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Santrauka
Nutukimas – dažna lėtinė, plačiai paplitusi suaugusiųjų 
ir vaikų liga. Kiekvienais metais padidėjusį kūno svorį 
turinčių žmonių skaičius auga, o kartu didėja ir miršta-
mumas nuo gretutinių ligų, susijusių su antsvoriu. Šiuo 
metu nutukimui kontroliuoti taikomos trys gydymo 
strategijos, kurių pasirinkimas priklauso nuo paciento 
nutukimo laipsnio bei gretutinių ligų. Gydymas prade-
damas konservatyviu būdu – dieta, fizinis aktyvumas 
bei elgesio terapija; jei rezutatai nepakankami  ar yra 
gretutinių ligų, pridedama farmakoterapija; jei paciento 
didelis nutukimas negali būti sumažintas anksčiau minė-
tais būdais, renkamasi bariatrinė chirurgija ar bariatrinės 
endoskopijos procedūros. Šiuo metu plačiausiai naudo-
jami penki JAV maisto ir vaistų administracijos patvir-
tinti medikamentai, skirti svorio mažinimui. Orlistatas 
yra seniausias ir labiausiai ištirtas vaistinis preparatas. 
Šio darbo tikslas − įvertinti, susisteminti ir išanalizuoti 
mokslinėje literatūroje pateikiamus duomenis apie or-
listato taikymą nutukimo gydymui, jo saugumą ir efek-
tyvumą svorio mažinimui bei su antsvoriu susijusių gre-
tutinių ligų kontrolei.

Įvadas
Nutukimas tai lėtinė liga, kelianti didelių sveikatos pro-

blemų. Remiantis PSO, šiuo metu antsvorio turinčiais lai-
komi tie, kurių KMI yra >25 kg/m2, o nutukusiais – >30 kg/
m2. Žmonių, turinčių antsvorio, pasaulyje yra daugiau kaip 
1,9 milijardo [1]. Ankstyva prevencija ir gydymas svarbus 
palengvinti sveikatos priežiūros įstaigų naštą ir užkirsti kelią 
gyvybei pavojingų gretutinių susirgimų atsiradimui. Nutukę 
ir antsvorio turintys pacientai žymiai dažniau skundžiasi 
širdies ir kraujagyslių, endokrininės bei raumenų-skeleto sis-
temos ligomis, tokiomis kaip koronarinė širdies liga, cukrinis 
diabetas, arterinė hipertenzija, artritas, didėja rizika susirgti 
tam tikromis vėžio formomis [2]. Šiuo metu antsvorio ir 
nutukimo mažinimui taikomos kelios gydymo strategijos. 

Gydymas pradedamas skiriant mažo kaloringumo dietą, di-
dinant fizinį aktyvumą ir taikant elgesio terapiją. Dideliam 
nutukimui (KMI >35 kg/m2) mažinti, kai prieš tai taikytais 
metodais negauta reikšmingų rezultatų (netekta <5% bendro 
kūno svorio), atliekama bariatrinė chirurgija arba taikoma 
bariatrinė endoskopinė procedūra, pavyzdžiui, intragastrinio 
baliono terapija. Pacientams, kuriems neindikuotina chi-
rurginė intervencija, kai KMI >30 kg/m2 arba >27 kg/m2, 
tačiau turintiems gretutinių ligų, konservatyvus gydymo 
būdas papildomas farmakoterapija [3]. Šiuo metu plačiausiai 
naudojami JAV maisto ir vaistų administracijos patvirtinti 
penki preparatai svorio mažinimui: orlistatas, lorkaserinas, 
naltreksonas (bupropionas), fenterminas (topiramatas) ir 
liraglutidas [4]. Orlistatas −  tai seniausiai rinkoje randamas 
vaistas, veikiantis kaip kasos ir skrandžio lipazės grįžtamasis 
inhibitorius. 

Darbo tikslas – išanalizuoti ir aptarti įrodymais pagrįstą 
informaciją apie orlistato taikymą farmakologiniam nutu-
kimo gydymui.

Tyrimo medžiaga ir metodai 
Taikyta sisteminė mokslinės literatūros bei dokumentų 

apžvalga ir analizė. Duomenų buvo ieškoma Google Scho-
lar, UpToDate, Cochrane bei Medline (PubMed) duomenų 
bazėse. Visateksčiai straipsniai atrinkti, jei jų pavadinimas, 
santrauka ar reikšminiai žodžiai nurodė, kad tyrimas tin-
kamas įtraukti į šią apžvalgą. Pasirinktos tik anglų kalba 
skelbtos publikacijos. Vartoti nurodyti raktažodžiai. Atrinkti, 
išanalizuoti ir apibendrinti 10 straipsnių.

Tyrimo rezultatai
Orlistato taikymas nutukimo gydymui. Orlistatas – tai 

grįžtamas kasos ir skrandžio lipazės inhibitorius, skiriamas 
pacientams, kuriems dietos ir fizinio aktyvumo režimas ne-
davė reikšmingų rezultatų – per 6 mėnesius bendras kūno 
svoris nesumažėjo daugiau nei 5 procentais. Orlistato mo-
lekulės savo struktūra yra labai panašios į trigliceridus, jos 
konkuruodamos jungiasi prie lipazės, ją inaktyvuoja ir su-
trikdo trigliceridų hidrolizę bei pasisavinimą žarnyne. Vaistas 
praktiškai nepatenka į sisteminę kraujotaką, todėl didžiau-
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sias poveikis yra žarnyne [5]. Orlistatas kontraindikuotinas 
nėščiosioms ir pacientams, kuriems diagnozuotas lėtinis 
malabsorbcijos sindromas, cholestazė arba anamnezėje 
kalcio oksalato akmenys [5]. Nors orlistatas yra efektyvus 
ir saugus vaistas svorio mažinimui, tačiau jis gali sukelti 
nepageidaujamą poveikį daugeliui pacientų. Vartojant šį 
vaistą, dažni gastrointestiniai šalutiniai reiškiniai, daugiau 
nei 80 proc. pacientų pasireiškė bent vienas iš simptomų: 
išmatų nelaikymas, pilvo pūtimas, viduriavimas, steatorėjos 
epizodas. Dėl mažesnės riebaluose tirpių vitaminų (A,D,E) 
absorbcijos žarnyne pacientams, kurie nevartojo multivita-
minų papildų, rasta sumažėjusi šių vitaminų koncentracija 
kraujyje [6]. Retais atvejais galimas ūmus inkstų pažeidimas, 
nes nesuskaidyti riebalai jungiasi su kalciu, kuris absorbuoja-
mas ir deponuojamas instuose, todėl didėja rizika susidaryti 
oksalatiniams inkstų akmenims [7]. 

Orlistato efektyumas nutukimo gydymui. Orlistatas 
rinkoje pasirodė 1999 metais. Nuo to laiko atlikta daugybė 
tyrimų, vertinančių vaisto efektyvumą. 2004 m. Jarl S. Tor-
genson ir kt. ketverius metus trukusiame dvigubai aklame 
tyrime nustatė, kad vartojant orlistatą ir kartu taikant fizinį 
aktyvumą bei dietą, pasiekiamas reikšmingas svorio mažė-
jimas, lyginant su placebo grupe. Medikamentą vartojusioje 
tiramųjų grupėje fiksuotas vidutinis 5,8 kg svorio netekimas, 
o placebo grupėje svoris vidutiniškai sumažėjo 3 kilogramais 
[8]. Daugiau nei po dešimtmečio Awadhesh K. Singh ir kt. 
surinko ir apibendrino atliktų tyrimų duomenis, kuriuose 
buvo vertinami penki anksčiau minėti JAV vaistų ir maisto 
kontrolės administracijos patvirtinti  svorio mažinimo prepa-
ratai. Tiriamoji populiacija, vartojusi orlistatą ir kartu taikiusi 
dietą bei fizinį aktyvumą, pasiekė reikšmingą svorio suma-
žėjimą (N=10435, ∆ −3,07 kg). Lyginant skirtingus tyrimus 
pastebėta, kad orlistato efektyvumas yra vienas mažesnių - 
didesnis svorio netekimas fiksuotas fentermino  (topiramato), 
liraglutido ir naltreksono (bupropiono) tiriamųjų grupėse [9]. 

 Orlistato poveikis su nutukimu susijusių ligų kon-
trolei. Su padidėjusiu kūno svoriu glaudžiai susijęs ir di-
desnis sergamumas gretutinėmis ligomis, tokiomis, kaip 2 
tipo cukrinis diabetas, arterinė hipertenzija, miego apnėja, 
koronarinės širdies ligos. Neretai šių ligų gydymo gairėse 
prie pradinės gydymo taktikos nurodomas svorio mažinimas. 
2021 m. Andrea Siebenhofer ir kt. atnaujintoje apžvalgoje 
įvertino JAV maisto ir vaistų administracijos patvirtintų 
preparatų poveikį padidėjusiam kraujospūdžiui, mažinant 
svorį. Vertinant orlistato efektyvumą, buvo apžvelgti keturi 
dvigubai akli tyrimai (N=3132) ir nustatyta, kad per 6-12 
mėn., lyginant su placebo grupe, orlistatą vartojusiai tiria-
mųjų grupei, kartu su sumažėjusiu svoriu, sistolinio kraujos-
pūdžio vidutinis skirtumas buvo -2,6 mmHg, o diastolinio 
-2,00 mmHg [10]. Raj S. Padwal ir kt., Jarl S. Torgenson 

ir kt. atliktose apžvalgose (N=10631 ir N=3305) įvertintas 
sergamumas 2 tipo cukriniu diabetu, po svorio mažinimo 
orlistatu. Pirmajame tyrime pastebėta, kad tirtoje populia-
cijoje reikšmingai sumažėjo sergančiųjų cukriniu diabetu 
atvejų, pagerėjo bendrojo cholesterolio, mažo tankio lipidų 
rodikliai kraujyje, sumažėjo arterinis kraujospūdis ir page-
rėjo glikemijos kontrolė. Antrojo tyrimo atveju analogiškai 
sumažėjo sergančiųjų cukriniu diabetu atvejų, per ketverius 
metus rizika sumažėjo 37,3 procento [6,8].

Išvados
1. Kiekvienais metais per didelį svorį turinčių suaugu-

siųjų ir vaikų skaičius didėja, didindamas sveikatos priežiū-
ros įstaigų naštą bei ankstyvą mirtingumą dėl gretutinių ligų.

2. Orlistatas yra saugus ir efektyvus vaistas svorio maži-
nimui. Geresni rezultatai gaunami taikant kombinuotą kon-
servatyvųjį ir farmakoterapinį gydymo būdus. Vartojant šį 
vaistą, dažniausiai pasireiškia nesunkūs gastrointestiniai 
nepageidaujami reiškiniai.

3. Mažinant svorį, atitinkamai mažėja segamumas gre-
tutinėmis ligomis. Vartojant orlistatą, reikšmingai sumažėja 
arterinis kraujospūdis, 2 tipo cukrinio diabeto atvejų, gerėja 
glikemijos kontrolė, cholesterolio ir kraujo lipidų rodikliai.
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Summary 
Obesity is a common chronic disease that is widespread in 

adults and children. The number of obese people each year is gro-
wing, and so is the mortality from co-morbidities associated with 
being overweight. There are currently three treatment strategies 
used to control obesity, the choice of which depends on the pa-
tient’s degree of obesity and comorbidities. Treatment is started 

in a conservative way - diet, physical activity, and behavioral the-
rapy; in case of insufficient results or co-morbidities, pharmacot-
herapy is added; if a patient is severely obese that cannot be re-
duced in the ways mentioned above, bariatric surgery or bariatric 
endoscopy procedures are chosen. There are currently five widely 
used drugs for weight loss approved by the U.S. Food and Drug 
Administration. Orlistat is the oldest and most studied drug. The 
aim of this study was to evaluate, systematize and analyze the data 
in the scientific literature on the use of orlistat in the treatment of 
obesity, its safety and efficacy in weight loss and co-morbidities 
related to overweight.

Conclusions. 1. The number of overweight patients, both adults 
and children, is increasing every year, increasing the burden on he-
althcare facilities and early mortality from co-morbidities 2. Or-
listat is a safe and effective medicine for weight loss. Better results 
are obtained with a combination of conservative and pharmacot-
herapeutic treatments. Mild gastrointestinal side effects are com-
mon with this medicine. 3. Weight loss reduces the incidence of 
co-morbidities. Orlistat has been shown to significantly reduce ar-
terial blood pressure, improve the control of glycemia in patients 
with type 2 diabetes, and improve cholesterol and blood lipids.
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