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Streszczenie: Otyłość od wielu lat stanowi rosnący problem populacyjny. Regularnie publikowane 
statystyki obrazują ciągły wzrost liczby pacjentów zmagających się z tą wieloczynnikową chorobą, 
niosącą szereg negatywnych konsekwencji zdrowotnych. Dla uzyskania efektywnej terapii, poza 
zmianą stylu życia stanowiącą podstawę leczenia, coraz częściej niezbędne jest holistyczne podejś-
cie wykorzystujące farmakoterapię i metody chirurgiczne.
Głównym celem pracy był szczegółowy przegląd leków znajdujących aktualnie zastosowanie w far-
makologicznym leczeniu otyłości. Obejmuje ona zarówno leki dedykowane, jak i mogące wpływać 
na ubytek masy ciała. Do pierwszej grupy zalicza się orlistat – inhibitor lipazy trzustkowej i żołąd-
kowej, który prowadzi do redukcji wchłaniania tłuszczów w jelicie cienkim. Bupropion hamuje 
wychwyt zwrotny noradrenaliny i dopaminy, zmniejsza apetyt oraz zwiększa wydatkowanie en-
ergii poprzez zwiększoną aktywność dopaminy i proopiomelanokortynową aktywację neuronalną. 
Ujemne sprzężenie zwrotne występujące w neuronach proopiomelanokortynowych uniemożliwia 
długotrwałą skuteczność, stąd dla zwiększenia efektywności w leczeniu bupropionem dołącza się 
naltrekson, będący antagonistą receptorów opioidowych. Wzbudzająca kontrowersje katyna swoją 
budową przypomina amfetaminę i tak jak ona zmniejsza apetyt oraz pobudza aktywność psychoru-
chową. Jednak mechanizm jej działania prowadzący do redukcji wagi nie został jeszcze dokładnie 
wyjaśniony.
W pracy omówiono również leki, których nie stosuje się bezpośrednio w leczeniu otyłości, lecz 
wpływają one na redukcję masy ciała. W grupie tej znalazł się przeciwdrgawkowy topiramat oraz 
metformina – lek stosowany w cukrzycy typu 2. Reguluje ona gospodarkę glukozową i uwrażliwia 
tkanki na insulinę, co, poza działaniem hipoglikemizującym, przyczynia się do obniżenia masy 
ciała. Niezwykle obiecującą grupą leków w leczeniu otyłości są także analogi GLP-1, do których 
należy długodziałający liraglutyd. Poza farmakoterapią otyłości, publikacja opisuje czynniki ryzyka 
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prowadzące do rozwoju otyłości, niefarmakologiczne metody leczenia oraz stosowane w przypadku 
braku skuteczności innych metod leczenie chirurgiczne.
Skuteczne leczenie otyłości stanowi istotny element pierwotnej i wtórnej profilaktyki kardiomet-
abolicznej; ta z kolei ogranicza rozwój wielu chorób przewlekłych, co przynosi korzyści zarówno 
jednostkowe, jak i populacyjne.

Słowa kluczowe: leczenie otyłości, farmakoterapia, analogi GLP-1, orlistat, powikłania otyłości 

Summary: Obesity has been a growing population problem for decades. Regularly published statis-
tics show a continuous increase in the number of patients struggling with this multifactorial disease 
causing a number of negative health consequences. Successful treatment of obesity sometimes re-
quires the use of pharmacological and surgical methods, in addition to changing the lifestyle.
The main aim of the study was a detailed review of drugs currently used in the pharmacological 
treatment of obesity. Orlistat is a pancreatic and gastric lipase inhibitor, which leads to a reduction 
in intestinal fat absorption. Bupropion inhibits norepinephrine and dopamine reuptake, reduces ap-
petite and increases energy expenditure increasing dopamine activity and activation of proopiome-
lanocortin neurons. Negative feedback in the proopiomelanocortin neurons prevents the long-term 
efficacy of bupropion, therefore naltrexone, an opioid antagonist, is added to increase it. Cathine, 
a controversial drug, is structurally related to amphetamine. It reduces appetite and increases psy-
chomotor activity as well. However, its mechanism leading to weight loss is not fully explained.
Medicines that are not used in the direct treatment of obesity, but may have an effect on weight loss, 
are also described. This group includes anticonvulsant topiramate and metformin – a drug used in 
type 2 diabetes. Metformin influences glucose metabolism and sensitizes tissues to insulin, which 
induces a hypoglycaemic effect and contributes to weight reduction. Also the promising group of 
medicines are anti-diabetic GLP-1 analogs, which include long-acting liraglutide. 
Apart from the pharmacotherapy, the publication also describes the risk factors leading to the de-
velopment of obesity, non-pharmacological methods of treatment and surgical treatment used in the 
event of lack of effectiveness of other methods.
Effective obesity treatment is an important part of primary and secondary cardiometabolic prophy-
laxis, helping to reduce the risk of many chronic diseases. This brings both individual and popula-
tion benefits.

Keywords: obesity treatment, pharmacotherapy, GLP-1 analogues, orlistat, obesity complications

WPROWADZENIE

Otyłość jest definiowana jako nieprawidłowe lub nadmierne nagromadzenie 
tkanki tłuszczowej stanowiące ryzyko dla zdrowia. Jest to zarazem najczęściej 
występująca choroba metaboliczna. Według danych z 2016 roku globalnie do-
tkniętych otyłością odnotowano 650 milionów osób, co stanowi 13% populacji 
światowej [1]. Co niezwykle niepokojące, nadwaga lub otyłość dotyczy 39 milio-
nów dzieci poniżej 5 roku życia (dane z 2020 roku) [1]. Statystyki w Polsce rów-
nież wskazują, iż jest to poważne wyzwanie zdrowotne współczesności – według 
badań CBOS z 2019 roku ponad połowa dorosłych Polaków (59%) ma problem 
z nadwagą, a w tym 21% z otyłością. Także wśród dzieci i młodzieży zaburzenie 
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to występuje na szeroką skalę (ok. 22%) [2]. Zarówno krajowo jak i globalnie od 
lat obserwuje się niekorzystne trendy związane z problemem nadwagi i otyłości, 
co wskazuje na konieczność podejmowania działań, by zatrzymać tę niepokojącą 
tendencję. Otyłość może nieść z sobą poważne negatywne skutki dla zdrowia oraz 
sprzyjać rozwojowi takich schorzeń jak: choroby układu sercowo – naczyniowe-
go, cukrzyca typu 2, zaburzenia układu mięśniowo – szkieletowego oraz niektó-
re nowotwory (piersi, jelita grubego). Wymienione choroby znacznie zaburzają 
prawidłowe funkcjonowanie organizmu oraz mogą prowadzić do śmierci, często 
przedwczesnej. To kolejny powód, by traktować otyłość jako poważny problem 
zdrowotny i poszukiwać skutecznych metod jej leczenia, z których jedną może 
być farmakoterapia [1, 3, 4, 5, 6].

CZYNNIKI RYZYKA ORAZ CHOROBY 
PRZEWLEKŁE JAKO POWIKŁANIA OTYŁOŚCI

Otyłość jest chorobą przewlekłą, u podstaw której leży wiele czynników ry-
zyka. Wśród najważniejszych wymienić należy: czynniki mikrośrodowiskowe 
(indywidualne) – dieta i aktywność fizyczna (styl życia), czynniki makrośrodo-
wiskowe – zmiany cywilizacyjne (dostępność środków transportu, rosnąca do-
stępność wysoko przetworzonej, wysokokalorycznej żywności), a także czynniki 
psychologiczne (zaburzenia lękowe lub depresyjne; “zajadanie stresu”), czynniki 
genetyczne, hormonalne i inne [7].

Otyłość wiąże się z dużym spadkiem oczekiwanej długości życia [3]. Naj-
częstszą przyczyną śmiertelności u otyłych pacjentów są choroby układu ser-
cowo-naczyniowego (wśród nich: choroba niedokrwienna serca, udar mózgu 
– niedokrwienny i krwotoczny, miażdżyca, cukrzyca typu 2); ponadto otyłość 
jest niezależnym czynnikiem ryzyka wielu chorób nowotworowych [6]. Oty-
łość brzuszna jest najczęściej obserwowaną składową zespołu metabolicznego, 
w skład którego wchodzą również dyslipidemia, hiperglikemia oraz nadciśnienie 
tętnicze. Występowanie zespołu metabolicznego wiąże się z około dwukrotnym 
wzrostem ryzyka choroby wieńcowej, choroby naczyń mózgowych oraz z półto-
rakrotnym wzrostem ryzyka zgonu z jakiejkolwiek przyczyny [3].

Redukcja nadmiernej masy ciała w znaczący sposób zmniejsza ryzyko chorób 
sercowo-naczyniowych [6]. Utrata masy ciała już o 5-10% masy wyjściowej istot-
nie obniża wartości ciśnienia tętniczego, zmniejsza ryzyko rozwoju cukrzycy typu 
2 oraz w sposób istotny poprawia parametry gospodarki węglowodanowej u osób 
ze stanem przedcukrzycowym i cukrzycą. Znaczącej poprawie ulegają wszystkie 
parametry gospodarki lipidowej; zmniejszeniu ulega też aktywność wewnątrzna-
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czyniowego procesu zapalnego. Redukcji masy ciała towarzyszy także poprawa 
funkcji nerek i wątroby, zmniejszenie objawów obturacyjnego bezdechu sennego 
oraz ochrona przed rozwojem  niektórych chorób onkologicznych [6, 8, 9].

Otyłość istotnie pogarsza funkcjonowanie pacjenta na wielu płaszczyznach: 
przede wszystkim zdrowotnej, ale też społecznej, zawodowej, emocjonalnej i sek-
sualnej. To z kolei prowadzi do znacznego obniżenia jakości życia. Jakość życia 
uwarunkowana stanem zdrowia (ang. health related quality of life, HRQOL) ro-
zumiana jako sposób postrzegania przez pacjenta jego zdrowia fizycznego i psy-
chicznego, jest we współczesnej medycynie uznanym i jednym z najistotniej-
szych celów terapeutycznych. W wielu badaniach wykazano, iż nadmierna masa 
ciała stanowi niezależny czynnik pogarszający HRQOL u chorych [6].

POSTĘPOWANIE NIEFARMAKOLOGICZNE 
W LECZENIU OTYŁOŚCI

Zarówno pacjent, jak i jego lekarz powinni być zaangażowani w proces le-
czenia otyłości. Różni się on od zwykłej redukcji masy ciała, gdyż w jego prze-
biegu zależy nam przede wszystkim na stopniowej, powolnej utracie nadmiaro-
wych kilogramów. Warto wyznaczyć cele krótkoterminowe obejmujące okres 3-6 
miesięcy, w trakcie których dojdzie do redukcji masy ciała na poziomie 5-10% 
wyjściowej masy ciała pacjenta lub 20%, gdy wyjściowe BMI przekraczało war-
tość 35 kg/m2 [10, 11]. Złotym standardem leczenia otyłości jest postępowanie 
niefarmakologiczne oznaczające długoterminową zmianę stylu życia. Obejmuje 
ona odpowiednią dietę, aktywność fizyczną oraz dobrobyt psychiczny pacjenta 
[12]. Ważne jest, by podane parametry były dopasowane do nawyków i trybu ży-
cia pacjenta, by udało się utrzymać efekty utraty kilogramów [10].

Leczenie żywieniowe jest kluczowym elementem w procesie redukcji masy 
ciała. Zachowanie deficytu kalorycznego pozwala przestawić metabolizm na ko-
rzystanie ze zgromadzonych rezerw energetycznych. W celu wyznaczenia dzien-
nej porcji kilokalorii, należy obliczyć podstawową przemianę materii (PPM) 
i całkowitą przemianę materii (CPM). Od uzyskanej wartości CPM wartości odej-
mujemy 600-1000 kcal [10]. Istotne jest, by zachować odpowiedni stosunek ma-
kroskładników spożywanych pokarmów: około 25% dziennej porcji energii po-
winno pochodzić z białka, kolejne 25% z tłuszczu i 50% z węglowodanów, w tym 
maksymalnie 5% węglowodany proste. Dieta z deficytem kalorycznym powinna 
być ułożona na podstawie wywiadu żywieniowego i preferencji żywieniowych 
pacjenta. W skład tych czynników wchodzi: liczba posiłków, pora spożywania 
posiłków, produkty które pacjent chętnie spożywa i których nie spożywa. Zaleca 
się 4-5 posiłków w odstępach przynajmniej 3 godzinnych, by nie zaburzać natu-



FARMAKOLOGICZNE LECZENIE OTYŁOŚCI – PRZEGLĄD LEKÓW 37

ralnego rytmu głodu i sytości. Odstępy między posiłkami nie powinny przekra-
czać 5 godzin, gdyż powstaje ryzyko nieutrzymania reguł diety [10].

Zwiększenie aktywności fizycznej niesie za sobą wiele wymiernych korzyści. 
Pracujące mięśnie zużywają energię, co zwiększa zapotrzebowanie kaloryczne 
w ciągu doby. Jest to jeden z powodów, dla którego pacjenci łączący deficyt ka-
loryczny z aktywnością ruchową uzyskują szybsze i trwalsze efekty niż pacjen-
ci, którzy stosowali tylko leczenie żywieniowe [10]. Wysiłek fizyczny dodatko-
wo poprawia ukrwienie mięśnia sercowego i innych narządów, co pozytywnie 
wpływa na ich funkcjonowanie. Rodzaj podejmowanej aktywności fizycznej jest 
zależny od preferencji pacjenta, ważne jedynie, by był wykonywany systema-
tycznie. Zaleca się 150 minut aktywności o dużej intensywności lub 300 minut 
aktywności o umiarkowanej intensywności oraz niezależnie od tego dwa treningi 
oporowe w tygodniu. [WHO] Najczęściej zaleca się rozkładanie podanych aktyw-
ności na trzy razy w tygodniu. Osoby otyłe powinny szczególnie ostrożnie dobie-
rać rodzaj aktywności, gdyż nie powinien on wiązać się z przeciążeniem układu 
szkieletowo-mięśniowego [10]. Dlatego dobrym wyborem na początek wdrażania 
aktywności fizycznej będą spacery o umiarkowanym charakterze intensywności, 
to znaczy 50-70% VO2max.

Jak wskazują badania, skuteczność postępowania niefarmakologicznego wy-
nosi 5-10% i zależy od wielu czynników [4]. Pacjent nie powinien być obarczany 
odpowiedzialnością niepowodzenia przestrzegania zaleceń żywieniowych. Na-
leży wiedzieć, że otyłość jest chorobą metaboliczną obejmującą większość pro-
cesów zachodzących w organizmie, w tym regulację głodu i sytości. Szczególną 
uwagę trzeba poświęcić zagadnieniu głodu i apetytu. Pierwszy z wymienionych 
jest fizycznym odczuciem pustego żołądka i spadku energii z powodu zbyt niskiej 
jej podaży w stosunku do aktualnych potrzeb organizmu. Apetyt zaś związany jest 
z psychiczną potrzebą spożycia pokarmu, jest niezależny od odczuwania głodu 
i najczęściej związany jest z konkretną grupą produktów [12]. Zrozumienie roli 
emocji w procesie leczenia otyłości jest niezwykle istotne, aby proces przebiegł 
skutecznie [10].

FARMAKOTERAPIA OTYŁOŚCI

Ze względu na poważne powikłania zdrowotne wiążące się z otyłością, oprócz 
wspomnianych wcześniej zmian w stylu życia, w określonych przypadkach warto 
zastosować farmakoterapię. Zgodnie z wytycznymi Narodowego Instytutu Zdro-
wia (ang. National Institutes of Health, NIH) u osób z BMI powyżej 27 kg/m2 przy 
współistnieniu powikłań i chorób towarzyszących otyłości (nadciśnienie tętnicze, 
zaburzenia gospodarki węglowodanowej czy lipidowej, choroba wieńcowa, ob-
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turacyjny bezdech senny) oraz u osób z BMI powyżej 30 kg/m2 [4, 10]. W opinii 
ekspertów optymalny lek stosowany w leczeniu nadmiernej masy ciała powinien 
mieć następujące cechy: co najmniej 5-procentowa redukcja wyjściowej masy 
ciała, znany mechanizm działania, utrzymanie zredukowanej masy ciała w długo-
trwałych obserwacjach, zmniejszenie nasilenia współwystępujących z otyłością 
chorób i zaburzeń metabolicznych, brak działań niepożądanych lub rzadko wystę-
pujące i ustępujące w trakcie leczenia, brak odległych powikłań związanych z za-
stosowaniem leku, dobra tolerancja [6]. Obserwuje się różne zależności między 
masą ciała pacjenta a farmakoterapią – spadek wagi może być głównym celem 
stosowania leku jak i jego skutkiem ubocznym [5]. Dostępne w Europie leki, któ-
rych stosowanie wiąże się bezpośrednio z leczeniem otyłości to orlistat, liraglu-
tyd, bupropion/naltrekson i, z pewnymi ograniczeniami, katyna [5].

ORLISTAT

Orlistat (tetrahydrolipostatyna) należy do leków dostępnych w Polsce i Euro-
pie, dedykowanych długoterminowemu leczeniu otyłości. Jego działanie opiera 
się o hamowanie aktywności lipazy trzustkowej i żołądkowej [4, 5]. Jest organicz-
nym związkiem chemicznym należącym do grupy beta – laktonów [13]. Stanowi 
nasycony analog lipstatyny endogennie występującej u Streptomyces toxytricini, 
skąd został po raz pierwszy wyizolowany w 1987 roku [13, 14].  Mechanizm 
działania polega na kowalencyjnym wiązaniu się orlistatu z aktywnym centrum 
serynowym ww. lipaz i tym samym ich inaktywację. Prowadzi to do zatrzyma-
nia rozkładu spożytych triglicerydów do form ulegających wchłonięciu w jelicie, 
tj. wolnych kwasów tłuszczowych i monoglicerydów [14, 15]. W związku z tym 
stosowanie zalecanej dawki orlistatu redukuje wchłanianie tłuszczów o ok. 30% 
[4, 5, 14, 15]. Działanie orlistatu opiera się na jego miejscowym efekcie w jelicie, 
stąd ogólnoustrojowa ekspozycja na tę substancję jest niewielka (w minimalnym 
stopniu przenika do erytrocytów). Metabolizowany jest zasadniczo w komórkach 
ściany jelita cienkiego, a 95-97% leku pozostaje niewchłonięta i jest wydalana 
wraz z kałem [14, 15]. Orlistat został dopuszczony do użycia jako lek w 1999 
roku w Stanach Zjednoczonych. W Polsce jest dostępny w postaci kapsułek twar-
dych o nazwie handlowej Xenical, jako lek wydawany na podstawie recepty [15]. 
Preparat jest przeznaczony do stosowania w leczeniu chorych otyłych (BMI >= 
30 kg/m2) [14, 15] lub z nadwagą (BMI >= 28 kg/m2) zarówno przy występowaniu 
jak i braku dodatkowych czynników ryzyka [15]. Podstawowe dawkowanie leku 
to 120 mg orlistatu (1 kapsułka) 3 razy dziennie bezpośrednio przed, w trakcie lub 
w ciągu 1h po posiłku. Jednocześnie zaleca się stosowanie niskokalorycznej diety 
[16]. Ponieważ leczenie orlistatem może zaburzać wchłanianie witamin rozpusz-
czalnych w tłuszczach, należy rozważyć wdrożenie odpowiedniej suplementacji 
[14, 15]. Według przeprowadzonych badań, zależną od stosowania orlistatu utratę 
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masy ciała można określić na ok. 3 kg w skali 12 miesięcy. U chorych z cukrzycą 
można było zaobserwować spadek stężenia hemoglobiny glikowanej [4, 17, 18]. 
Odnotowano także mniej przypadków współwystępującej cukrzycy typu 2 u osób 
z otyłością w grupie stosującej orlistat w porównaniu do pacjentów, u których 
wdrożono jedynie postępowanie niefarmakologiczne [19]. Stosowanie orlistatu 
umożliwia uzyskanie poprawy w zakresie powikłań metabolicznych otyłości. Za-
obserwowano 4-11% redukcję stężenia cholesterolu całkowitego i frakcji LDL, 
redukcję skurczowego ciśnienia tętniczego krwi o 1,8 mmHg i rozkurczowego 
o 1,6 mmHg [20]. Do najczęstszych działań niepożądanych przy terapii orlistatem 
zalicza się powikłania ze strony układu pokarmowego: skurcze jelitowe, gazy, 
nietrzymanie stolca, nadmierna defekacja, plamienia oleiste. Może także dojść do 
zaburzeń wchłaniania witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. Co warto podkre-
ślić, nasilenie skutków ubocznych stosowania orlistatu zależy od dziennej podaży 
tłuszczów [4, 5, 20].

BUPROPION/NALTREKSON

Pierwszą składową omawianego preparatu dwuskładnikowego stanowi bupro-
pion. Bupropion należy do grupy aminoketonów [21, 22].  Jest to atypowy lek 
przeciwdepresyjny drugiej generacji. Bupropion jest trimetylowanym monocy-
klicznym związkiem fenyloaminoketonowym; jego struktura różni się od więk-
szości trójcyklicznych leków przeciwdepresyjnych pierwszej generacji oraz leków 
drugiej generacji – selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny 
(ang. selective serotonin reuptake inhibitors, SSRI). Należy on do grupy leków, 
które nie mają bezpośredniego wpływu na receptor serotoninowy [22]. Bupropion 
jest antagonistą wychwytu zwrotnego noradrenaliny i dopaminy; blokuje też kilka 
receptorów nikotynowych. Mechanizm działania tego leku pozostaje nie do końca 
poznany. Jest zarejestrowany do leczenia uzależnienia od nikotyny oraz depresji 
[4, 21, 22, 23]. Bupropion podawany jest doustnie; szybko wchłania się nieza-
leżnie od spożycia pokarmu. Jest on lipofilną cząsteczką o dużej objętości dys-
trybucji; metabolizowany w wątrobie, wydalany głównie z moczem. Jest silnym 
inhibitorem CYP2D6, przez co zwiększa stężenie metabolizowanych przez niego 
leków [21]. Bupropion zmniejsza apetyt i zwiększa wydatkowanie energii poprzez 
zwiększoną aktywność dopaminy i proopiomelanokortynową (ang. proopiomela-
nocortin, POMC) aktywację neuronalną.  U pacjentów z depresją i prawidłową 
wagą nie wykazano wpływu bupropionu na masę ciała. Jednak badania kontrolne 
prowadzone w grupie otyłych pacjentów z depresją sugerują, że bupropion SR 
powoduje redukcję wagi [4, 5, 22, 23, 24]. Oprócz postaci o natychmiastowym 
uwalnianiu (ang. immediate-release, IR), dostępne są również preparaty o prze-
dłużonym uwalnianiu (ang. sustained-release, SR) [22]. W sześciomiesięcznym, 
randomizowanym badaniu wykazano istotną redukcję masy ciała (2,2% lub 5,1% 
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odpowiednio dla dawki 300 i 400 mg/d) w leczeniu bupropionem SR w porówna-
niu z placebo [24]. Bupropion jest lekiem bezpiecznym; do najczęściej zgłasza-
nych działań ubocznych należą łagodny wzrost ciśnienia tętniczego i niewielka 
tachykardia, co jest spodziewane przy stosowaniu leku sympatykomimetyczne-
go [5].  Przekroczenie dawki 5 g może jednak prowadzić do ciężkich powikłań 
sercowo-naczyniowych i neurologicznych. U pacjentów z bulimią stosujących 
bupropion obserwowano wzrost częstości występowania napadów drgawkowych 
zależnych od dawki; w związku z tym lek ten jest przeciwwskazany u pacjentów 
ze zwiększonym ryzykiem napadów [22, 23, 24].

Drugą składową omawianego preparatu jest naltrekson. Jest on kompetycyj-
nym antagonistą receptorów opioidowych μ w ośrodkowym układzie nerwowym. 
Wykazuje też powinowactwo i częściową aktywność agonistyczną na receptory 
κ w ośrodkowym układzie nerwowym oraz znikomą aktywność na receptory δ 
w rdzeniu kręgowym i obwodowym układzie nerwowym. Lek ten jest szybko 
wchłaniany z przewodu pokarmowego, podlega efektowi pierwszego przejścia 
w wątrobie; wydalany głównie przez nerki. Zarejestrowany został przede wszyst-
kim do leczenia pacjentów uzależnionych od alkoholu i opioidów. Jest lekiem 
bezpiecznym. Efekty uboczne jego stosowania najczęściej są łagodne; należą do 
nich: nudności, bóle głowy, drgawki, zmęczenie czy bezsenność; prawie zawsze 
są przejściowe i miernie nasilone [25, 26].

Długotrwała skuteczność bupropionu w monoterapii jest hamowana poprzez 
ujemne sprzężenie zwrotne w proopiomelanokortynowych (POMC) neuronach 
przez receptory opioidowe; te z kolei są blokowane przez naltrekson [27]. Sam nal-
trekson natomiast okazał się nieskuteczny w uzyskaniu klinicznie znaczącej utraty 
masy ciała, ale w połączeniu z bupropionem odnotowano istotnie większą reduk-
cję wagi w porównaniu z monoterapią i placebo. W Contrave Obesity Research 
I (COR-I) – pierwszym, randomizowanym badaniu klinicznym III fazy z podwój-
nie ślepą próbą opublikowanym w 2010 r., wzięło udział 1742 dorosłych pacjentów 
z niepowikłaną otyłością i BMI 30-45 kg/m2 lub z nadwagą i BMI równym 27-45 
kg/m2 oraz kontrolowanym nadciśnieniem i/lub hiperlipidemią. Pacjenci ci zostali 
losowo przydzieleni do grupy otrzymującej kombinację naltrekson-SR 32 mg/do-
bę+bupropion-SR 360 mg/dobę (NB32), naltrekson-SR 16 mg/dobę+bupropion-SR 
360 mg/dobę (NB16) lub placebo. Zmniejszenie masy ciała o -6,1% i -5,0% zaob-
serwowano w 56. tygodniu, odpowiednio w grupach NB32 i NB16, w porównaniu 
z -1,3% w placebo. Najczęstszym działaniem niepożądanym były nudności, zgła-
szane odpowiednio u 29,8% i 27,2% uczestników NB32 i NB16, w porównaniu 
z 5,3% u placebo [5, 27, 28, 29]. Preparat o nazwie handlowej Mysimba® zawie-
rający połączenie bupropionu o przedłużonym uwalnianiu z naltreksonem został 
zatwierdzony przez Europejską Agencję Leków (EMA) w 2015 roku [5].
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KATYNA

Katyna (D-norpseudoefedryna, NPE) jest jednym z leków podobnych do am-
fetaminy, które były używane w ciągu ostatnich 40 lat do leczenia otyłości [5]. 
W Polsce nie została ona zarejestrowana jako lek [30]. Katyna jest pochodzącym 
z liści rośliny kath alkaloidem, będącym, obok katynonu i norefedryny, jednym 
z najsilniejszych zawartych w nich związków psychoaktywnych. Katynon i jego 
słabszy metabolit w postaci NPE nazywane są naturalnymi amfetaminami [31]. 
Farmakologicznie działają one podobnie do amfetaminy; mogą indukować ano-
reksję, zwiększoną stymulację czuciową, hipertermię, tachypnoe, tachykardię, 
wzrost ciśnienia tętniczego, zaparcia i retencję moczu. Pomimo jednak struk-
turalnego podobieństwa do amfetaminy, wykazują one mniejszy potencjał uza-
leżniający (zwłaszcza NPE) [5, 31, 32]. Choć wiadomym jest, że katyna działa 
agonistycznie na receptory α1-adrenergiczne, wciąż niewiele jest informacji wyja-
śniających działanie katyny na receptory dopaminowe i wynikającą z tego utratę 
wagi. Bez odpowiedzi pozostaje również pytanie, w jaki sposób NPE moduluje 
aktywność neuronów w jądrze półleżącym w ośrodku nagrody, który jest głów-
nym celem farmakologicznego działania leków zmniejszających apetyt. W ba-
daniach na szczurach wykazano, iż NPE zmniejsza 24-godzinne przyjmowanie 
pokarmu, indukując tym samym utratę wagi, natomiast nasila aktywność loko-
motoryczną oraz czuwanie; podawanie badanym szczurom antagonistów dopami-
nowych skutkowało odwróceniem tych efektów [32]. Proponowano stosowanie 
katyny do krótkotrwałego leczenia otyłości związanej z dietą [5]. W randomizo-
wanym badaniu kontrolnym z 241 pacjentami z nadwagą i otyłością, porównano 
leczenie trzema dawkami katyny (16 mg, 32 mg i 53,3 mg) z placebo przez okres 
24 tygodni. Pacjenci leczeni katyną uzyskali istotnie większą utratę masy cia-
ła w porównaniu z placebo (odpowiednio: 6,5±4,2 kg; 6,2±4,7 kg; i 9,1±5,4 kg 
w porównaniu z 2,4±4,4 kg dla placebo). Zaobserwowano niewielki, zależny od 
dawki, wzrost częstości pracy serca u chorych w grupach badanych, poza tym nie 
odnotowano innych działań niepożądanych; należy jednak podkreślić, że pacjenci 
o wysokim ryzyku sercowo-naczyniowym zostali wykluczeni z badania. Terapia 
katyną trwająca 24 tygodnie w kontrolowanych warunkach klinicznych wydaje 
się być bezpieczna, wykazano też jej znaczną skuteczność; jednakże, długotermi-
nowy stosunek korzyści do ryzyka pozostaje nadal niejasny i potrzebne są dalsze 
badania [5, 31]. Sama roślina kath należy do jednych z najczęściej stosowanych 
roślinnych psychostymulantów. Jej liście i młode gałązki są konsumowane ze 
względu na zawarte w nich substancje psychoaktywne. Farmakokinetyka katyno-
nu, katyny i norefedryny, ich wpływ na funkcje poznawcze, wykonawcze, a tak-
że ich potencjał uzależniający są przedmiotem badań; wciąż wzbudzają dyskusje 
i kontrowersje ze względu na brak danych klinicznych, koniecznych do wycią-
gnięcia miarodajnych wniosków [33].
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LEKI O MOŻLIWYM WPŁYWIE NA UBYTEK MASY CIAŁA

Otyłość jest czynnikiem zwiększającym ryzyko wystąpienia różnych jedno-
stek chorobowych [3]. Do leków stosowanych nie bezpośrednio w leczeniu oty-
łości, jednak przy których stosowaniu można zaobserwować spadek masy ciała 
zaliczamy m.in.: metforminę, agonistów receptora glukagonopodobnego peptydu 
typu 1 (ang. glucagon-like peptide, GLP-1) oraz topiramat. 

METFORMINA

Metformina jest lekiem z grupy biguanidów, jednym z najczęściej stosowa-
nych w leczeniu cukrzycy typu 2 od lat 50. XX wieku [34, 35, 36]. Stosuje się ją 
również do leczenia stanu przedcukrzycowego. Wykazano, że stosowanie metfor-
miny może nieznacznie chronić przed rozwinięciem cukrzycy typu 2 [37]. Me-
chanizm działania metforminy opiera się na jelitowym zahamowaniu wchłaniania 
glukozy, wzmożeniu jej wychwytu z krwi przez komórki organizmu, zahamowa-
niu glukoneogenezy i uwrażliwieniu tkanek na działanie insuliny. W efekcie met-
formina działa wielopoziomowo na obniżenie stężenia glukozy we krwi [35]. To 
wyjątkowe działanie metforminy uzupełnia fakt, że jako jedyny lek stosowany 
w cukrzycy w monoterapii nie wykazuje zwiększonego ryzyka wystąpienia hi-
poglikemii [38]. Poza korzystnym działaniem na gospodarkę węglowodanową, 
udowodniono przeciwnowotworowe, działanie tej substancji w badaniu na zwie-
rzętach. Nie sposób nie wspomnieć o działaniu ochronnym na układ sercowo-na-
czyniowy w postaci zmniejszenia liczby zachorowań oraz śmiertelności pacjen-
tów z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego [35].

Wpływ jej stosowania związany z ubytkiem masy ciała jako drugorzędowy 
efekt leczenia był przedmiotem kilku różnych, opublikowanych badań. Najwięk-
sze z nich, Diabetes Prevention Program (DPP), wykazało, iż średni spadek masy 
ciała u pacjentów  przyjmujących metforminę wynosił 2,1 kg podczas dwulet-
niego okresu leczenia [36].  U osób niechorujących na cukrzycę metformina 
wykazywała słaby, ale korzystny wpływ na redukcję występującej otyłości [34]. 
W badaniu na myszach trwającym 14 tygodni stosowanie metforminy znacząco 
ograniczyło wystąpienie otyłości na skutek stosowania diety bogatotłuszczowej, 
poprzez wzrost ekspresji czynnika wzrostu fibroblastów 21 (ang. fibroblast gro-
wth factor 21, FGF 21), kluczowego hormonu metabolicznego stymulującego li-
polizę w  kance tłuszczowej białej, zapobiegając jej akumulacji [34]. Ponieważ 
jednak bezpośredni wpływ na leczenie otyłości przy zastosowaniu metforminy 
nie jest znaczący oraz do końca potwierdzony, FDA nie zatwierdziło jej zasto-
sowania w leczeniu otyłości. W związku z tym, aktualnie metformina znajduje 
zastosowanie w leczeniu otyłości u pacjentów z wysokim ryzykiem powikłań me-
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tabolicznych, nietolerujących innych rodzajów terapii [36]. Dużą zaletą metfor-
miny jest jej względnie dobry profil bezpieczeństwa, a ryzyko kwasicy występuje 
jedynie przy znacznym przedawkowaniu leku. Głównymi działaniami niepożąda-
nymi są nudności i wymioty. Lek może być niebezpieczny jedynie u niewielkiej 
grupy pacjentów ze znaczną niewydolnością wątroby, nerek oraz serca [37].

AGONIŚCI RECEPTORA GLP-1

Odczuwanie głodu i sytości jest regulowane przez szereg hormonów wydzie-
lanych w odpowiedzi na dostarczanie pokarmu lub jego brak. Jednym z takich 
hormonów jest glukagonopodobny peptyd typu 1 wydzielany przez komórki L 
w terminalnej części jelita cienkiego w odpowiedzi na spożyty pokarm. Wpływa 
na gospodarkę węglowodanową obniżając stężenie glukozy we krwi poprzez ha-
mowanie sekrecji glukagonu i stymulację wydzielania insuliny [4, 20]. Należy do 
hormonów inkretynowych, czyli wzmagających wydzielanie insuliny przez ko-
mórki β trzustki, zanim dojdzie do zwiększenia stężenia glukozy we krwi. Posiada 
on bardzo krótki okres półtrwania, który wynosi mniej niż 2 minuty, ponieważ 
szybko dochodzi do jego rozkładu przez enzym dipeptydylopeptydazę-IV (ang. 
dipeptydyl peptidase IV, DPP-IV) [39]. GLP-1 wzmaga poczucie sytości na dro-
dze różnych mechanizmów: opóźnia opróżnianie żołądka, zwiększa wydzielanie 
insuliny i hamuje wydzielanie glukagonu [4]. Działa też na obszary podkorowe 
mózgu. Receptory GLP-1 (GLP-1R) znajdują się w zwoju węzłowym włókien 
doprowadzających nerwu błędnego, które kończą się w jądrze pasma samotnego 
w pniu mózgu. Stamtąd informacje przekazywane są do różnych obszarów mó-
zgowia. Najwyższy poziom immunoreaktywności GLP-1 zaobserwowano w ob-
szarach pnia mózgu i podwzgórza, które kontrolują odżywianie, w tym w jądrach 
przykomorowym i łukowatym, a także w polu najdalszym, jądrze pasma samot-
nego i w grzbietowym jądrze ruchowym nerwu błędnego. GLP-1R znajdują się 
również w korze ciemieniowej, podwzgórzu i rdzeniu; związane są one z waż-
nymi sygnałami pokarmowymi u ludzi. GLP-1, aktywując je, powoduje uczucie 
sytości [40]. Ze względu na korzystny wpływ GLP-1 na gospodarkę glukozy, stał 
się on zachęcającym celem do leczenia cukrzycy typu 2. Ze względu jednak na 
jego krótki okres półtrwania, jego użyteczność jako środka terapeutycznego była 
ograniczona. Syntetyczne analogi GLP-1 są odporne na degradację przez DPP-IV, 
dzięki czemu wydłużono ich czas działania. Choć początkowo stosowane były 
do leczenia cukrzycy typu 2, w badaniach klinicznych konsekwentnie obserwo-
wano ich istotny wpływ na spadek masy ciała, spowodowany hamowaniem ape-
tytu [39, 40]. Substancjami używanymi w preparatach leczniczych są liraglutyd 
oraz eksenatyd. W badaniach wykazano skuteczność stosowania analogów GLP-1 
w zwiększaniu utraty masy ciała pomiędzy grupami stosującymi lek, odpowied-
nią dietę i aktywność fizyczną, a grupą kontrolną tylko z odpowiednią dietą i ak-
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tywnością fizyczną [5]. Warto podkreślić że mimo zachęcających efektów terapii 
analogami GLP-1, część autorów uważa, iż ustępują one swoją skutecznością fen-
terminie i topiramatowi, opisanymi w dalszej części artykułu [12].

Liraglutyd
Liraglutyd należy do długodziałających agonistów receptora GLP-1 [4, 20, 

39, 40, 41]. Charakteryzuje się 97% homologią z ludzkim GLP-1 [39, 40, 41]. 
Został zsyntetyzowany przez Novo Nordisk i w 2010 roku FDA wyraziło zgo-
dę na wprowadzenie leku do użycia [39]. W Polsce lek ten jest zarejestrowany 
do leczenia cukrzycy typu 2 [4].  Liraglutyd, dzięki niewielkim zmianom składu 
aminokwasów względem naturalnego GLP-1, jest aż w 99% procentach wiązany 
z albuminami osocza, dzięki czemu unika filtracji kłębuszkowej i czas jego dzia-
łania wydłuża się [40, 41]. Substancja ta nie wpływa jedynie na poprawę glikemii, 
lecz także na redukcję masy ciała. Do mechanizmów działania liraglutydu należy 
hamowanie opróżniania żołądka, co wzmaga uczucie sytości, jednocześnie ha-
mując łaknienie [39, 40]. Odnotowano także bezpośredni wpływ liraglutydu na 
ośrodki centralnego układu nerwowego, bezpośrednio wpływające na regulację 
odżywiania, tj. jądro przykomorowe podwzgórza oraz jądro centralne ciała mi-
gdałowatego [40]. W leczeniu otyłości lek znajduje zastosowanie u osób z BMI 
>= 30 kg/m2, lub których BMI mieści się w przedziale 27-30 kg/m2 i współwystę-
puje jedna choroba związana z nieprawidłową masą ciała, np. cukrzyca typu 2 lub 
nadciśnienie tętnicze [41]. Lek podawany jest w formie iniekcji podskórnych, raz 
dziennie w dawce początkowej 0,6 mg, stopniowo ulegającej zwiększeniu do 3 
mg/d. W przypadku stosowania liraglutydu w skojarzeniu z leczeniem pochodną 
sulfonylomocznika lub insuliną należy rozważyć odpowiednie zmniejszenie daw-
ki pochodnej sulfonylomocznika lub insuliny w celu zapobiegania hipoglikemii 
[41]. Badania wykazały, iż redukcja wagi u osób z cukrzycą wynosiła 2,0-2,5 kg 
natomiast u osób bez cukrzycy około 5 kg [4, 5]. Stosowanie tego leku prowadzi 
także do obniżenia obwodu talii, wartości ciśnienia tętniczego czy stężenia he-
moglobiny glikowanej [5]. Liraglutyd poza działaniem związanym bezpośrednio 
z oddziaływaniem na receptory GLP-1 wykazywał aktywność przeciwzapalną, 
zmniejszając we krwi stężenie prozapalnych związków, w tym białka C-reaktyw-
nego (ang. C Reactive Protein, CRP) [12]. 

TOPIRAMAT

Pierwsze użycie topiramatu zostało udokumentowane w 1979 roku, kiedy 
został odkryty przez Bruce’a E. Maryanoffa oraz Josepha F. Gardoki i miał słu-
żyć jako lek przeciwdrgawkowy [42]. Topiramat jest monosacharydem z pod-
stawnikiem sulfaminidowym działającym na wiele mechanizmów komórkowych 
takich jak blokowanie napięciowo-zależnych kanałów sodowych, wzmacnianie 
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działania GABA czy inhibicja enzymu karboksylazy węglanowej w komórkach 
hipokampa. W efekcie dochodzi do hamowania przewodzenia impulsów między 
komórkami układu nerwowego. Nie wyjaśniono dotychczas mechanizmu poprzez 
który stosowanie topiramatu prowadzi do utraty masy ciała [43]. Substancja ta bar-
dzo łatwo przechodzi przez barierę krew-mózg i jest wydalana głównie w niezmie-
nionej formie przez nerki [44]. Podstawowym wskazaniem do jego stosowania jest 
terapia napadów padaczkowych częściowych i uogólnionych oraz profilaktyka na-
padów migrenowych. Istnieje również dużo prac udowadniających obiecujące dzia-
łanie topiramatu przy leczeniu napadów kompulsywnego objadania się oraz uza-
leżnienia od kokainy [45]. Doniesienia o wpływie topiramatu na utratę masy ciała 
skłoniły do prób stosowania tej substancji w leczeniu otyłości [5]. Coraz częstszą 
praktyką jest łączenie dwóch substancji w jednym preparacie; topiramat w połącze-
niu z fenterminą został zatwierdzony do życia przez FDA w 2012 roku w Stanach 
Zjednoczonych pod nazwą Qsiva. [46]. W badaniu EQUIP, porównującym efekt 
utraty masy ciała stosując placebo, zalecaną dawkę preparatu zawierającego topi-
ramat/fenterminę lub pełną dawkę preparatu, wykazano znacząco większą utratę 
kilogramów oraz większą poprawę parametrów gospodarki lipidowej przy stoso-
waniu najwyższej dawki preparatu w porównaniu z dawką niższą i placebo [47]. 
Pomimo wysokiej skuteczności w leczeniu otyłości, topiramat wywołuje znacząco 
więcej działań niepożądanych związanych z układem nerwowym takich jak spląta-
nie, omdlenia, spowolnienie ruchowe [44]. Dodatkowym ograniczeniem jego sto-
sowania jest udowodniona wysoka teratogenność, więc nie jest zalecany dla kobiet 
w wieku rozrodczym i w ciąży, a przy konieczności zastosowania niezbędne jest 
dołączenie skutecznej metody antykoncepcji. Ponadto nie przeprowadzono jeszcze 
badań nad długoterminowym stosowaniem fenterminy/topiramatu [12].

CHIRURGICZNE METODY LECZENIA OTYŁOŚCI

Algorytm leczenia nadmiernej masy ciała obejmuje trzy etapy. Chirurgiczne me-
tody leczenia otyłości stanowią etap ostatni i znajdują zastosowanie w przypadku, 
gdy leczenie niefarmakologiczne i farmakologiczne nie przyniesie pożądanego efek-
tu [10]. Szacuje się, że metody zachowawcze pozwalają na obniżenie masy ciała 
o 5-15% co w przypadku otyłości olbrzymiej nie pozwala na osiągnięcie znaczącej 
poprawy stanu zdrowia pacjenta [48]. Operacyjne leczenie otyłości należy rozważyć 
dla otyłości II stopnia (BMI 35,0-39,99 kg/m2) u chorego obciążonego chorobami 
współistniejącymi oraz obowiązkowo w przypadku pacjenta z otyłością olbrzymią 
(BMI ≥ 40,0 kg/m2) u którego leczenie zachowawcze nie przynosi efektów [10, 48, 
49]. Istotą jak najszybszego wdrożenia chirurgicznego leczenia otyłości jest kwestia 
redukcji śmiertelności. Długość życia pacjentów o BMI ≥ 40,0 kg/m2 jest o 5-20 lat 
krótsza w porównaniu do pacjentów o prawidłowej masie ciała [48, 50].
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W dziedzinie bariatrii zastosowanie znajduje wiele metod. Do najważniej-
szych z nich łączących redukcję masy ciała z wywołaniem korzystnego dla pa-
cjenta efektu metabolicznego należy zaliczyć [48, 51]: 

• resekcję rękawową żołądka – istotą jest usunięcie przy użyciu staplera ok 
85% żołądka od strony krzywizny większej z pozostawieniem fragmentu 
wzdłuż krzywizny mniejszej, kształtem przypominającego cienką rurę,

• wyłączenie żołądkowe z zespoleniem na pętli Roux-en-Y – polegające na 
odcięciu żołądka nieopodal wpustu i połączeniu odciętej części z jelitem 
cienkim (tzw. pętla odżywcza); pozostałą część żołądka wraz z dwunast-
nicą i fragmentem jelita cienkiego (tzw. pętla trawienna) łączy się zespo-
leniem jelitowo-jelitowym z pętlą odżywczą,

• wyłączenie żołądkowe z zespoleniem pętlowym – prowadzące do zmniej-
szenia długości przewodu pokarmowego w którym zachodzi aktywne tra-
wienie i wchłanianie poprzez wytworzenie niewielkiego zbiornika żołąd-
kowego i zespolenie go z dalszą częścią jelita,

• regulowaną opaskę żołądkową – zakładaną w górnej części żołądka, co 
pozwala na wytworzenie 20-30 ml zbiornika żołądkowego; opaska wypo-
sażona jest w mankiet połączony z portem podskórnym umożliwiającym 
regulację szybkości przechodzenia pokarmu do dalszych części przewodu 
pokarmowego, 

• pionowa plastyka żołądka – w której poprzez pionowe przeszycie wytwa-
rza się nieregulowalny około 30 ml zbiornik żołądkowy,

• wyłączenie żółciowo-trzustkowe – w wyniku wycięcia dalszej części żo-
łądka i zespoleniu części bliższej z jelitem krętym

• wyłączenie żółciowo-trzustkowe z ominięciem dwunastnicy – będące mo-
dyfikacją wspomnianego już wyłączenia żółciowo-trzustkowego, usunięciu 
podlega część żołądka po stronie krzywizny większej, a do jelita krętego 
przyszyta zostaje dwunastnica przecięta proksymalnie do brodawki Vatera.

Zabiegi z wykorzystaniem powyższych metod przeprowadzane są najczęściej 
laparoskopowo. Pozwala to na szybszą rekonwalescencję i minimalizuje wielkość 
blizn.

Chirurgię bariatyczną charakteryzuje szereg zalet. Nie można jednak zapominać, 
iż niesie ze sobą większe ryzyko powikłań w stosunku do metod zachowawczych. 
Dodatkowo pacjenci poddani zabiegowemu leczeniu otyłości często wymagają chi-
rurgicznego modelowania ciała postbariatrycznego, będącego nierutynowym po-
stępowaniem z zakresu chirurgii plastycznej pozwalającym na usunięcie nadmiaru 
skóry powstałego na skutek gwałtownego spadku masy ciała [51].
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PODSUMOWANIE

Nie ulega wątpliwości, że otyłość wraz z jej wszelkimi powikłaniami stanowi 
prawdziwą epidemię XXI wieku [6]. Otyłość jest ciężką chorobą przewlekłą o wie-
loczynnikowej etiologii i wymaga kompleksowego leczenia. Oprócz zmiany stylu 
życia, która jest kluczowym elementem postępowania u otyłych chorych, często ko-
nieczne jest bezzwłoczne rozpoczęcie leczenia farmakologicznego tego zaburzenia, 
jako element zarówno pierwotnej, jak i wtórnej profilaktyki kardiometabolicznej 
[6, 7]. W szczególnych przypadkach, u bardzo otyłych chorych, którzy spełniają 
określone kryteria, należy rozważyć operacje bariatryczne [48]. Leczenie otyłości 
przynosi wiele korzyści zarówno w skali indywidualnej, jak i populacyjnej. Reduk-
cja masy ciała chorych poprawia ich parametry metaboliczne, stanowi podstawę 
profilaktyki i leczenia nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, dyslipidemii oraz niektó-
rych nowotworów; ponadto poprawia stan zdrowia chorych cofając u nich objawy 
podmiotowe, takie jak uczucie ciężkości, chrapanie, bóle stawowe i wiele innych 
[10]. Choć otyłość na świecie jest poważnym problemem, a zwalczanie jej nadal 
pozostaje sporym wyzwaniem, postępy farmakoterapii stwarzają nadzieję na coraz 
skuteczniejsze, wielopoziomowe i długoterminowe leczenie otyłych chorych [4].
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