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В 
световен мащаб се увелича-

ва честотата и разпростра-

нението на затлъстяването 

сред деца, юноши и възрастно на-

селение и се превръща в един от 

основните здравни проблеми. Све-

товната здравна организация (СЗО) 

определя затлъстяването като 

прекомерно натрупване на телесни 

мазнини, което е свързано с множе-

ство рискове за здравето. За прео-

доляване на трудностите, свързани 

с измерването и класифицирането 

на процента телесни мазнини, СЗО 

предлага употребата на индекса 

на телесна маса (ИТМ) като специ-

фичен параметър за определяне на 

наднорменото тегло и затлъстява-

не, където ИТМ = тегло (kg)/височи-

на (m2). Според ИТМ индивидите се 

разпределят на такива с: нормал-

но телесно тегло: 18.5-24.9 kg/m2; 

наднормено тегло: 25.0-29.9 kg/m2; 

затлъстяване 1 степен: 30.0-34.9 kg/

m2; затлъстяване 2 степен: 35.0-39.9 

kg/m2; затлъстяване 3 степен ≥40 

kg/m2. ИТМ не позволява пълна оцен-

ка на телесния състав, тъй като не 

може да разграничи телесната маса 

без мазнини от мастната тъкан. 

По този начин индивид с нормален 

ИТМ, но с излишък от мастна тъкан, 

може да бъде „скрит“ в рамките на 

нормални стойности на ИТМ[1].

Затлъстяването е свързано със 

значително намаляване на про-

дължителността на живота, тъй 

като води до повишен риск от сър-

дечно-съдови заболявания, захарен 

диабет, неоплазми и редица сто-

машно-чревни заболявания. През по-

следните години се натрупаха мно-

жество доказателства за връзка 

между затлъстяването и значител-

но намаляване очакваната продъл-

жителност на живот[2-5].

Стомашно-чревният тракт играе 

ключова роля в процесите на затлъс-

тяване чрез чувството на глад и 

ситост, производство на чревни 

хормони, които влияят на апетита 

като грелин, холецистокинин (CCK) 

и пептид YY (Peptide YY или Petide 

Tyrosine Tyrosine = PYY), инкретини 

(напр. Glucagon-Like Peptide-1, GLP-1), 

които влияят на постпрандиална-

та гликемия и усвояването на хра-

нителни вещества. Тези процеси 

определят положителния енергиен 

баланс, който води до затлъстява-

В световен мащаб се наблюдава нарастване на наднорменото тегло и затлъстяването, както и влиянието 
им върху редица заболявания на стомашно-чревния тракт. Настоящата статия има за задача да систе-
матизира някои от потенциалните механизми на влияние на затлъстяването върху най-честите и соци-
ално-значими гастроентерологични заболявания като гастроезофагеална рефлуксна болест, Баретов 
хранопровод, аденокарцином на хранопровода, карцином на стомаха, функционални стомашни нару-
шения, синдром на раздразненото черво, дивертикулоза, целиакия, полипи на колона, възпалителни 
болести на червата, неалкохолна мастна чернодробна болест, жлъчно-каменна болест, панкреатити, 
колоректален, хепатоцелуларен, панкреасен карцином, техните усложнения и отговора на редица тера-
певтични стратегии.
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не, промени в жлъчните киселини, 

микробиома и метаболитните про-

дукти от микробното смилане на 

хранителни вещества (късоверижни 

мастни киселини), които променят 

някои от метаболитните фактори, 

свързани със затлъстяването[6].

Различни механизми могат да свър-

жат затлъстяването и стомаш-

но-чревните заболявания: механич-

ни, протуморни, канцерогенни и 

диетични фактори, систематизира-

ни в Табл. 1[7]. 

Гастроезофагеална рефлуксна бо-

лест (ГЕРБ) се дефинира като хро-

нични повтарящи се епизоди на пи-

розис, кисели регургитации, както 

и екстраезофагеални прояви, които 

влошават качеството на живот[8]. 

Разпространението на ГЕРБ в запад-

ните страни варира между 10 и 20%, 

докато в Азия е <5%[9]. Един от зна-

чимите рискови фактори за появата 

на това заболяване е затлъстяване-

то[10], а основният патогенетичен 

механизъм изглежда е повишеното 

коремно налягане, което води до 

релаксация на долната част на хра-

нопроводния сфинктер (ДЕС). 

Едно скорошно проучване разкрива 

връзка между интраабдоминалната 

мастна тъкан и промените на лига-

вицата при гастроезофагеалната 

връзка[11]. Съотношение талия–ханш 

(WHR) е по-важен рисков фактор за 

ГЕРБ от ИТМ[12], като коремното 

затлъстяване корелира с тежест-

та на ГЕРБ, оценeна чрез класи-

фикацията по Лос Анджелис A, B и 

C[13]. Абдоминалното затлъстяване 

разкрива връзката между затлъс-

тяването, Баретовия хранопровод 

(БХ) и аденокарцинома на хранопро-

вода. При пациенти с ГЕРБ и висок 

риск от БХ, телесните мазнини се 

разпределят предимно висцерално, 

отколкото в областта на ханша, а 

обиколката на талията е значите-

лен рисков фактор за БХ, независи-

мо от ИТМ[14]. Висцералната мазни-

на е метаболитно активна тъкан, 

която произвежда адипоцитокини 

в серума, като интерлевкин-1(Il-6) 

и тумор некротизиращ фактор-ал-

фа (TNF-α), които участват както 

в патогенезата на ГЕРБ, така и в 

канцерогенеза[15]. При пациенти с БХ 

затлъстяването е пряко свързано 

с прогресията до аденокарцином. 

Наблюдавани са по-високи нива на 

лептин и по-ниски нивата на адипо-

нектин, които са предложени като 

маркери за прогресия към адено-

карцином. В един мета-анализ на 

2488 случая с аденокарцином на хра-

нопровода се установява силна пра-

вопропорционална корелация между 

наднорменото тегло и затлъстя-

ването и при двата пола (мъже: OR 

2.4, 95% CI: 1.9-3.2; и жени: OR 2.1, 95% 

CI:1.4-3.2). Рискът от аденокарци-

ном на хранопровода се увеличава 

и с нарастване на централния тип 

затлъстяване (OR, 2.51; 95% CI, 1.56-

4.04) в сравнение с нормалното те-

лосложение[6]. 

Затлъстяването се счита за про-

възпалително и проканцерогенно 

състояние и се признава за важен, 

потенциално модифициран рисков 

фактор за карцином, включително 

карцином на стомаха. Различни ме-

та-анализи съобщават за връзката 

между затлъстяването (висок ИТМ) 

със стомашен рак в различни локали-

зации. Известно е, че този карцином 

се свързва с наличие на H. Pylori ин-

фекция. Вероятно затлъстяването 

може да ускори H. pylori медиирана-

та стомашна канцерогенеза. 

Затлъстяването е идентифицирано 

като рисков фактор за развитието 

и на функционална диспепсия (ФД), 

тъй като се свързва с нарушена 

стомашна подвижност, скоростта 

на изпразване на стомаха и увелича-

ване на стомашния обем[16]. В едно 

ретроспективно проучване се доказ-

ва, че висцералното затлъстяване, а 

не подкожната мастна тъкан значи-

телно корелира с диспепсия[17]. Нас-

коро се потвърди връзката между 

затлъстяването и ФД и при педиат-

рични популации. Позитивна корела-

ция се установи и между затлъстява-

нето и синдрома на раздразнените 

черва, функционален запек, но не и за 

функционалната коремна болка[18].

Синдромът на раздразненото чер-

во (IBS) е стомашно-чревно раз-

стройство, характеризиращо се с 

хронична коремна болка и променен 

ритъм на дефекация, без известни 

органични причини[19]. Обсъждат се 

редица етиопатогенетични фак-

тори, като абнормна подвижност 

на червата, възпаление, висцерална 

свръхчувствителност, невротранс-

митерен дисбаланс и нарушаване 

взаимодействията на оста чер-

во-мозък, както и затлъстяване. 

Няколко фактора, които са общи 

както за затлъстяването, така и за 

IBS (като диета, богата на рафини-

рани въглехидрати или липиди, ниско 

съдържание на фибри, нарушение 

на чревна подвижност, промяна на 

чревната микробиота, възпаление)

могат да обяснят връзката между 

двете клинични състояния[20]. Висо-

ките серумни нива на липопротеини 

с ниска плътност (LDL) са независим 

предиктор за развитие на IBS при па-

циенти със затлъстяване. В патоге-

незата стои променена абсорбция 

на мазнини поради локално ниско-

степенно възпаление в червата или 

промяна на чревния микробиом[21]. 

Нивата на липопротеините в кръв-

та се регулират от хепатоцитите, 

а неалкохолната мастна чернодроб-

на болест (НАМЧБ), която променя 
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функцията на хепатоцитите, също 

корелира със затлъстяването и 

IBS[22]. Промяна в метаболизма на 

висцералните мазнини влияе върху 

подвижността на стомашно-чрев-

ния тракт и по този начин стиму-

лира производството на адипокини 

и имунологични фактори[23]. Инте-

ресното е, че „чревният микробиом 

при затлъстели“ се характеризира с 

намален брой на Bacteroidetes и уве-

личен брой Firmicutes. Тази промяна 

е свързана с по-голям капацитет за 

извличане на енергия от храната, 

благодарение на повишената спо-

собност за разграждане на въглехи-

дратните комплекси[24].

Затлъстяването е свързано също 

и с повишен риск от дивертикулоза 

на дебелото черво[25]. Дивертику-

лоза на колона представлява прола-

биране на мукозата и субмукозата, 

които хернират чрез дефекти през 

мускулния слой на дебелочревната 

стена[26]. Някои проучвания показват 

по-висока концентрация на метан в 

дебелото черво на лица със затлъс-

тяване, в резултат от променена 

чревна бактериална флора. По-висо-

ката концентрация на метан пови-

шава интралуминалното налягане и 

допринася за развитието на дивер-

тикулоза[27]. От друга страна, пови-

шената интраабдоминална мастна 

тъкан може да увеличи налягането 

в коремната кухина при затлъстява-

не. Повишеното интраабдоминално 

налягане може да доведе до пови-

шено интралуминално налягане и по 

този начин засилва вероятността 

от образуване на дивертикули[28]. 

От друга страна, затлъстяването 

и дивертикулозата споделят общи 

предразполагащи фактори като не-

адекватна консумация на фибри и 

намалена физическа неактивност. 

Затлъстяването при дивертикулоза 

може да бъде свързано и с по-висок 

риск от усложнения като кървене 

от дивертикули[29].

В световен мащаб честотата на 

възпалителните болести на черва-

та (IBD) нараства, в същото време 

се наблюдава и нарастване на над-

норменото тегло и затлъстяване-

то, които вече се срещат между 

15-40% сред пациенти с IBD[30]. Гло-

бално нарастващата честота на 

IBD се свързва със западния начин на 

живот, а диетата може да променя 

състава на микробиома. Повишено-

то производство на бактериални 

метаболити, които могат да бъ-

дат вредни за червата, стимулират 

възпалителните процеси. От друга 

страна, бактериалната фермента-

ция на несмилаеми въглехидрати 

води до повишена продукция на къ-

соверижни мастни киселини, които 

са източник на енергия за епител-

ните клетки на гостоприемника и 

действат като сигнални молекули 

с антивъзпалителни, имуномодули-

ращи, антиоксидантни свойства 

и подобряват мукозната бариерна 

функция. Мазнините също могат 

да имат ефект върху микробиома 

чрез освобождаване и превръщане 

на жлъчни соли, като по този начин 

отрицателно модулират състава на 

микробиотата[31]. Скорошни проуч-

вания разкриват, че затлъстяване-

то е рисков фактор за възникване 

на IBD, главно за болестта на Крон 

(БК) в сравнение с улцерозния колит 

(УК)[32]. Висцералната мастна тъкан 

е метаболитно активна и увеличава 

риска от развитие на IBD в сравне-

ние със затлъстяването като цяло, 

определено от ИТМ. Висцералното 

затлъстяване при пациенти с БК, 

се свързва с по-висока вероятност 

от оперативна интервенция и пе-

нетрираща фенотипна изява, а при 

УК – с повишен риск от рецидив[33]. В 

едно клинично проучване 12-месечно 

проследяване разкрива, че затлъстя-

ването се свързва не само с по-ви-

сока клинична активност, оценена 

чрез валидирани индекси на актив-

ност, но също и с по-висок риск от 

рецидив и персистиране на актив-

на болест в сравнение с пациенти 

с нормален ИТМ[34]. При пациенти с 

УК обезитетът може да повлияе 

негативно отговора на биологична 

терапия[35]. Затлъстяването може 

да повлияе отрицателно и на хирур-

гичните резултати, особено когато 

затлъстяването се определя според 

волуметричния анализ на разпреде-

лението на мазнините, а не само 

чрез ИТМ[36].

Цьолиакията е заболяване в резул-

тат на имунен отговор към глуте-

на при генетично предразположени 

индивиди и засяга главно тънките 

черва. Типичната клинична карти-

на включва загуба на тегло, диария 

и мал абсорбция. Парадоксално, раз-

пространението на цьолиакията при 

хора с наднормено тегло и затлъс-

тяване, се увеличава. При пациенти 

с новодиагностицирана цьолиакия, 

честотата на затлъстяване варира 

от 39 до 44%. Спазването на безглу-

теновата диета увеличава вероят-

ността за наддаване на тегло при 

педиатричните и възрастни пациен-

ти със затлъстяване и цьолиакия[6].

Съществуват три основни типа 

полипи в дебелото черво: аденома-

тозни, сератни и хиперпластични 

полипи. Аденомите и сератни поли-

пи предразполагат към рак на дебе-

лото черво. Има проучвания, които 

разкриват, че повишеното разпро-

странение на аденоматозни полипи 

се свързва с най-високите степени 

на затлъстяване, измерено чрез ИТМ 

(OR 2.1, 95% CI 1.4-2.3)[37]. Корелация-

та е по-силно изразена при жени (OR 

4.42; 95% CI 1.53-12.78), отколкото при 
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мъже (OR 1.26, 95% CI 0.52-3.07). Пови-

шаването на телесното теглото е 

рисков фактор за поява на аденоми 

(OR 2.30, 95% CI, 1.25-4.22)[38], а затлъс-

тяването е свързано с повишен риск 

от рецидив на аденомите[39,40].

Колоректалният карцином (КРК) е 

третият най-често срещан карци-

ном сред мъжете и жените и втора-

та по честота причина за смърт от 

онкологични заболявания[41]. Устано-

вена е зависимост между ИТМ, оби-

колката на талията и повишен риск 

от КРК, като рискът е по-висок при 

мъже, отколкото при жени[42]. Два 

мета-анализа върху 56 и съответно 

30 проспективни проучвания съоб-

щават, че с всеки 5 kg/m2 увеличение 

на ИТМ, рискът от КРК се увеличава 

с 18%, респективно 30%[6,43]. В едно 

скорошно популационно проучва-

не, проведено в САЩ, се потвърди, 

че затлъстяването, както и други 

фактори (захарен диабет, фамилна 

анамнеза за други злокачествени 

заболявания и тютюнопушене), не-

зависимо увеличават риска за поява 

на КРК[44]. Вероятно връзката между 

затлъстяването, абдоминалното 

за тлъстяване и КРК е многофактор-

на поради описаните промени в леп-

тина, адипонектина, микробиома, 

вторични жлъчни киселини и инсули-

нова резистентност[6]. 

Дисинергична дефекация се среща 

предимно при многораждали жени 

с десцендиращ тазов синдром. В 

представителна шведска кохорта 

от 1001 души от общата популация, 

затлъстяването е свързано с непъл-

на ректална евакуация (OR 1.64; 95% 

CI 1.09, 2.47)[45].

Неалкохолната мастна чернодроб-

на болест (НАМЧБ) е хетерогенно 

състояние, което прогресира от 

стеатоза до неалкохолен стеато-

хепатит, чернодробна фиброза и 

цироза. В световен мащаб НАМЧБ 

изпреварва другите хронични чер-

нодробни заболявания, превръща 

се в най-разпространеното хро-

нично черно дробно заболяване и в 

най-честата причина за повишени 

аминотрансферази. Засяга прибли-

зително 30% от населението, като 

разпространението варира от 5 до 

46%[46]. Популационно базирани про-

учвания показват положителна ко-

релация между ИТМ и НАМЧБ, което 

предполага общи патогенни меха-

низми. Доказано е, че затлъстява-

нето може да модулира чревния ми-

кробиом, което води до натрупване 

на триглицериди в хепатоцитите. 

Модификацията на активността на 

микробиотата при пациентите със 

затлъстяване е свързано с увреж-

дане на чревната пропускливост. 

Намалена чревна бариерна функция 

води до излагане на черния дроб на 

продукти, получени от червата, кои-

то стимулират чернодробни клетки 

да произвеждат възпалителни меди-

атори, които инхибират инсулино-

вите действия. При затлъстяване 

инсулиновата чувствителност на 

периферната тъкан е нарушена под 

въздействието на адипокините, 

освободени от мастни депа. Резис-

тентността към инсулин стиму-

лира хипергликемия, като по този 

начин кара панкреасът да произвеж-

да повече инсулин, за да поддържа 

глюкозната хомеостаза. Хиперинсу-

линемията стимулира усвояването 

на липидите, синтеза и съхранение-

то на мазнини[7]. Приложението на 

различни фармакологични средства, 

насочени към стеатозата, възпале-

нието или фиброзата, са обект на 

над 50 клинични изпитвания за лече-

ние на НАМЧБ във фаза 2 и 3 и са ре-

гистрирани на www.clinicaltrials.gov. 

Затлъстяването и НАМЧБ са риско-

ви фактори за появата на хепато-

целуларен карцином (HCC), който 

е най-често срещаният първичен 

чернодробен карцином. Мета-анализ 

на 11 кохортни проучвания устано-

вява, че наднорменото тегло носи 

релативен риск (RR) за HCC от 1.17 

(95% CI 1.02-1.34), а затлъстяване RR 

от 1.89 (95% CI: 1.51-2.36). Някои про-

учвания показват по-голям риск от 

смърт от HCC (4.5 RR при мъжете и 

1.68 при жени) при ИТМ ≥35 kg/m2[6,43]. 

Наскоро бе установено, че с често-

та от 9% годишно нараства НСС, 

свързан с НАМЧБ[47].

Установено е, че при хора със затлъс-

тяване честотата на холелитиа-

за, холецистит и холестеролоза на 

жлъчния мехур, е по-висока в сравне-

ние със слабите контроли[48]. Един ме-

та-анализ разкрива, че рискът от за-

боляване на жлъчния мехур при мъже 

с наднормено тегло е 1.63 [95% CI: 

1.42-1.88], а при тези със затлъстява-

не релативният риск (RR) е 2.51 [95% 

CI: 2.16-2.91]; при жени с наднормено 

тегло RR е 1.44 [95% CI: 1.05-1.98], при 

затлъстяване е 2.32 [95%CI: 1.17-4.57]
[48]. Коремната обиколка също се явя-

ва рисков фактор за заболявания на 

жлъчния мехур независимо от ИТМ[49]. 

Установява се връзка между абдо-

минално затлъстяване, хиперинсули-

немия, инсулинова резистентност, 

хиперлептинемия, хиперлипидемия и 

дискинезия на жлъчния мехур[49].

Острият панкреатит е възпале-

ние на панкреаса, чиято тежест 

се систематизира посредством 

различни оценъчни системи и може 

да варира от лек до фулминантен, 

със смъртност до 20% при тежък 

некротизиращ панкреатит[50]. При 

затлъстяването се наблюдават 

по-тежки форми на остър панкреа-

тит. Един мета-анализ на пациенти-

те със затлъстяване се установява 

повишен риск от развитие на остър 
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тежък панкреатит (RR=2.20, 95% CI 

1.82-2.66), с по-висок риск от локални 

(RR=2.68, 95%CI 2.09-3.43) и системни 

усложнения (RR=2.14, 95%CI 1.42-3.21) 

и по-висок риск от болнична смърт-

ност (RR=2.59, 95%CI 1.66-4.03) в срав-

нение с пациентите без затлъстя-

ване. Смята се, че установените 

корелации се дължат на хроничното 

нискостепенно възпаление и проме-

нените нива на адипонектин[50].

Карциномът на панкреаса е деве-

тият по честота в световен ма-

щаб. Редица мета-анализи изтъкват 

връзката между ИТМ или абдоминал-

но затлъстяване и появата на аде-

нокарцином на панкреаса. Според 

мета-анализите при жени за всеки 5 

kg/m/m2 нарастване на ИТМ се уста-

новява 10% повишен риск, а при мъже 

13% повишен риск от развитието на 

тoзи карцином (95% CI 1.04-1.22). Ос-

вен това, за всеки допълнителни 10 

cm увеличаване обиколката на тали-

ята се отчита 11% повишен риск от 

карцином на панкреаса (RR=1.11, 95% 

CI: 1.051.18)[51].

Заключение
Наднорменото тегло, затлъстява-

нето, натрупването на интраабдо-

минална висцерална мастна тъкан 

увеличават риска от поява на реди-

ца гастроентерологични заболява-

ния, чиято фенотипна изява на този 

метаболитен терен е по-тежка, 

изходът им е по-лош, а промените 

в имунната система, повишената 

секреция на хормони и цитокини от 

мастната тъкан стимулират хро-

нично възпаление и проканцероген-

на микросреда. Ето защо анализът 

на натрупаните медицински дока-

зателства в областта на затлъс-

тяването, трябва да послужи за 

създаване на нови терапевтични 

стратегии и програми за превенция 

и борба с това заболяване, което 

придобива характер на пандемия, 

оказва пряко и косвено влияние вър-

ху разходите за здравеопазване и 

продължителността на живот на 

засегнатите индивиди. n
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