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Ожирі́ння — захворювання при якому надлишковий накопичений жир у
тілі несприятливо
впливає
на
стан
здоров'я,
призводячи
до
зменшення середньої тривалості життя та/або збільшення проблем зі
здоров'ям. Людину вважають хворою на ожиріння, якщо індекс маси
тіла (ІМТ), показник, який можна обрахувати розділивши вагу людини
у кілограмах на зведений у квадрат зріст людини в метрах, перевищує
30 кг/м2.
Існує кілька методів лікування ожиріння: від банальної дієти до
складних
хірургічних
операцій.
Рекомендується
збалансована
низькокалорійна дієта за рахунок зниження вмісту вуглеводів (100-120 г) і
частково жирів (80-90 г) переважно тварин при достатньому вмісті білків
(120 г), вітамінів, мінеральних речовин (з урахуванням енергетичних витрат).
Використовують продукти з високим вмістом клітковини, що сприяє
швидкому насиченню, прискоренню проходження їжі через кишечник.
Харчування дробове, 5-6 разів на добу. Застосовують розвантажувальні дні:
білкові (наприклад 350 г відвареного м'яса або 500 г сиру), фруктові і т. Д.
Необхідні активний руховий режим, систематична лікувальна гімнастика,
душ, масаж. На тлі втрати маси тіла знижується основний обмін, що сприяє
збереженню ,що надійшла з їжею енергії і зниження ефективності дієтичного
лікування. Це вимагає в процесі лікування перерахунку добової калорійності
їжі і збільшення рухової активності. Великий інтерес викликають, звичайно,
лікарські засоби для лікування ожиріння, які, правда, потрібно приймати
дуже довго і якщо немедикаментозне лікування ожиріння не приносить
результатів.
Медикаментозне лікування ожиріння слід проводити під контролем
лікаря. Деякі засоби сприяють зниженню ваги, темп якого вирівнюється
зазвичай до шостого місяця лікування, але після року лікування ефективність
їх, за даними останніх досліджень, починає падати. Що ж може нам
запропонувати сучасна фармакологія для лікування ожиріння? Такі відомі
препарати, як сибутрамін і фентермин мають здатність знижувати апетит.
При їх прийомі швидко виникає почуття насичення, що змушує вас спокійно
відмовлятися від поглинання додаткової порції їжі. Так само хворим з

підвищеним апетитом призначають анорексигенні препарати: фепранон,
теронак. Курс лікування не більше 1-1,5 міс через можливе виникнення
звикання до них. У зв'язку з збудливою дією препаратів рекомендується
застосовувати їх в першій половині дня.
Лікарська рослина Гарцинія Камбоджійська. Завдяки своїй властивості
знижувати відчуття голоду набула широкого поширення серед засобів для
схуднення. Ксенікал (орлістат) - один з найпопулярніших сьогодні препаратів
,який допомагає знизити масу тіла. Ксенікал блокує ферменти, які сприяють
всмоктуванню жирів - панкреатичну ліпазу і ліпазу кишечника. Як і інші
лікарські препарати, без дієти Ксенікал неефективний. Максимум на що він
здатний - це знизити засвоєння жирів на третину, тобто дві третини
споживаних з їжею жирів все одно засвоється організмом. Основною
перевагою ксенікалу є відсутність його всмоктування в системний кровотік, а
отже це не викликає системних побічних ефектів. Пігулка, а точніше, синя
капсула, працює тільки в кишечнику, не впливає на інші органи. Настрій при
його прийомі погіршується, так як шлунок хоч і відчуває себе ситим, але
мозок отримує менше калорій і відчуває, що його «обманюють». На тлі
прийому препарату можуть виникати неприємні побічні ефекти з боку
шлунково-кишкового тракту, зумовлені фармакологічною дією препарату,
що перешкоджає всмоктуванню жирів їжі , а також відзначалися головні
болі , зниження всмоктування жиророзчинних вітамінів, алергічні реакції і ін.
Іноді в якості жиромобілізуючого призначають адипозин по 50 ОД 1-2 рази
на добу курсами по 20-30 днів в комбінації з сечогінними препаратами. При
ендокринних
формах
ожиріння проводять
лікування
основного
захворювання. У жінок при відсутності відновлення функції яєчників на тлі
зниження і нормалізації маси тіла проводять медикаментозну корекцію
синтетичними естрогенгестагеннимі препаратами. У випадках збільшення
маси тіла на тлі прогестиноестрогенних препаратів їх відміняють і
призначають прогестерон і синтетичні гестагени. При порушенні
толерантності до вуглеводів - бігуаніди володіють також липолітичними і
частково анорексигенними властивостями.
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