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З
атлъстяването е сложно мул-

тифакторно заболяване, кое-

то представлява прекомерно 

отлагане на мастна тъкан и има 

негативен ефект върху здравето. В 

последните 50 години то драматич-

но зачестява, водейки до безпреце-

дентна пандемия, като честотата 

му от 1980 г. насам се е увеличила 

със 100%. Епидемиологичните данни 

на СЗО[1] от 2016 г. сочат, че пове-

че от 1.9 млрд. хора над 18 години 

са били с наднормено тегло – 39% 

от възрастното население. От 

тях повече от 650 млн. са били със 

затлъстяване (13%). Затлъстяване-

то и наднорменото тегло са пети-

ят водещ риск за смъртност, като 

ежегодно най-малко 2.8 млн. души 

умират в резултат на наднормено 

тегло или обезитет. Със затлъстя-

ването се асоциират 44% от случаи-

те на захарен диабет, 23% от случа-

ите с исхемична болест на сърцето 

и между 7 и 41% от случаите на ня-

кои ракови заболявания. 

В клиничната практика широко за-

стъпен за определение и класифика-

ция на затлъстяването е индексът 

на телесна маса (ИТМ), тъй като се 

изчислява лесно (ИТМ=kg/m2), коре-

лира добре с количеството мастна 

тъкан в тялото и с риска от болест-

ност и смъртност. На базата на по-

пулационни проучвания е определена 

горната граница за нормален ИТМ, 

която е 24.9 kg/m2. При ИТМ ≥30 kg/

m2 се поставя диагнозата затлъс-

тяване, което се дели на няколкото 

субкатегории: клас 1 – ИТМ ≥30 kg/

m2 и <35 kg/m2; клас 2 – ИТМ ≥35 kg/m2 

и <40 kg/m2; клас 3 – ИТМ ≥40 kg/m2[2]. 

Затлъстяването е предотвратимо 

хронично заболяване. За неговото и 

на асоциираните с него усложнения 
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НОВОСТИ В ЛЕЧЕНИЕТО НА  
ЗАТЛЪСТЯВАНЕТО

ЗАТЛЪСТЯВАНЕТО ПРЕДСТАВЛЯВА АБНОРМНО 
ОТЛАГАНЕ НА МАСТНА ТЪКАН В ТЯЛОТО, КОЕТО 
СЕ АСОЦИИРА С НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЕФЕКТИ върху 
здравословното състояние на индивида. СЗО поставя 
затлъстяването на едно от челните места сред хроничните 
болести при възрастните поради пандемичния му характер 
на разпространение. Обезитетът е предотвратим. За 
неговото лечение и на асоциираните с него усложнения е 
необходимо да се постигне ефективна редукция на телесно 
тегло и последващо задържане на постигнатия резултат. 
Появилите се в последните години данни от множество 
научни изследвания върху оста черва/мозък, включително 
микробиота, промениха значително нашето разбиране 
за етиологията на затлъстяването и дадоха нови насоки в 
подходите за лечението му. 

В тази обзорна статия ние представяме актуални данни за 
неинвазивните методи за лечение на обезитета. Акцент е 
поставен, както на съществуващите лекарствени продукти 
на българския пазар, но и на перспективите за нови 
медикаменти, които очакват одобрение от регулаторните 
органи. 
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лечение, е необходимо да се постиг-

не ефективна редукция на телесно 

тегло и последващо задържане на по-

стигнатия резултат. Появилите се в 

последните години данни от множе-

ство научни изследвания върху оста 

черва/мозък, включително микроби-

ота, промениха значително нашето 

разбиране за етиологията на затлъс-

тяването и дадоха нови насоки в под-

ходите за лечението му. 

Първата стъпка в борбата срещу 

затлъстяването е промяна в хра-

нителния режим и физическата ак-

тивност[3]. За съжаление, те често 

не са успешни или показват само 

краткосрочна ефикасност, оста-

вяйки лекарствената терапия или 

хирургичните техники като възмож-

ни алтернативи. Бариатричната 

хирургия е много по-ефективна от 

лицензираните в момента лекар-

ства, но тя често остава като по-

следна възможност, когато всички 

останали терапевтични подходи 

са изчерпани. Медикаментозната 

терапия за лечение на затлъстява-

нето цели промяна на баланса меж-

ду енергийния прием и разхода и/

или разпределението на хранител-

ните вещества между немастна-

та и мастната маса[4]. Наличните 

в момента лекарства включват 

централно действащи потискащи 

апетита и периферно действащи 

мо лекули (Таблица 1). Освен тях има 

и няколко нови медикаменти, които 

са в процес на клинично изпитване и 

имат обещаващи първоначални ре-

зултати[5]. 

Ползите от редукцията на телесно 

тегло не се ограничават до намаля-

ването и контрола на сърдечно-съ-

довия риск. Данни от литературата 

сочат, че излагането на затлъстя-

ване in utero е свързано с промяна в 

генната експресия и метаболитни 

нарушения в потомството[6], поради 

което намаляването на затлъстя-

ването сред жените във фертилна 

възраст преди бременност може 

да допринесе за по-ниска честота 

на затлъстяване в детска възраст. 

По отношение на одобрените лекар-

ства, не се обръща специално вни-

мание на жените в репродуктивна 

възраст, нито има информация за 

безопасност по време на бремен-

ност и кърмене. Поради това, ако 

жените планират бременност, ме-

дикаментът за лечение на обези-

тет следва да се прекрати преди 

зачеването[7].

ФАРМАКОЛОГИЧНА ТЕРАПИЯ

Централно 
действащи 
медикаменти, 
потискащи 
апетита

т а б л и ц а  1

МЕДИКАМЕНТИ, ОДОБРЕНИ КЪМ НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАТЛЪСТЯВАНЕТО  
EMA – ЕВРОПЕЙСКАТА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА; FDA – ФЕДЕРАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ХРАНИ И ЛЕКАРСТВА

Медикамент Механизъм на действие Доза и начин на приложение Одобрен 

Phentermine/
topiramate 

Phentermine: SLC6A2 
транспортер;  
Topiramate: неясен механизъм 

Перорален, капсула с удължено 
освобождаване;  
3.75-23 mg ежедневно – начална доза;  
7.5/46 mg ежедневно – препоръчителна 
доза; 
15/92 mg ежедневно – максимална доза

Одобрен от FDA

Naltrexone/
bupropion 

Naltrexone: антагонист на 
опиодните рецептори в 
мозъка; Bupropion: инхибитор 
на норадреналиновия и 
допаминовия транспортери

Перорален, таблетки с удължено 
освобождаване; 8/90 mg два пъти дневно 

Одобрен от FDA и EMA

Setmelanotide 
Агонист на меланокортин-4 
рецептор (MC4R) 

10 mg/дневно, подкожна инжекция
Одобрен от FDA
Одобрен с индикация при 
редки заболявания от EMA 

Liraglutide GLP-1 рецепторен агонист 
Максимална доза 3 mg/дневно, подкожна 
инжекция 

Одобрен от FDA и EMA 

Semaglutide GLP-1 рецепторен агонист
Максимална доза 2.4 mg/седмично, 
подкожна инжекция

Одобрен от FDA и EMA

Orlistat

Инхибитор на стомашна 
и панкреасна липаза, 
диацилглицерол липаза (DAGL) 
и αβ-хидролаза 12 (ABHD12) 

Перорален; 60-120 mg три пъти дневно 
с храна 

Одобрен от FDA и EMA 
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Phentermine/topiramate

Амфетаминовият аналог phenter-

mine потиска апетита чрез инхи-

биране на обратното захващане на 

норадреналина от транспортера 

SLC6A2 в хипоталамуса, докато 

точните механизми на действие на 

антиконвулсанта топирамат не са 

напълно изяснени. Тopiramate е мно-

гофункционално съединение, което 

води до загуба на тегло като стра-

ничен ефект главно чрез намалява-

не на мастна тъкан. Комбинацията 

phentermine/topiramate (Qsymia) сти-

мулира синаптичното освобожда-

ване на серотонин, норадреналин и 

допамин и засилва действието на 

GABA. Според скорошен система-

тичен обзор, phentermine/topiramate 

е показал най-силното намаляване 

на телесното тегло в сравнение 

с други средства против затлъс-

тяване[8]. Въпреки че е одобрен за 

употреба в Съединените щати от 

2012 г., през 2013 г. ЕМА отказва раз-

решение за употреба на този комби-

ниран лекарствен продукт поради 

опасения от дългосрочни негативни 

ефекти върху сърцето, асоциирани 

с употребата на phentermine, както 

и провокиране на депресия, тревож-

ност и когнитивни нарушения, дъл-

жащи се на topiramate[9].

Naltrexone/bupropion 

Naltrexone/bupropion (Mysimba) е 

ком  биниран лекарствен продукт, 

който се препоръчва в допълнение 

към диета и физическа активност. 

Препоръчителната дневна доза е 2 

таблетки от 8/90 mg два пъти днев-

но. Налтрек сон е опиоиден антаго-

нист, който влиза в съображение за 

лечение на алкохолна или опиоидна 

зависимост, докато бупропион е ин-

хибитор на обратното захващане 

на норадреналин и допамин и е одо-

брен при депресия и при пациенти, 

отказващи тютюнопушенето[10]. В 

комбинация, синергично водят до 

понижаване на телесното тегло 

чрез стимулиране на анорексигенни 

неврони в хипоталамуса, което от 

своя страна води до намаляване на 

апетита и енергийния внос и пови-

шаване на енергоразхода. В основни-

те проучвания[11,12] средната загуба 

на тегло при пациенти, лекувани с 

naltrexone/bupropion, е 3.7-5.7% в срав-

нение с 1.3-1.9% при плацебо. Делът 

на лекуваните пациенти, които са 

постигнали 5% загуба на тегло, е 

28-42% в сравнение с 12-14% при пла-

цебо. Около 13-22% от приемащите 

комбинацията са постигнали поне 

10% намаление на теглото в срав-

нение с 5-6% при плацебо. Трябва да 

се отбележи, че сърдечно-съдовата 

безопасност на този медикамент 

при пациенти с наднормено тегло 

или затлъстяване с повишен сърдеч-

но-съдов риск остава неясна[13]. Във 

връзка с това, EMA е издала препоръ-

ка за провеждане на многоцентрово, 

рандомизирано, двойно-сляпо, плаце-

бо-контролирано проучване за оцен-

ка на ефекта на naltrexone с удълже-

но освобождаване (ER)/bupropion ER 

върху появата на сериозни нежелани 

сърдечно-съдови събития при лица с 

наднормено тегло и затлъстяване, 

което се очаква да бъде завършено 

до края на 2022 г., а данните от него 

да се представят съвсем скоро. 

Setmelanotide

Setmelanotide (Imcivree) е рецепто-

рен агонист на меланокортин-4 

(MC4), разработен за лечение на из-

ключително редки генетични забо-

лявания, асоциирани със затлъстя-

ване, резултат от мутации, водещи 

до дефицит на проопиомеланокор-

тин (POMC), пропротеин конверта-

за субтилизин/кексин тип 1 (PCSK1) 

или рецептора на лептин (LEPR)[14]. 

Setmelanotide е разработен и за лече-

ние на обезитета при редки заболя-

вания като синдром на Bardet–Biedl, 

синдром на Alström, хетерозиготни 

форми на дефицит на POMC и та-

кива, засягащи MC4R пътя, както 

и при POMC епигенетични наруше-

ния[15]. Setmelanotide е цикличен окта-

пептиден аналог на ендогенния MC4 

рецепторен лиганд алфа меланоцит 

стимулиращ хормон (α-MSH). 

Периферно получените регулаторни 

хормони (напр. лептин) стимулират 

експресията на α-MSH чрез POMC, 

който регулира глада, ситостта и 

разхода на енергия чрез свързване 

с MC4 рецепторите в хипоталаму-

са. При пациенти с мутация в гена, 

кодиращ POMC, се наблюдава тежка 

хиперфагия в резултат на липса на 

хипоталамичен MSH, което води до 

ранно начало на затлъстяване[16]. 

Данните от клиничните проучвания 

показват значителна редукция на 

телесното тегло от най-малко 10% 

след 1 година и редукция на апетита 

във фаза 2 и 3 на клиничните изпитва-

ния (най-малко 25% редукция – наблю-

давана в 50% от случаите в първото 

и 73% във второто проучване)[17]. 

Този медикамент е получил разре-

шение за употреба от Федералната 

агенция по храни и лекарства (FDA) 

в САЩ за лечение на хронични фор-

ми на затлъстяване, причинени от 

дефицит на POMC, PCSK1 или LEPR 

при пациенти над 6-годишна въз-

раст и от Европейската агенция по 

лекарствата (EMA)[15]. Прилага се под 

формата на еднократна дневна под-

кожна инжекция с титриране спо-

ред възрастта и поносимостта[15]. 

Най-честите нежелани лекарствени 

реакции се изразяват в реакция на 

мястото на убождане (96%), хипер-

пигментация (78%), гадене (56%), гла-

воболие (41%) и диария (37%). 

Lorcaserine 

Lorcaserin (Belviq) е серотонинов тип 

2C рецепторен агонист с редуцира-
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щи апетита свойства[18]. Препоръчи-

телната доза е 10 mg два пъти днев-

но. Ефикасността и безопасността 

на лекарството са оценени в след-

ните рандомизирани клинични про-

учвания: BLOOM[19], BLOOM-DM[20] и 

BLOSSOM[21]. В проучването BLOOM-

DM е отчетено подобрение както 

в кръвната захар на гладно, така и 

в нивата на гликирания хемоглобин 

(HbA1c). Не се установява статис-

тически значима разлика в честота-

та на сърдечна валвулопатия между 

групите на плацебо и lorcaserin[20,22]. 

Най-честите нежелани реакции, 

свързани с lorcaserin, включват за-

мъглено зрение, замаяност, сънли-

вост, главоболие, стомашно-чревни 

смущения и гадене. Резултатите 

от проучването за сърдечно-съдо-

ва безопасност CAMELLIA TIMI 61 

установяват, че lorcaserin намалява 

риска от новопоявил се захарен ди-

абет, води до подобрение на хипер-

гликемията и намалява риска от 

микроваскуларни усложнения при 

пациенти със затлъстяване и над-

нормено тегло[23]. На 13 февруари 

2020 г. FDA издава препоръка за от-

теглянето му от американския па-

зар поради установен в рамките на 

проучването CAMELLIA TIMI 61 пови-

шен канцерогенен риск, предимно за 

сметка на панкреасен, белодробен и 

колорек тален карциноми[24]. 

Медикаменти със 
смесено централно 
и периферно 
действие

Liraglutide 

Liraglutide (Saxenda) е агонист на глю-

кагоноподобния пептид-1 (GLP-1) ре-

цептор, който се използва за лечение 

на диабет тип 2, и също има аноре-

ксични действия. Одобрен е за реду-

кция на телесното тегло при въз-

растни както в Съединените щати, 

така и в Европейския съюз[25]. Въпре-

ки че дозата може да бъде увеличена 

до 1.8 mg/дневно за подобряване на 

гликемичния контрол при пациенти с 

недостатъчно контролиран захарен 

диабет тип 2 (ЗД2), максималната 

доза за регулиране на теглото е 3 

mg/дневно. Доказателства от из-

питвания на liraglutide при възрастни 

предполагат, че загубата на тегло 

се медиира предимно чрез намаля-

ване на апетита и енергийния при-

ем[26]. Лечението с liraglutide в доза 3 

mg дневно за период до 1 година има 

доказан ефект по данни от проучва-

ния, включващи над 5800 пациенти 

със затлъстяване или наднормено 

тегло, което води до 7.5% намаление 

на телесното тегло в сравнение с 

2.3% намаление при пациенти, при-

емащи плацебо[27-29]. В проучването 

SCALE при затлъстяване и предиа-

бет резултатите демонстрират на 

първата година по-голяма загуба на 

телесно тегло в рамото с liraglutide 

в сравнение с плацебо (-8.4 kg срещу 

-2.8 kg съответно), като по-голяма 

част от пациентите са успели да 

редуцират >5% от изходното си те-

лесно тегло (63.2% срещу 27.1%)[28]. 

Най-честите нежелани лекарствени 

реакции са от страна на стомаш-

но-чревния тракт (гадене, диария и 

повръщане), дозозависими са и зна-

чително намаляват при адекватно 

титриране на дозата[31]. 

Semaglutide

Semaglutide (Wegovy) e синтетичен 

ежеседмичен GLP-1 рецепторен аго-

нист. Първите доказателства за 

загуба на телесно тегло са докумен-

тирани в големи проучвания за сър-

дечно-съдови ползи при пациенти, 

лекувани със semaglutide в сравнение 

с плацебо[30,32,33]. Проучването STEP 

1, включващо около 2000 пациенти 

по целия свят, установява че около 

75% от тези, които са прилагали 

semaglutide 2.4 mg седмично чрез 

подкожна инжекция, са редуцирали 

повече от 10% от телесното си те-

гло, а 35%. – повече от 20%[34]. 

Средно промяната в телесното 

тегло от изходното ниво до сед-

мица 68 е била −15.3 kg в групата на 

semaglutide в сравнение с −2.6 kg в 

групата на плацебо. Към момента 

медикаментът е одобрен с инди-

кация лечение на затлъстяване от 

FDA и ЕМА. Semaglutide е одобрен в 

по-ниска доза за лечение на възраст-

ни с недостатъчно контролиран ЗД2 

за подобряване на гликемичния кон-

трол като допълнение към диета и 

физическа активност и се предлага 

както за парентерално приложение 

(до 1 mg веднъж седмично s.c.), така 

и за перорално приложение (таблет-

ки от 3, 7 и 14 mg, с максимална пре-

поръчителна еднократна дневна 

доза 14 mg). Пероралната форма не е 

лицензирана като средство за лече-

ние на обезитет. 

Периферно 
действащи 
медикаменти 

Orlistat

Orlistat (Xenical) е необратим селек-

тивен дългодействащ инхибитор на 

стомашната и панкреасната липа-

зи, който в терапевтични дози ре-

дуцира с до 32% чревната резорбция 

на мазнините, приети с храната[35]. 

Препоръчителната дневна доза е 

три пъти дневно по 120 mg преди, 

по време или до 1 час след храна. 

Публикуван през 2017 г. мета-анализ 
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на 33 рандомизирани клинични про-

учвания посочва средна редукция в 

телесното тегло около 2.12 kg, ма-

кар продължителността на лечение 

да се различава според дизайна на 

изследванията и да варира между 2 

и 3 години[36]. В скорошен мета-ана-

лиз, включващ 17 изпитвания с про-

дължителност над 1 година, тези 

констатации са по същество непро-

менени[37]. Ефективността и безо-

пасността му са оценени в проучва-

ния като XXL, X-PERT и XENDOS, като 

резултатите от тях сочат средно 

понижаване на теглото между 2.9 и 

3.4% за период от 1 година при ста-

тистически значима разлика спрямо 

плацебо[38-40]. В допълнение XENDOS 

доказва намаляване на риска за раз-

витие на ЗД2 с 37.2% при пациенти с 

изходна нарушена гликемия на глад-

но и липса на редукция на последния 

при такива с нормален глюкозен 

толеранс. Страничните му ефекти 

са основно от страна на стомаш-

но-чревния тракт и се изразяват 

във флатуленция, абдоминални бол-

ки, стеаторея, фекална инконтинен-

ция и нарушена резорбция на маст-

норазтворими витамини.

Медикаменти в 
процес на клинично 
изпитване

Двоен GLP-1/GIP рецепторен 

агонист 

Семейството рецептори на глюка-

гон се активира от ендогенни пеп-

тиди, включващи освобождаващия 

хормон за растежния хормон (GHRH), 

стомашен инхибиторен полипептид 

(GIP), GLP-1, глюкагон-подобен пеп-

тид 2 (GLP-2), глюкагон, секретин 

и др. Въз основа на хипотезата, че 

комбинираното лечение с GLP-1 и 

GIP рецепторни агонисти би имало 

допълнителни ефекти върху глюко-

зата и регулирането на телесното 

тегло, двойният GLP-1/GIP рецеп-

торен агонист tirzepatide (Mounjaro) 

е разработен като лечение на ЗД2. 

Този синтетичен пептид, съставен 

от 39 аминокиселини, се прилага 

подкожно веднъж седмично. Про-

грамата за клинични изпитвания 

SURPASS фаза 3, включваща десет 

проучвания, тества хипотезата, 

че лечението с tirzepatide осигурява 

сравнима ефикасност, безопасност 

и сърдечно-съдови резултати при 

лечението на ЗД2[41]. 

Те доказват значимо по-добрите 

ефекти на tirzepatide по отношение 

на HbA1c при пациенти с диабет в 

сравнение с плацебо, със semaglutide, 

с инсулин деглудек и инсулин глар-

жин[42]. В проучването SURMOUNT-1 

при 2539 пациенти се доказа, че сред-

ната редукция на телесно тегло на 

72 седмица от проследяването е 

била -15.0% при най-ниската доза от 

5 mg седмично, -19.5% при доза 10 mg 

седмично, и -20.9% при 15 mg в срав-

нение с плацебо. Процентът на учас-

тниците с редукция на телесното 

тегло ≥5% е била съответно 85% при 

доза 5 mg, 89% при доза 10 mg и 91% 

при доза 15 mg седмично[43]. Дозо-зави-

симо е повишаването на честотата 

на стомашно-чревните оплаквания и 

редукцията в апетита. До момента 

tirzepatide е получил одобрение от 

FDA и EMA само за индикация ЗД2. 

Очаква се скоро решението за упо-

требата му като медикамент за ле-

чение на обезитета. През 2024 г. се 

очакват резултати и от SURPASS-

CVOT, което ще внесе повече яснота 

върху ефектите на tirzepatide върху 

сърдечно-съдовия риск.

Двоен GLP-1/glucagon рецепторен 

агонист 

Агонизмът на глюкагоновия рецеп-

тор може да изглежда контраин-

туитивен като лечение на захарен 

диабет, който често усложнява 

затлъстяването. Въпреки това глю-

кагонът може да потисне апетита, 

да увеличи разхода на енергия, да 

забави времето за изпразване на 

стомаха и дори да подобри секре-

цията на инсулин при определени 

обстоятелства[44]. Данни от фаза 

IIa за MEDI0382/cotadutide, двоен 

GLP-1-глюкагонов рецепторен аго-

нист, при 51 пациенти с наднормено 

тегло или затлъстяване и ЗД2, съоб-

щават за подобрен гликемичен отго-

вор при тестове за толерантност 

към смесено хранене след приложе-

ние на медикамента в дози 200-300 

μg за 3-6 седмици[45]. Намаляването 

на телесното тегло е значително 

по-голямо с MEDI0382, отколкото с 

плацебо (средна разлика от 2.14 kg). 

Резултатите от първите изпитва-

ния при хора със SAR425899 (друг дво-

ен агонист на GLP-1-глюкагоновия 

рецептор) показват значително на-

маляване на плазмената глюкоза на 

гладно и нивата на HbA1c заедно със 

загуба на телесно тегло при здрави 

доброволци с наднормено тегло и 

при пациенти с наднормено тегло/

затлъстяване със ЗД2[46]. Необходи-

ми са по-дългосрочни проучвания за 

по-добра оценка на клиничната полза 

на тази група медикаменти.

И накрая, балансирани триагонисти 

на GLP-1/GIP/глюкагон рецептори 

са в процес на предклинично разра-

ботване. Концептуалната рамка на 

този подход предполага, че агониз-

мът на GLP-1R поддържа загуба на 

тегло и секреция на инсулин, агониз-

мът на глюкагоновия рецептор за-

действа независими допълнителни 

механизми за отслабване, а агониз-
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мът на GIP рецептора допълнител-

но ще буферира глюкагон-медиира-

ното производство на чернодробна 

глюкоза чрез повишена секреция на 

инсулин[47]. Фаза 1 проучвания на ня-

колко такива мултирецепторни аго-

нисти са в ход.

Заключение
Затлъстяването e сред водещите 

хронични социaлнозначими забо-

лявания по пандемичното си раз-

пространение и неблагоприятни 

медицински последици. Конвенцио-

налните подходи, като промяна в 

стила на живот и фармокотерапия-

та, заемат важно място в терапев-

тичния подход при пациенти с обе-

зитет, но резултатите, които биха 

могли да постигнат по отношение 

на телесното тегло, са ограничени. 

Има значителен научен и финансов 

интерес към разработването на 

фармакологична терапия за затлъс-

тяване. Резултатите от новопояви-

лите се медикаменти са обещаващи 

и демонстрират значителен ефект, 

в известна степен сравним с мета-

болитната хирургия. Въпреки това 

на този етап най-успешният подход 

за лечение на затлъстяването ос-

тава бариатричната хирургия, тъй 

като предлага не само ефективна 

редукция на килограми, но значи-

телно подобрение по отношение на 

придружаващите затлъстяването 

заболявания като ЗД2. n
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