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З
атлъстяването представля

ва абнормно или прекомерно 

отлагане на мастна тъкан в 

тялото с неблагоприятно влияние, 

представляващо риск за здравето 

и благополучието на индивида. СЗО 

поставя затлъстяването на едно 

от челните места сред хроничните 

болести при възрастните поради 

пандемичния му характер на раз

пространение[1]. 

В клиничната практика широко за

стъпен за определение и класифи

кация на затлъстяването е индек

сът на телесна маса (ИТМ), поради 

факта че не се изчислява трудно 

(ИТМ=kg/m2), корелира добре с коли

чеството мастна тъкан в тялото 

и с риска от болестност и смърт

ност. На базата на популационни 

проучвания е определена горната 

граница за нормален ИТМ, която е 

25 kg/m2, при ИТМ над 30 kg/m2 се 

поставя диагнозата затлъстяване, 

което се дели на няколкото субка

тегории: клас 1 – ИТМ над 30 kg/m2 

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

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

Ограниченията при използването 

на ИТМ са свързани с това, че има 

расови/етнически различия, не ни 

дава информация за разпределение

то на мастната тъкан в тялото, 

не може да разграничи мастната 

от немастната маса, поради което 

трябва да се използва с повишено 

внимание при спортисти и хора в 

напреднала възраст. Съществуват 

и други антропометрични показа

тели като измерване дебелина на 

кожна гънка, обиколка на талията, 

отношение талия/ханш, отноше

ние талия/ръст, обиколка на шията. 

Както и изследвания за оценка на 

телесния състав като двойноенер
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ЗАТЛЪСТЯВАНЕТО ПРЕДСТАВЛЯВА АБНОРМНО ИЛИ 
ПРЕКОМЕРНО ОТЛАГАНЕ НА МАСТНА ТЪКАН В ТЯЛОТО с 
неблагоприятно влияние, представляващо риск за здравето и 
благополучието на индивида. Коронавирусно заболяване 2019 
(COVID-19) се причинява от новия тежък остър респираторен 
дистрес синдром коронавирус 2 (SARS-CoV-2). То бе обявено 
от Световната здравна организация (СЗО) на 11 март 2020 г. 
за световна пандемия. Във връзка с това нараства броят на 
проучванията, изучаващи връзката между затлъстяването и 
протичането на COVID-19. Епидемиологични проучвания в САЩ 
показват, че сред пациентите с COVID-19 и обезитет 69% са с ИТМ 
между 30 и 40 kg/m2, а 30.1% са с ИТМ ≥40 kg/m2.

В тази обзорна статия ние представяме актуални данни за 
влиянието на обезитета като рисков фактор за тежестта на 
протичане на COVID-19. В допълнение сме изложили вероятните 
механизми, по които затлъстяването влошава прогнозата при 
инфектираните със SARS-CoV-2 пациенти. Представили сме 
и препоръки за профилактика и проследяване на тази група 
пациенти във времена на пандемия. 
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гийната абсорбциометрия (DXA), 

биоелектрически импеданс и образ

ни методи (КТ, УЗИ и МРТ), чиято 

употреба нараства в посока оценка 

на индивидуалния риск от затлъстя

ване и асоциираните с него услож

нения като захарен диабет тип 2 и 

сърдечносъдови заболявания. 

Според последните епидемиологич

ни данни през 2016 г. повече от 1.9 

млрд. възрастни (над 18годишна въз

раст) са били с наднормено тегло 

(39%), като от тях над 600 млн. – със 

затлъстяване[3]. По данни на Евро

пейската асоциация за изучаване на 

затлъстяването (EASO) ситуация

та в България не се различава от 

световните тенденции – 23.7% от 

възрастните са със затлъстява

не, 34.5% – с наднормено тегло, или 

58.2% от пълнолетното българско

то население е с обезитет или над

нормено тегло[4]. То засяга почесто 

мъжете отколкото жените (38.8% 

срещу 28.3%, p<0.001)[5].

С нарастването на честотата на 

затлъстяването се увеличава пред

раз положението към инфекцио з

ни заболявания. През 2009 г., в хода 

на пандемията от инфлуенца А 

(H1N1), затлъстяването за първи 

път е идентифицирано като рисков 

фактор за потежко протичане и 

смъртност сред инфектираните[6]. 

В допълнение тогава се натрупват 

данни, че пациентите с обезитет са 

позаразни от пациентите с нормал

но телесно тегло, като те разпрос

траняват вирусите с 42% подълго[7]. 

COVID19 e инфекциозна болест, коя

то се причинява от SARSCoV2 и бе 

обявена от СЗО на 11 март 2020 г. 

за световна пандемия[8]. Във връзка с 

това и нараства броят на проучвани

ята, които се опитват да свържат 

затлъстяването с потежкото про

тичане и повисоката смъртност 

от COVID19[911]. Епидемиологични 

проучвания в САЩ показват, че сред 

пациентите с COVID19 и обезитет, 

69% са с ИТМ между 30 и 40 kg/m2, а 

30.1% са с ИТМ ≥40 kg/m2[12].

Влияние на затлъстяването 
върху тежестта на COVID-19 

Възстановяването на пациентите с 

COVID19 представлява постепенно 

отзвучаване на клиничните симп

томи и белезите на заболяване. От 

една страна, то зависи до голяма 

степен от тежестта на клинич

ното протичане, а от друга – и от 

разпространението на вируса, вър

ху което затлъстяването може да 

оказва влияние[13,14]. Едно мексикан

ско изследване при 212 802 пациенти 

с COVID19 установява, че затлъстя

ването увеличава риска за хоспита

лизация с 1.29 пъти[15]. Някои автори 

сочат, че при пациентите с обези

тет се наблюдава подълъг болничен 

престой и потежко протичане спря

мо пациентите с нормално телесно 

тегло[16]. В допълнените, китайско 

изследване докладва, че 22.1% от 

пациентите, приети в интензивно 

отделение (ICU), са били с обезитет 

(при критерий за затлъстяване за 

китайската популация – ИТМ >25 kg/

m2)[17]. В клинична серия от Ню Йорк, 

САЩ, при 3615 пациенти с COVID19 

под 60годишна възраст и ИТМ от 

30 до 34 kg/m2, се наблюдава увелича

ване на риска за постъпване в ICU с 

1.8 пъти спрямо пациентите с ИТМ 

<30 kg/m2[18]. Tози риск нараства 3.6 

пъти при пациентите с ИТМ ≥35 kg/

m2[18]. Прави също така впечатление, 

че делът на пациенти, насочени към 

ICU в различните държави, варира 

между 5.439.8%, което учените от

дават и на разликите в разпростра

нението на затлъстяването между 

отделните държави[19]. Резултати 

от друго проучване показват, че 

честотата на остър респирато

рен дистрес синдром при пациенти 

с обезитет е значително повисока 

спрямо тези с нормално телесно те

гло (5.00% vs 0%, p=0.024)[20].

Някои проучвания също така доказ

ват и значителна асоциация между 

обезитета и нуждата от инвазив

на механична вентилация (ИМВ)
[21,22]. При 393 пациенти Goyal и сътр. 

(2020) докладват, че делът на паци

ентите с обезитет е поголям при 

пациентите на механична венти

лация спрямо такива, които не са 

имали нужда от ИМВ – 43.4% срещу 

31.9%[23]. В допълнените, ИТМ ≥35 kg/

m2 може да увеличи риска от ИМВ 7 

пъти и се свързва с понижени шансо

ве за преживяемост[21,22,24]. 

Същевременно ретроспективно 

про учване в Ню Йорк, САЩ включва

що 3406 хоспитализирани пациенти 

с COVID19 установява, че рискът за 

смъртност при младите индивиди 

с ИТМ≥40 kg/m2 е 5 пъти повисок[25]. 

Тези данни се потвърждават и от 

други автори и са валидни и за ин

дивидите с ИТМ >30 kg/m2 в сходен 

порядък[24,26,27]. 

Трябва обаче да се отбележи, че 

поголяма част от проучванията са 

провеждали мултивариационни ана

лизи с корекция на влиянието на обе

зитетасоциираните заболявания, 

напр. захарен диабет тип 2 (ЗДТ2), 

арте риална хипертония и сърдеч

носъдови заболявания (ССЗ), за да се 

оцени самостоятелният ефект на 

затлъстяването спрямо различните 

крайни точки на изследванията[19]. 

Когато се отчете ефектът и на 

свързаните със затлъстяването за

болявания, рискът за ICU, ИМВ, ARDS, 

тежест на протичането и смърт

ност експоненциално се увеличава[19].

Механизми, свързващи 
затлъстяването и тежестта 
на COVID-19 

Какви всъщност са механизмите, 

по които затлъстяването влоша

ва прогнозата при пациентите със 
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SARSCov2 инфекция? От една стра

на, обезитетът вероятно води до 

увеличаване тежестта на COVID19, 

тъй като SARSCoV2 се разпростра

нява по въздушнокапков път или при 

контакт. Затлъстяването оказва 

негативно влияние върху дихателна

та функция чрез промяна във физио

логията и анатомията на горните 

дихателни пътища, дихателните 

движения и механизмите на диша

нето[28]. То води до повишена рези

стентност в дихателните пътища, 

влошена газова обмяна и намален бе

лодробен обем. 

Тъй като затлъстяването се асоции

ра с обструктивната сънна апнея 

(ОСА), се влошават и проинфлама

торните процеси в белите дробове. 

Негативният ефект на повишеното 

телесно тегло върху дихателната 

система вероятно е една от причи

ните за повишен риск от дихателна 

недостатъчност и нужда от меха

нична вентилация при пациенти със 

затлъстяване и COVID19[19]. 

Има множество доказателства, кои

то сочат, че излишъкът на мастна 

тъкан при пациенти със затлъстява

не влошава имунния отговор. Мастна

та тъкан е динамичен, метаболитно 

активен орган, който играе централ

на роля в много физиологични процеси, 

включително тези на имунния отго

вор и възпалението[29]. В здрави инди

види мастната тъкан произвежда и 

секретира множество про и антиин

фламаторни фактори, за да поддър

жа тъканната хомео стаза[30]. Добре 

установено е, че хипертрофиралите 

адипоцити в увеличената мастна 

маса при пациенти с обезитет се 

характеризират с проинфламаторен 

фенотип, който се асоциира с обези

тетасоциираните усложнения като 

ЗДТ2, ССЗ и някои видове рак. 

В допълнение към паракринните и 

автокринните ефекти на проинфла

маторната микросреда в мастната 

тъкан при пациентите със затлъс

тяване, повишената секреция на 

множество проинфламаторни цито

кини (напр. IL6), заедно с хронично 

повисоките нива на лептин и ниски

те на адипонектин, допринасят за 

поддържане на нискостепенното 

възпаление и развитието за обези

тетасоциираните заболявания[2932]. 

Важно е да се отбележи, че възпале

нието на мастната тъкан не се дъл

жи само на секрецията на проинфла

маторни фактори от адипоцитите, 

но и инфилтрация от различни попу

лации специализирани, проинфлама

торни имунни клетки[32,33]. 

Посоченото погоре нефизиологично 

състояние може да доведе до нару

шаване в имунитета[34]. Затлъстява

нето доказано значително повлиява 

имунните реакции и защитата сре

щу патогени, отслабвайки и забавяй

ки адаптивния имунен отговор към 

инфекция, съпроводено с редукция на 

ефикасността на Т и Вклетъчния 

имунен отговор[33,35,36]. Има данни от 

проспективни обсервационни про

учвания, че тривалентните грипни 

ваксини при възрастни с обезитет 

са с помалка ефикасност в сравне

ние с техни връстници с нормално 

телесно тегло[37]. 

Въпреки това до момента данните 

от проучванията за COVID19 вакси

ните са обещаващи[38]. При субгру

пов анализ на 13 218 участника ≥16 

години със затлъстяване (BMI ≥30; 

31.5% от кохортата), ефикасност

та на ваксината на Pfizer/BioNTech 

BNT162b2 е била 95.4% (95% CI: 86.0

99.1%) при пациентите със затлъс

тяване в сравнение с 94.8% (95% CI: 

87.4%98.3%) при тези с нормален 

ИТМ[39]. От друга страна, при суб

групов анализ сред участници, вак

синирани с Moderna mRNA  – 1273 с 

болестно затлъстяване (ИТМ ≥40 

kg/m2, 6.5% от кохортата) се демон

стрира 91.2% ефикасност (95% CI: 

32.098.9%)[40]. Същевременно post hoc 

анализ доказва ефикасност, възлиза

ща на 95.8% (95% CI: 82.699.0%) при 

всички пациенти с обезитет (BMI 

≥30; 34.5% от кохортата)[40]. 

При ваксината на Janssen/Johnson 

&Johnson Ad26.CoV2.S ефективност

та при пациенти с обезитет (ИТМ 

≥30) възлиза на 65.9% (95% CI: 47.8

78.3%) 28 дни след поставянето 

на ваксината[41]. За разлика от тях 

обаче първоначалните данни за 

AstraZeneca AZD1222 не предоста

вят информация за ефикасността � 

при пациенти с обезитет[42]. 

От друга страна, цитокиновата буря 

е важна причина за смърт при паци

енти с COVID19[43]. Тя представлява 

феномен на имунна хиперактивност 

и се характеризира с повишени нива 

на IL6, интерферон (IFN)γ, и други 

цитокини. Въпреки това някои про

учвания установяват, че високите 

нива на проинфламаторни фактори 

при пациентите с тежък COVID19 

отразяват поголям вирусен товар 

отколкото неадекватен отговор от 

страна на гостоприемника[44]. Проин

фламаторната среда при индивиди

те със затлъстяване може да влоши 

допълнително възпалителния процес, 

излагайки тези пациенти на повисо

ки нива циркулиращи възпалителни 

молекули[45]. Пациентите със затлъс

тяване, както споменахме погоре, 

имат нискостепенно хронично въз

паление, като повишените нива на 

TNFα, IL6 и Среактивният протеин 

(CRP) вследствие на SARSCoV2 ин

фекцията го задълбочават[46]. 

Повишената мастна маса също така 

води и до свръхактивация на систе

мата на комплемента, която е важен 

медиатор при вирусни заболявания и 

води до екзацербация на възпаление

то[47]. Нещо повече, нивата на вита

мин Д дефицит са дори повисоки при 

пациенти с повишено телесно тегло, 

което от своя страна предразполага 
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към инфекции, белодробни болести, 

увеличава риска от системни забо

лявания и намалява имунния отговор. 

Всичко изброено погоре прави обези

тетът рисков фактор за развитие 

на цитокинова буря. 

Друг потенциален механизъм, свърз

ващ затлъстяването и COVID19, 

е рецепторът за ангиотензинкон

вертиращия ензим 2 (АСЕ2), който 

е свързващият рецептор на SARS

CoV2. След първоначалното свърз

ване на спайкпротеина с ACE2 

рецептора се наблюдава даунрегула

ция на мембранносвързания АСЕ2. 

Това, от своя страна, в белия дроб 

води до натрупване на ангиотензин 

II (субстрат за АСЕ2), хемотаксис 

на неутрофили, промяна в пермеаби

литета на съдовете и белодробен 

оток, който причинява ARDS. 

В мастната тъкан се наблюдава 

много висока на експресия на АСЕ2 

рецептора, като е застъпено пове

че във висцералната адипозна тъп

кан, отколкото в подкожната[48]. По

добно на грипен вирус А, HIV, човешки 

аденовирус Ad36, цитомегаловирус, 

за които мастната тъкан е депо, 

SARSCoV2 вероятно също използва 

мастната тъкан като резервоар[49]. 

Експресията на АСЕ2 рецептора в 

адипозната тъкан е повисока дори 

от тази в белия дроб и прави пациен

тите със затлъстяване поподатли

ви на SARSCoV2 инфекция[50]. 

Същевременно хроничното акти

виране на ренинангиотензин алдо

стероновата система (РААС) при 

пациенти с обезитет се благопри

ятства от високата експресия на 

ACE2 и ниските нива на ангиотен

зин 17, което редуцира антивирус

ния имунитет и предразполага към 

SARSCoV2[51]. Въпреки това до мо

мента няма данни от големи лонги

тудинални проучвания, изучаващи 

детайлно връзката между затлъс

тяването и SARSCoV2. 

Профилактични мерки за 
пациенти със затлъстяване по 
време на COVID-19 пандемията 

Освен общите препоръки за соци

ална дистанция и повишаване на 

хигиенните мероприятия, за всички 

индивиди се препоръчва и монито

риране на телесното тегло, тъй 

като периодите на карантина и пан

демията сама по себе си имат нега

тивен ефект върху него. 

Европейската асоциация за изучава

не на затлъстяването препоръчва 

да се обръща сериозно внимание на 

калорийния прием (напр. протеини), 

на разхода на енергия (напр. умере

но интензивни упражнения в зони с 

редуциран брой хора дори и по вре

ме на карантина), на съня (напр. про

дължителност и качество), както и 

на психическото здраве (напр. кон

султации с психотерапевт)[52]. При 

пациентите с обезитет и захарен 

диабет и/или артериална хиперто

ния се препоръчва редовно просле

дяване на артериалното налягане и 

кръвната захар. За пациентите след 

проведена бариатрична хирургия, 

при които има забавяне в постопе

ративното проследяване, се препо

ръчва мониториране на телесното 

тегло, придържане към здравосло

вен начин на живот и в условията 

на епидемия и оценка на постопера

тивните усложнения[53]. Допълнител

но се обръща сериозно внимание и на 

масовата ваксинация при пациенти

те с обезитет поради данните за 

сравнима ефикасност в сравнение с 

индивиди с нормално телесно тегло. 

Пациентите със затлъстяване, кои

то са били изложени на експозиция 

на SARSCoV2 или са били в регио

ни с висок риск за инфекция, следва 

да бъдат с повишено внимание за 

последващото развитие на симпто

ми (напр. кашлица, хрема, повишена 

температура) и е необходимо да се 

тестват незабавно при появата на 

такива. При тези от тях с леко про

тичане следва да се карантинират 

за период от 14 дни, да се самона

блюдават и да поддържат връзка 

със своя личен лекар при влошаване 

на състоянието за допълнителни 

насоки[54]. При тези от пациентите, 

които са над 60годишна възраст, 

се препоръчва насочване за оценка 

на състоянието в болнични условия. 

Индивидите с придружаващи, свър

зани с обезитета заболявания (напр. 

захарен диабет, артериална хипер

тония, сърдечносъдови заболява

ния), е необходимо да проследяват 

кръвна захар, артериално налягане 

и да продължат антидиабетната, 

антихипертензивната и антигли

кемичната си терапия по време на 

COVID19 лечението[55]. 

Заключение

Обезитетът е добре известна при

чина за влошаване на функцията на 

дихателната система, което изла

га на риск за тежко протичане на 

COVID19 тази група пациенти. На

личните литературни данни сочат, 

че тези индивиди са поподатливи 

на инфекция и са позаразни, тъй 

като често пъти при тях е удъл

жен периода на разпространение 

на вируса. Затлъстяването е силен 

независим рисков фактор за тежко 

протичане, хоспитализация, превеж

дане към ICU, нужда от ИМВ, както 

и за летален изход от заболяване

то. Препоръчва се пациентите със 

затлъстяване да мониторират те

лесното си тегло и да се придържат 

към здравословен начин на живот по 

време на пандемия, а при заболяване  

– с повишено внимание да се самона

блюдават и своевременно да тър

сят медицинска помощ в доболнични 

и болнични звена. n
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