała u pacjentów: w wieku 75 lat lub starszych, leczonych innymi produktami w celu kontroli masy ciała, z otyłością wtórną spowodowaną zaburzeniami endokrynologicznymi lub zaburzeniami odżywiania, bądź leczonych produktami, mogącymi powodować 
przyrost masy ciała, z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek, z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. Nie zaleca się stosowania produktu u tych pacjentów. Ponieważ stosowanie liraglutydu w celu kontroli masy ciała nie zostało zbadane u pacjentów z łagodnymi ani umiarkowanymi zaburzeniami 
czynności wątroby, należy zachować ostrożność podczas stosowania u tych pacjentów. Doświadczenia związane ze stosowaniem u pacjentów z nieswoistym zapaleniem jelit oraz gastroparezą cukrzycową są ograniczone. Stosowanie liraglutydu nie jest zalecane u tych pacjentów, gdyż wiąże się z 
wystąpieniem przemijających działań niepożądanych ze strony układu pokarmowego, w tym nudności, wymiotów i biegunki. Zapalenie trzustki: Podczas stosowania agonistów receptora GLP-1 zaobserwowano wystąpienie ostrego zapalenia trzustki. Pacjentów należy poinformować o charakterystycznych 
objawach ostrego zapalenia trzustki. W przypadku podejrzenia zapalenia trzustki, należy zaprzestać stosowania liraglutydu, a po potwierdzeniu ostrego zapalenia trzustki leczenie liraglutydem nie powinno być wznawiane. Kamica żółciowa i zapalenie pęcherzyka żółciowego W badaniach klinicznych 
dotyczących kontroli masy ciała, obserwowano częstsze występowanie kamicy żółciowej i zapalenia pęcherzyka żółciowego u pacjentów stosujących liraglutyd, niż u osób przyjmujących placebo. Możliwość zwiększenia ryzyka wystąpienia kamicy żółciowej, a tym samym zapalenia pęcherzyka żółciowego, 
w wyniku znacznego zmniejszenia masy ciała, tylko częściowo tłumaczy wzrost częstości występowania tych zaburzeń podczas stosowania liraglutydu. Kamica żółciowa i zapalenie pęcherzyka żółciowego mogą wiązać się z koniecznością hospitalizacji i chirurgicznego usunięcia pęcherzyka żółciowego 
(cholecystektomii). Pacjentów należy poinformować o charakterystycznych objawach kamicy żółciowej i zapalenia pęcherzyka żółciowego. Choroba tarczycy: W badaniach klinicznych leczenia cukrzycy typu 2 działania niepożądane dotyczące tarczycy, jak powiększenie tarczycy, były obserwowane w 
szczególności u pacjentów z istniejącymi wcześniej chorobami tarczycy. W związku z tym, należy zachować ostrożność podczas stosowania liraglutydu u pacjentów z chorobami tarczycy.  Częstość akcji serca: W badaniach klinicznych obserwowano zwiększenie częstości akcji serca podczas stosowania 
liraglutydu. Częstość akcji serca należy kontrolować w regularnych odstępach, zgodnie z zasadami postępowania przyjętymi w praktyce klinicznej. Należy poinformować pacjentów o objawach wzrostu częstości akcji serca (kołatanie serca lub uczucie gwałtownego bicia serca w spoczynku). U pacjentów, 
u których stwierdzono znaczący klinicznie, długotrwały wzrost częstości akcji serca w spoczynku, należy przerwać  leczenie  liraglutydem. Odwodnienie:  U  pacjentów  leczonych  agonistami  receptora  GLP-1  zaobserwowano  przedmiotowe  i podmiotowe objawy odwodnienia, w tym zaburzenia czynności 
nerek i ostrą niewydolność nerek. Pacjenci leczeni liraglutydem powinni zostać poinformowani o ryzyku odwodnienia związanym z działaniami niepożądanymi ze strony żołądka i jelit oraz o konieczności zapobiegania niedoborom płynów.  Hipoglikemia u pacjentów z cukrzycą typu 2: U pacjentów z cukrzycą 
typu 2 przyjmujących liraglutyd w skojarzeniu z insuliną i (lub) pochodnymi sulfonylomocznika ryzyko hipoglikemii może być zwiększone. Ryzyko hipoglikemii można zmniejszyć, obniżając dawkę insuliny i (lub) pochodnej sulfonylomocznika. Dzieci i młodzież Epizody hipoglikemii istotnej klinicznie zgłaszano 
u młodzieży (≥12 lat) leczonej liraglutydem. Należy poinformować pacjentów o charakterystycznych objawach towarzyszących hipoglikemii oraz odpowiednich działaniach. Hiperglikemia u pacjentów z cukrzycą leczonych insuliną. Nie stosować produktu leczniczego Saxenda® jako zamiennika insuliny u 
pacjentów z cukrzycą. U pacjentów zależnych od insuliny notowano występowanie cukrzycowej kwasicy ketonowej po gwałtownym przerwaniu podawania lub zmniejszeniu dawki insuliny. Działania niepożądane: Podsumowanie profilu bezpieczeństwa: Bezpieczeństwo stosowania produktu leczniczego 
Saxenda® było oceniane w pięciu podwójnie zaślepionych, kontrolowanych placebo badaniach klinicznych, do których włączono 5 813 dorosłych pacjentów z nadwagą lub otyłością i co najmniej jedną chorobą współistniejącą związaną z nieprawidłową masą ciała. Działaniami niepożądanymi zgłaszanymi 
najczęściej podczas leczenia (67,9%), były objawy ze strony przewodu pokarmowego. Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych: Działania niepożądane zgłoszone u dorosłych zostały wymienione według klasyfikacji układów i narządów oraz częstości występowania. W obrębie każdej grupy częstości, 
działania niepożądane są przedstawione według zmniejszającej się ciężkości tych zdarzeń.
Działania niepożądane zgłoszone u dorosłych

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA Bardzo często Często Niezbyt często Rzadko
Zaburzenia układu immunologicznego reakcja anafilaktyczna
Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Hipoglikemia1 odwodnienie
Zaburzenia psychiczne Bezsenność2

Zaburzenia układu nerwowego zawroty głowy, zaburzenia smaku
Zaburzenia serca tachykardia

Zaburzenia żołądka i jelit nudności, wymioty  
biegunka zaparcie

suchość w jamie ustnej, dyspepsja, zapalenie żołądka refluks żołądkowo-przełykowy, ból  
w nadbrzuszu, nadmierna, produkcja gazów jelitowych odbijanie się, wzdęcie brzucha

zapalenie trzustki3 opóźnione  
opróżnianie żołądka4

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych kamica żółciowa3 zapalenie pęcherzyka żółciowego3

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej pokrzywka
Zaburzenia nerek i dróg moczowych ostra niewydolność  nerek, zaburzenia czynności nerek
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania reakcje w miejscu wstrzyknięcia, astenia, zmęczenie złe samopoczucie
Badania diagnostyczne zwiększone stężenie lipazy zwiększone stężenie amylazy

1.  hipoglikemia (na podstawie objawów podawanych przez pacjentów, ale niepotwierdzonych w wynikach oznaczeń stężenia glukozy we krwi) zgłaszana przez pacjentów bez cukrzycy typu 2 leczonych produktem Saxenda® w połączeniu z dietą i wysiłkiem fizycznym.
2. bezsenność obserwowano głównie w okresie pierwszych 3 miesięcy leczenia.
3. patrz punkt: Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania 
4. z kontrolowanych badań klinicznych fazy II, IIIa i IIIb. 
Opis wybranych działań niepożądanych. Hipoglikemia u pacjentów bez cukrzycy typu 2 W badaniach klinicznych z udziałem osób z nadwagą lub otyłością bez cukrzycy typu 2, leczonych produktem Saxenda® w połączeniu z dietą i wysiłkiem fizycznym, nie odnotowano żadnego przypadku ciężkiej hipoglikemii 
(wymagającej pomocy osób trzecich). Objawy hipoglikemii zgłosiło 1,6% pacjentów leczonych produktem Saxenda® i 1,1% pacjentów przyjmujących placebo; jednak zdarzeń tych nie potwierdzono pomiarami stężenia glukozy we krwi. W większości przypadków hipoglikemia miała łagodne nasilenie. 
Hipoglikemia u pacjentów z cukrzycą typu 2 W badaniu klinicznym z udziałem osób z nadwagą lub otyłością i cukrzycą typu 2, leczonych produktem Saxenda® w połączeniu z dietą i wysiłkiem fizycznym, ciężką hipoglikemię (wymagającą pomocy osób trzecich) zgłosiło 0,7% pacjentów leczonych produktem 
Saxenda®, którzy stosowali jednocześnie pochodne sulfonylomocznika. W tej grupie pacjentów, udokumentowane przypadki objawowej hipoglikemii zgłosiło 43,6% osób leczonych produktem Saxenda® i 27,3% osób przyjmujących placebo. W grupie pacjentów niestosujących jednocześnie pochodnych 
sulfonylomocznika, udokumentowane przypadki objawowej hipoglikemii (zdefiniowanej jako stężenie glukozy w osoczu wynoszące ≤3,9 mmol/l z towarzyszącymi objawami) zgłosiło 15,7% osób leczonych produktem Saxenda® i 7,6% osób przyjmujących placebo. Hipoglikemia u pacjentów z cukrzycą typu 2 
leczonych insuliną W badaniu klinicznym z udziałem osób z nadwagą lub otyłością i cukrzycą typu 2, leczonych insuliną i liraglutydem 3,0 mg/dobę w połączeniu z dietą i wysiłkiem fizycznym, ciężką hipoglikemię (wymagającą pomocy osób trzecich) zgłosiło 1,5% pacjentów leczonych liraglutydem 3,0 mg/
dobę, którzy stosowali jednocześnie 1-2 doustne leki przeciwcukrzycowe. W tym badaniu, udokumentowane przypadki objawowej hipoglikemii (zdefiniowanej jako stężenie glukozy w osoczu ≤3,9 mmol/l z towarzyszącymi objawami) zgłosiło 47,2% osób leczonych liraglutydem 3,0 mg/dobę i 51,8% osób 
przyjmujących placebo. W grupie pacjentów stosujących jednocześnie pochodne sulfonylomocznika, udokumentowane przypadki objawowej hipoglikemii zgłosiło 60,9% osób leczonych liraglutydem 3,0 mg/dobę i 60,0% osób przyjmujących placebo. Działania niepożądane ze strony układu pokarmowego W 
większości przypadków objawy ze strony przewodu pokarmowego były przemijające, łagodne lub umiarkowanie nasilone i nie prowadziły do rezygnacji z leczenia. Występowały zazwyczaj w pierwszych tygodniach leczenia i zmniejszały się w ciągu kilku dni lub tygodni nieprzerwanej terapii. U pacjentów w 
wieku 65 lat lub starszych leczonych produktem Saxenda® może wystąpić więcej dolegliwości ze strony układu pokarmowego. U pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny ≥30 ml/min.) leczonych produktem Saxenda® może wystąpić więcej dolegliwości ze 
strony układu pokarmowego. Ostra niewydolność nerek Istnieją doniesienia o występowaniu ostrej niewydolności nerek u pacjentów leczonych agonistami receptora GLP-1. Większość przypadków odnotowano  u  pacjentów,  u  których  występowały  nudności,  wymioty  lub  biegunka,  powodujące  zmniejszenie  
objętości  płynów w organizmie. Reakcje alergiczne Po wprowadzeniu liraglutydu do obrotu zgłoszono kilka przypadków reakcji anafilaktycznych z objawami takimi jak: niedociśnienie tętnicze, kołatanie serca, duszność i obrzęk. Potencjalnie, reakcje alergiczne mogą stanowić zagrożenie życia. W przypadku 
podejrzenia reakcji anafilaktycznej, stosowanie liraglutydu powinno zostać przerwane i nie powinno być wznawiane. Reakcje w miejscu wstrzyknięcia U pacjentów leczonych produktem Saxenda® zgłaszano występowanie reakcji w miejscu wstrzyknięcia. Reakcje te były  zwykle  łagodne,  miały  przemijający  
charakter  i  w  większości  przypadków  ustępowały  w  czasie  dalszego  leczenia.  Tachykardia W badaniach  klinicznych  przypadki  tachykardii  odnotowano  u  0,6%  pacjentów  leczonych  produktem  Saxenda®  i  u  0,1%  pacjentów przyjmujących placebo. Większość z nich miała łagodne lub umiarkowane 
nasilenie. Były to przypadki odosobnione, które w większości ustępowały w czasie dalszego leczenia produktem Saxenda®. Dzieci i młodzież W badaniu klinicznym przeprowadzonym z udziałem młodzieży z otyłością w wieku od 12 do 18 lat, 125 pacjentów otrzymywało produkt leczniczy Saxenda® przez 56 
tygodni. W ogólnym podsumowaniu, częstość, rodzaj i ciężkość działań niepożądanych u młodzieży z otyłością były porównywalne z tymi, które obserwowano u osób dorosłych. Wymioty występowały z 2-krotnie większą częstością u młodzieży niż u osób dorosłych. Odsetek pacjentów, którzy zgłosili co 
najmniej jeden epizod hipoglikemii istotnej klinicznie był większy w grupie leczonej liraglutydem (1,6%) w porównaniu z placebo (0,8%). W trakcie badania nie wystąpiły epizody ciężkiej hipoglikemii.  Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych: Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne 
jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem 
Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309  strona internetowa: https://smz.ezdrowie.
gov.pl. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU: Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Dania. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU: EU/1/15/992/001-003. Produkt leczniczy Saxenda® wydawany jest z przepisu lekarza  

– (Rp). Lek pełnopłatny. Skrócona Informacja o Leku Saxenda®, wersja 1.0, na podstawie ChPL 20210426
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1. Saxenda® Charakterystyka produktu leczniczego, 26.04.2021 r.;
2. Interdyscyplinarne stanowisko w sprawie rozpoznawania i leczenia otyłości, prof. dr hab. n. med. Paweł Bogdański i wsp., Forum Zaburzeń Metabolicznych 2020, tom 11, nr 2, 47–54)
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Dowiedz się więcej:

www.dann.edu.pl/lekarz/leki-novo-nordisk/saxenda

*  U osób z nadwagą i otyłością, u których współistnieją: 
kliniczne cechy insulinooporności, zespół metaboliczny, 
stan przedcukrzycowy (nieprawidłowa glikemia na 
czczo, upośledzona tolerancja glukozy), cukrzyca typu 2,  
miażdżyca i jej następstwa kliniczne, czynniki ryzyka 
wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych.

Lek z wyboru  
u większości*

pacjentów chorujących  
na nadwagę i otyłość1,2

Bezpieczeństwo terapii potwierdzone rejestracją  
w grupie wiekowej 12-17 lat1
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