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Статистика 

Според Световната Здравна организация наднорменото 
тегло и затлъстяването са определени като “неестествено 
или прекалено натрупване на мазнини, което може да 
влоши здравето”. 
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Статистика 

Световното затлъстяване се е утроило почти от 1975 г. 
насам. 

През 2016 г. над 1,9 милиарда възрастни, навършили 18 
години, са с наднормено тегло. От тях над 650 милиона 
са били със затлъстяване. 

39% от възрастните на и над 18 годишна възраст са с 
наднормено тегло през 2016 г., а 13% - със затлъстяване. 

Повечето от населението на света живее в държави, в 
които наднорменото тегло и затлъстяването убиват 
повече хора, отколкото тези със стойности под 
нормалните. 
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Статистика 

41 милиона деца под 5-годишна възраст са с 
наднормено тегло или затлъстяване през 2016 г. 

Над 340 милиона деца и юноши на възраст 
между 5 и 19 години са били с наднормено тегло 
или затлъстяване през 2016 г. 
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Статистика 
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Порциите храна 
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В България 

Според изследване направено през 2013 г. на 3353 деца 
на 7 годишна възраст се установи следното: 
   Честотата на наднорменото тегло сред момчетата е 32.4%, при 

момичетата - 28,6%, нивата на затлъстяване са - 15,7% сред 
момчетата и 12.2% при момичетата.  
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В бъдещ аспект? 
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Какво е Глюкоманан? 

Глюкомананът представлява  

водоразтворим полизахарид,  

извлечен от корен на Картофена 

палма(Amorphophallus konijac).  

Причислява се към хранителните  

влакнини(фибри). 

Разтворен във вода, глюкомананът  

желира, абсорбирайки до 150 пъти  

повече вода от собственото си тегло. 
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Европейска агенция по безопасност на 
храните (EFSA) 

• Здравни претенции: 

  - Глюкомананът допринася за поддържането на нормалните нива 
на холестерол в кръвта 

   - При нискокалорични диети глюкомананът допринася за 
загубата на телесно тегло(EFSA 2010).  
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Клинични проучвания (1/3) 

Пациенти с наднормено тегло или затлъстяване: 

  - средна възраст 46,8 години 

  - среден индекс на телесна маса (ИТМ) 33, 9 кг/м2 

   - средна мастна маса (ММ) 42,09%  

   - средна висцерална мастна маса (ВММ) 11,4%.  
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Клинични проучвания (1/2) 

Всички пациенти приемат по 6,9 g глюкоманан дневно, 
разделен на три порции и приеман около 15 мин преди 
хранене. 

Пациентите не са съветвани за специален диетичен и 
двигателен режим. 

16 ти Национален симпозиум "Акад. Ташо Ташев"  

Хранене и Здраве 14 Април 2018 
12 



Клинични проучвания (3/3) 

В края на изследването бяха установени следните 
резултати:  

   -Средна редукция на телесната маса 5,8 кг.; 

   -В края на първия месец, редукцията бе 2,64 кг.; 

   -Средна редукция на ИТМ със 7,4%; 

   -Средна редукция на ММ с 4,9%; 

   -Средна редукция на ВММ с 5,3 %; 
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Безопасност 

Форма на приемане 

Прием с други лекарства  

или Хранителни добавки 

Дневна доза 
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Заключение 

Клиничните проучвания ни дават основание за 
използване на хранителни добавки или медикаменти, 
съдържащи глюкоманан от лица с наднормено тегло или 
затлъстяване като елемент на лечебна или 
профилактична програма.  

 

16 ти Национален симпозиум "Акад. Ташо Ташев"  

Хранене и Здраве 14 Април 2018 
16 



16 ти Национален симпозиум "Акад. Ташо Ташев"  

Хранене и Здраве 14 Април 2018 
17 


