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Co to jest : NADWAGA i OTYŁOŚĆ?
 Nadwaga, czyli zwiększona masa 

ciała w stosunku do przyjętych norm, 
może prowadzić do otyłości. I 
nadwaga, czyli tzw. stan 
przedotyłościowy i otyłość nie są 
problemem estetycznym, ale złożoną 
chorobą przewlekłą 

 Nadwaga to stan, w którym 
dostarczamy organizmowi z 
pożywieniem zdecydowanie więcej 
energii, niż potrzebuje do 
prawidłowego funkcjonowania, w tym 
do podstawowej przemiany materii, 
wytwarzania ciepła i aktywności 
fizycznej 

 Otyłość jest jedną z 
najgroźniejszych i najbardziej 
skomplikowanych chorób 
przewlekłych. Do jej 
powstania przyczynia się 
wiele czynników tzw. 
środowiskowych (np. 
nieprawidłowe odżywianie, 
niska aktywność ruchowa), 
psychologicznych, 
genetycznych i 
hormonalnych. 



Otyłość - przyczyny 
środowiskowe

 Nieprawidłowe odżywianie, a 
także rodzinne zwyczaje 
przyrządzania i spożywania 
posiłków

 Nieprawidłowe zakupy żywności

 Niska aktywność ruchowa

 Stres



Otyłość - przyczyny psychologiczne
 niską samoocenę i brak samoakceptacji,

 obniżony nastrój lub depresję - aby poprawić sobie 
samopoczucie chorzy sięgają po słodycze lub alkohol, które 
dostarczają dodatkowych kalorii,

 zastępowanie jedzeniem ważnych potrzeb emocjonalnych - np. 
miłości, przyjaźni, bezpieczeństwa, uznania, szacunku otoczenia,

 zespół nocnego jedzenia, który przejawia się m.in. niejedzeniem 
posiłków rano, zjadaniem ponad połowy pokarmów w godzinach 
wieczornych i nocnych, trudnościami z zasypianiem 
lub bezsenność, a także lunatyzmem - kiedy chory nie ma 
świadomości, że wstaje w nocy, aby coś zjeść,

 zespół kompulsywnego jedzenia, kiedy chory zjada duże ilości 
pokarmu pod wpływem 
zdenerwowania, niepokoju, smutku, samotności lub znudzenia, a 
ilość i jakość zjadanego pokarmu nie mają dla niego żadnego 
znaczenia,

 uzależnienie od jedzenia,



Otyłość - przyczyny 
hormonalne

 Najczęstsze z nich to tzw. zespół 
Cushinga, przy którym nadmiar 
wydzielanego przez organizm kortyzolu, 
nazywanego hormonem stresu wywołuje 
potrzebę jedzenia większej ilości 
pokarmów. Przyrost masy ciała może 
także powodować niedoczynność 
tarczycy, ale tylko zaawansowana i nie 
leczona. 



Otyłość - przyczyny genetyczne
 Jakiś czas temu naukowcy poinformowali, że odkryli 

gen o nazwie FTO, który zwiększa ryzyko 
występowania otyłości. Jeśli jednak dopatrujemy się 
przyczyn otyłości w genetyce, to trzeba zaznaczyć, że 
za jej powstanie może odpowiadać nawet i 100 genów, 
a FTO jest jednym z nich.

 Specjaliści podkreślają jednak, że w "dziedziczeniu" 
otyłości chodzi bardziej o powielanie dostrzeżonych u 
dziadków i rodziców, błędnych nawyków 
żywieniowych i mało aktywnych sposobów spędzenia 
wolnego czasu. Na całym świecie odnotowano 
zaledwie 200 przypadków, u których uszkodzenia 
funkcji pojedynczego genu było przyczyną otyłości.



Otyłość - leczenie zachowawcze
 Prawda jest brutalna, pozbądźcie się złudzeń - żadna 

"dieta-cud" na 2-3 tygodnie, czy nawet na kilka 
miesięcy nie pomoże w skutecznym leczeniu nadwagi i 
otyłości. Do tego konieczna jest trwała, na całe życie 
zmiana nawyków żywieniowych połączona z trwałym 
zwiększeniem aktywności fizycznej. To tzw. leczenie 
zachowawcze.

 Aby zredukować masę ciała trzeba spożywać mniej kalorii niż tego 
potrzebuje organizm. Ale te ilości mogą być u każdego chorego 
bardzo różne. Zależą m.in. od jego wieku, sprawności fizycznej, 
rodzaju wykonywanej pracy, zaawansowania otyłości i innych 
schorzeń.

 Dlatego prawidłową ilość kalorii, które może dziennie zjadać 
konkretna osoba z nadwagą lub otyłością, aby uzyskać korzystny 
efekt leczniczy powinien ustalić lekarz w porozumieniu 
z dietetykiem.

 To samo dotyczy aktywności ruchowej. Jej rodzaj i "dawkowanie" 
powinny być dopasowane do stanu zdrowia, kondycji fizycznej i 
stopnia zaawansowania otyłości u każdego chorego oddzielnie. 
Takie zalecenia również powinien ustalić lekarz wspólnie 
z fizjoterapeutą.



Otyłość - leczenie farmakologiczne

 Wykorzystuje się ją przede 
wszystkim u osób z nadwagą oraz 
otyłością I i II stopnia. Czasem, 
przyjmowanie leków na receptę 
wspierających redukcję masy 
ciała zaleca się pacjentom tzw. 
bariatrycznym, czyli tym, którzy albo 
przygotowują się do zabiegów 
chirurgicznego leczenia otyłości 
(chirurgia bariatryczna) i muszą 
przed operacją zredukować masę 
ciała do określonego poziomu albo 
już są po operacji bariatrycznej, ale 
doszło u nich do ponownego 
przyrostu wagi.



Otyłość - leczenie chirurgiczne 
(operacje bariatryczne)

 Chirurgia bariatryczna to metoda 
leczenia, którą stosuje się u chorych z 
zaawansowaną otyłością. Do operacji 
kwalifikowani są chorzy na otyłość III 
stopnia (BMI 40+) lub otyłość II stopnia 
(BMI 35,0 – 39,9), u których doszło już do 
powikłań choroby otyłości, np.:

 cukrzycy typu 2;
 nadciśnienia tętniczego;
 lub choroby zwyrodnieniowej stawów.



Otyłość - wsparcie psychologiczne 
leczenia

 Do metod wspierających leczenie nadwagi i otyłości 
zalicza się tzw. terapię behawioralną. Pomaga 
choremu zmodyfikować zachowania żywieniowe, 
uczy technik kontroli procesu jedzenia, ale też 
wzmacnia jego motywację do leczenia i pomaga 
zrozumieć czym jest sama choroba otyłości i jakie 
ma konsekwencje. Z kolei pacjentom, u których 
leczenie otyłości utrudniają m.in. niska samoocena, 
zaburzenia depresyjne, zespół kompulsywnego 
jedzenia zaleca się skorzystanie z psychoterapii.

 Nadwagę i otyłość leczy się 
stopniowo. Najlepszy ubytek 
masy ciała to na początku 
leczenia 1 kg, a później 0,5 

kg tygodniowo.



Otyłość - konsekwencje nieleczenia otyłości

 Otyłość nie tylko sama w sobie jest 
chorobą, ale powoduje rozwój ok. 50 
innych schorzeń.

 Redukcja masy ciała już na poziomie 
od 5 do 10 proc. nadwagi zmniejsza 
ryzyko rozwoju powikłań otyłości, a 
jeśli już do nich doszło powoduje 
zmniejszenie ich nasilenia.



Powikłania metaboliczne wynikające z nadmiaru 
tkanki tłuszczowej wewnątrz jamy brzusznej:

 insulinooporność,
 stany przedcukrzycowe, które mogą przejść w 

cukrzycę typu 2,
 niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby,
 zaburzenia lipidowe,
 nadciśnienie tętnicze,
 zaburzenia hormonalne,
 uszkodzenie funkcji nerek,
 nowotwory - np. piersi, macicy, trzustki, jelita 

grubego, nerki, wątroby, odbytu, prostaty oraz krwi.



Choroby wynikające z nadmiernego obciążenia 
organizmu tkanką tłuszczową:

 zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa i stawów 
kolanowych,

 żylaki kończyn dolnych i żylna choroba 
zakrzepowo zatorowa,

 refluks żołądkowo-przełykowy,
 zaburzenia pracy płuc (zespół hipowentylacji),
 przepuklina rozworu przełykowego,
 zespół bezdechu sennego.



Zmiany emocjonalne wpływające na jakość
życia chorego:

 niska samoocena i brak samoakceptacji,
 zaburzenia w postrzeganiu rozmiarów, parametrów własnego ciała,
 izolacja od bliskich i społeczeństwa,
 zaburzenia snu,
 lęki,
 depresja.

Inne zaburzenia w pracy organizmu:

 kamica pęcherzyka żółciowego,
 zwiększone ryzyko powikłań w trakcie znieczulenia do operacji,
 powikłań pooperacyjnych i okołoporodowych,
 nieprawidłowości w budowie i rozwoju płodu



Jeśli chcesz skutecznie leczyć nadwagę i otyłość musisz 
uświadomić sobie i zaakceptować że: 

 otyłość to choroba i trzeba ją leczyć, a nie "walczyć" z nią lub od czasu do czasu 
"odchudzać" przy pomocy kolejnych "diet-cud",

 im wcześniej poznasz przyczynę otyłości i rozpoczniesz leczenie - najlepiej już na 
etapie nadwagi - tym większa szansa, że choroba się u ciebie nie rozwinie, ale...

 ... na leczenie otyłości nigdy nie jest za późno,
 leczenie otyłości to proces długi, trudny i wymaga indywidualnego podejścia do 

każdego chorego, a nie sztampowych recept w stylu "mniej jedz, więcej się ruszaj",
 leczenie otyłości powinno być prowadzone przez interdyscyplinarny zespół 

składający się z lekarza, dietetyka, psychologa i fizjoterapeuty,
 podstawą leczenia otyłości jest przyjęcie pomocy od profesjonalistów i szczera, 

systematyczna współpraca z nimi,
 jeśli już masz nadwagę lub zachorowałeś na otyłość, dzięki różnym metodom 

możesz doprowadzić do redukcji masy ciała, ale do końca nie wyleczysz się z tej 
choroby - wystarczy, że wrócisz do stylu życia sprzed leczenia, a w krótkim czasie 
dojdzie u ciebie do ponownego przyrostu masy ciała,

 jeśli chcesz odnieść sukces w leczeniu otyłości, to nie mierz go 
szybkością utraty wagi lub ilością utraconych kilogramów, ale 

trwałością tych efektów oraz poprawą twojego stanu zdrowia i jakości 
życia.



Aktywności i sporty BEZPIECZNE dla 
wszystkich osób z nadwagą i otyłością 

to:

 proste ćwiczenia w 
wodzie;
 wodny aerobic;
 pływanie;
 nordic walking;
 niektóre 

ćwiczenia pilates;
 jazda na rowerze -

stacjonarnym i 
terenowym.
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