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Częstość występowania nadwagi i otyłości u osób 
z cukrzycą –  

czy to właściwe spojrzenie ? 



Właściwe spojrzenie !!! 
Częstość występowania cukrzycy w zależności 

od stanu odżywienia 



Od otyłości do cukrzycy typu 2 

Czynniki środowiskowe: 

- niska aktywność fizyczna 

- dieta wysokoenergetyczna, 

wysokotłuszczowa, uboga 

w błonnik pokarmowy  

Predyspozycje genetyczne 

Rozwój stanu zapalnego w tkance tłuszczowej 

Insulinooporność i hiperinsulinemia 

Dysregulacja wydzielania adipokin Wzrost wydzielania cytokin prozapalnych 

Cukrzyca typu 2 

Defekt układu inkretynowego 

Apoptoza komórek beta  
Wzrost wydzielania glukagonu 

http://rds.yahoo.com/_ylt=A0PDoS0b6MtMExYAz02JzbkF;_ylu=X3oDMTBqZjhqcmFuBHBvcwM2MwRzZWMDc3IEdnRpZAM-/SIG=1n4detgqt/EXP=1288518043/**http:/images.search.yahoo.com/images/view?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?_adv_prop=image&b=61&ni=20&va=obesity&xargs=0&pstart=1&fr=altavista&w=1590&h=1600&imgurl=media-2.web.britannica.com/eb-media/18/91718-050-011B0CF5.jpg&rurl=http://www.britannica.com/EBchecked/topic-art/423747/120850/Obesity-the-excessive-accumulation-of-body-fat-can-cause-serious&size=265KB&name=obesity+::+obesi...&p=obesity&oid=30b7cb5231fdcd22e327cae117a3792c&fr2=&no=63&tt=440000&b=61&ni=20&sigr=13s1s01dc&sigi=11t3juts4&sigb=13gcgi6dn&.crumb=IMKHXnmR0.J


Zmniejszenie poposiłkowego wydzielania 
glukagonu – I mechanizm kontrregulacyjny 

zaburzeń funkcji osi inkretynowej  u otyłych? 

Wikarek T, Chudek J, Owczarek A, Olszanecka-Glinianowicz M. Poster ECO 2013 



Kiedy mechanizm kontrregulacyjny zawodzi  

Opracowano w 2006 za zgodą: Müller WA  i wsp. 
N Engl J Med. 1970;283:109–115. 
Massachusetts Medical Society.  
Wszystkie prawa zastrzeżone. 
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Leczenie otyłości – leczeniem przyczynowym  

• Zdiagnozowanie przyczyny otyłości  

• Ustalenie programu leczenia z uwzględnieniem nawyków 
żywieniowych i skłonności do realizacji programu aktywności 
fizycznej 

• Wdrożenie psychoterapii 

• Farmakologiczne wspomaganie leczenia otyłości  

• Rozważenie wskazań i przeciwwskazań do leczenia 
operacyjnego otyłości 



Co oferujemy chorym na otyłość? 

• Lekarz rodzinny – jeszcze jeden obowiązek i brak czasu, a także często 
przygotowania do podjęcia rozmowy – „wstydliwy problem”, „pacjent może 
poczuć się urażony”. 

• Dietetyk – prywatne porady często mające na celu osiągnięcie krótkotrwałego, 
znacznego ubytku masy ciała – spełnienie oczekiwań pacjenta. 

• Osoby nie posiadające wykształcenia medycznego prowadzące działalność w 
zakresie udzielania porad jak schudnąć poprzez stosowanie „diety cud” lub 
czasem szkodliwy dla osób chorych na otyłość rodzaj aktywności fizycznej. 

• Porady z książek o jedynej skutecznej diecie lub porady z kolorowych czasopism  



A co powinniśmy oferować?  

• Lekarz rodzinny – przesiewowa diagnostyka stanu odżywienia 

• Obesitolog zachowawczy – diagnozowanie podłoża otyłości, kierowanie leczeniem zachowawczym, 

kwalifikowanie do chirurgicznego leczenia otyłości, prowadzenie pacjenta po leczeniu operacyjnym 

• Dietetyk 

• Psycholog 

• Fizjoterapeuta 

• Chirurg obesitolog – ostateczna kwalifikacja do leczenia operacyjnego, przygotowanie do zabiegu, 

opieka pooperacyjna 

 



Postępowanie w leczeniu nadwagi i otyłości 

 

• Leki blokujące wchłanianie tłuszczu 

• Długodziałający agoniści receptora GLP-1 

• Leczenie skojarzone 

Leczenie 
farmakologiczne 

• Zespolenie omijające Roux-Y  

• Opaska żołądka (lap banding) 

• Resekcja żołądka 

• Inne (biliopancreatic diversion surgery) 

Leczenie chirurgiczne 

• Zmiana nawyków żywieniowych 

• Aktywność fizyczna 

• Zmiana zachowań 
Zmiana stylu życia 

Garber AJ, Abrahamson MJ, Barzilay JI, et al. American Association of Clinical Endocrinologists' comprehensive diabetes management algorithm 2013 consensus 
statement--executive summary. Endocr Pract. 2013;19(3):536-557. 



Psychoterapia 

 

Jest bardzo ważnym elementem leczenia otyłości. 

Należy odgraniczyć terapię behawioralną, która skupia się na analizie 
i modyfikacji zachowań żywieniowych i związanych z aktywnością 
fizyczną i może być prowadzona przez odpowiednio wyszkolonego 
psychologa, lekarza, dietetyka lub rehabilitanta 
 

oraz  

psychoterapię 
 



Terapia behawioralna 

• ułatwia modyfikację zachowań poprzez uczenie 
samoobserwacji, technik kontroli procesu jedzenia, radzenia 
sobie ze stresem inaczej niż za pomocą jedzenia,  

• wzmacnia motywację do długoterminowego podtrzymywania 
zmian, zmienia przekonania dotyczące regulacji masy ciała,  

• ułatwia zrozumienie konsekwencji otyłości i pomaga włączyć się 
aktywnie w proces leczenia.  

W ramach tych działań: 
• ustala się z chorym realny, możliwy do osiągnięcia cel,  
• wyznacza się kolejne kroki, które pozwolą ten cel osiągnąć, 
• w celu poprawy samokontroli zaleca się prowadzenie dzienniczka 

żywieniowego, w którym pacjent codziennie zapisuje spożywane 
pokarmy, im ilość i kaloryczność,  może również odnotowywać 
realizację aktywności fizycznej oraz raz w tygodniu masę ciała.  



Psychoterapia 

• jest leczeniem długotrwałym czasem trwającym nawet kilka lat,  
• określa się cel leczenia, 
• zawiera się kontrakt z pacjentem odnośnie częstości wizyt, 

relacji, granic kontaktu, 
• dokonuje się psychoanalizy i pracuje się z pacjentem nad jego 

głębokimi problemami, czasem mającymi początek w 
dzieciństwie lub traumatycznych wydarzeniach życiowych.  
 

Psychoterapii bezwzględnie wymagają pacjenci z niską 
samoceną, zaburzeniami depresyjnymi, zespołem 

kompulsywnego jedzenia i zespołem nocnego jedzenia  oraz 
nałogowym jedzeniem.    

 



Preparat złożony - Mysimba ® 

• Zarejestrowany przez EMA w 26.03. 2015 roku produkt 
leczniczy Mysimba® jest preparatem złożonym zawierającym 
dwie substancje czynne naltrekson i bupropion o przedłużonym 
uwalnianiu odpowiednio w dawkach 7,2 mg i 78 mg.  

• Należy podkreślić, że obydwie substancje czynne wchodzące          
w skład produktu leczniczego są znane od ponad 20 lat i są 
stosowane w monoterapii.  

• Bupropion jest selektywnym inhibitorem wychwytu zwrotnego 
dopaminy, stosowanym w leczeniu depresji (Welbutrin)                       
i nikotynizmu (Zyban).  

• Naltrekson jest antagonistą receptora opioidowego 
stosowanym w leczeniu uzależnienia od opiatów i zespole 
uzależnienia od alkoholu (Vivitrol). 
 



Billes, et al. Pharmacol Res. 2014 Jun;84:1-11. 
 

Mysimba – mechanizm działania 

Układ nagrody 

Kora przedczołowa 
(decyzje i zachowania) 

Jądro półleżące 
(integracja sygnałów dopaminowych  
i opioidowych) 

Podwzgórze 
(fizjologiczna regulacja bilansu 
energetycznego) 

Regulacja bilansy energetycznego 

Bupropion 
(stymulator POMC) 

Zwiększenie odczucia sytości 
+ 

    Zwiększenie wydatku energii  
  

Zmniejszenie masy ciała ciała 

Naltrexon 
(Antagonista receptora opioidowego µ) 

Bupropion 
hamanie wychwytu 
zwrotnego dopaminy  

Naltrekson blokowanie 
receptorów 
opioidowych  

Zmniejszenie apetytu 



Mysimba – wskazania do stosowania 

• Produkt leczniczy Mysimba jest wskazany do stosowania jako uzupełnienie 
diety o obniżonej kaloryczności i przy zwiększonej aktywności fizycznej w 
celu obniżenia masy ciała u pacjentów dorosłych (w wieku ≥18 lat) z 
wyjściową wartością wskaźnika masy ciała (BMI, body mass index) 
wynoszącą:  
– ≥30 kg/m2 (otyłość)  
– od 27 kg/m2 do <30 kg/m2 (nadwaga), jeśli u pacjenta występuje 

jedna lub więcej chorób towarzyszących otyłości (np. cukrzyca typu 2, 
dyslipidemia, wyrównane nadciśnienie tętnicze)  

 
• Produkt leczniczy Mysimba należy po 16 tygodniach stosowania odstawić, 

jeśli masa ciała pacjenta nie uległa obniżeniu o co najmniej 5% 
początkowej masy ciała  

Mysimba - Charakterystyka Produktu Leczniczego 



Dla kogo MYSIMBA? - profil pacjenta 

Zajadanie stresu 

Nadwaga (BMI ≥27 
kg/m2) + co najmniej 1 

powikłanie otyłości  

Otyłość lub nadwaga + 
dyslipidemia 

Otyłość 
BMI ≥30 kg/m2*  Przygotowanie do operacyjnego 

leczenia otyłości  

Otyłość lub nadwaga + cukrzyca typu 2 

Problemy z odbiorem bodźców płynących z 
organizmu i interpretowanie jako głodu innych 

bodźców 

Tendencja do dojadania między 
posiłkami zwłaszcza pokarmów 

słodkich  

Zaburzenia płodności spowodowane 
otyłością i związane z nimi obniżenie 

nastroju  

Otyłość lub nadwaga + 
nadciśnienie tętnicze 

Zespół kompulsywnego 
jedzenia (BED) 

Nałogowe jedzenie  



Mechanizmy działania GLP-1  
i agonistów GLP-1R  

Cardiovasc Diabetol. 2014; 13: 142.  



Saxenda – wskazania do stosowania 

 

• Saxenda jest wskazana 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   
• obturacyjny bezdech senny  
• Należy przerwać leczenie, jeżeli po 12 tygodniach stosowania produktu 

Saxenda w dawce 3,0 mg na dobę u pacjenta nie stwierdzono zmniejszenia 
początkowej masy ciała o co najmniej 5%. 

*ChPL Saxenda - http://ec.europa.eu/health/documents/community-
register/2015/20150323131125/anx_131125_pl.pdf 



Dla kogo SAXENDA? - profil pacjenta 

Nadwaga (BMI ≥27 
kg/m2) + co najmniej 1 

powikłanie otyłości  

Otyłość lub nadwaga + 
dyslipidemia 

Otyłość 
BMI ≥30 kg/m2*  

Przygotowanie do operacyjnego 
leczenia otyłości  

Otyłość lub nadwaga + cukrzyca typu 2 

Otyłość lub nadwaga + 
nadciśnienie tętnicze 



Dylemat patofizjologa – klinicysty 

J Clin Invest. 2006; 116: 1756–1760  



J Obes. 2011; 2011: 984245  



Podsumowanie  

Endocrinology. 2011 October; 152(10): 3592–3596.  



Organizacja opieki zdrowotnej  
nad chorymi na otyłość 

ENDOCRINE PRACTICE Vol 22 (Suppl 3) July 2016 1  
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