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Затлъстяване: BMI ≥ 30 

Например: 1.82 м и >100 кг 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплексен човешки фенотип: 
   
   Околна среда + гени  



Затлъстяване 
 Причина - нарушен енергиен баланс: 
 

Хранителен режим  
+ 

Липса на физическа активност 
+ 

Генетична обремененост 
  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Но при някои:       Хранителен режим  
+ 

Липса на физическа активност 
+ 

Генетична обремененост 

--> Строга индивидуалност! 



Генетика на затлъстяването 

Коефициент на генетична наследяемост: 
 
 

  h² = 0.4 - 0.7 
 
 
Установен от различни популационни 
проучвания: 
• С двуяйчни и еднояйчни близнаци 
• С осиновени деца 



Извод:  
 - BMI на осиновените индивиди корелират с тези на 
биологичните, а не на приемните родители 
 - Принос на генетика > околна среда ? 



Генетика на затлъстяването 

Herrera BM, Lindgren CM. The genetics of obesity. Curr Diab Rep. 2010;10(6):498–505 



Генетика на затлъстяването 

 
• Гени, асоциирани с частична 

предразположеност към наднормено тегло 
(common obesity) 

--> много на брой с малък ефект  
 
 

• Гени, дефекти в които водят до  моногенни 
самостоятелни или синдромни тежки форми 
на затлъстяване (severe obesity) 

--> по-малко на брой със значителен ефект 



Синдромни форми на затлъстяване 

Комплексни синдроми (над 100), включващи 
затлъстяване + дисморфични белези, умствено 
изоставане и др.: 

 
• Синдром на Bardet-Biedl (над 20 гена) 

 
• Синдром на Prader-Willi 

 
• Синдром на Alström 

 
• Синдром на чуплива Х хромозома 

 
• Синдром на Borjeson-Forssman-Lehmann 

 



Моногенни форми на затлъстяване 

– Най често поради дефекти в гени, регулиращи 
механизмите за контрол на хранителния прием и 
детекция на нутриенти в мозъка 
 
 

–  Тежки рецесивни форми на затлъстяване с начало 
след раждането 
 

– Без особено влияние от фактори  на околната среда 
 

– Предимно свързани с гени от сигналната каскада 
лептин/меланокортин 

 
 

 
 



Моногенни форми на затлъстяване 
 

Сигналната каскада лептин/меланокортин: 
 
LEP - лептин 
 
LEPR - лептинов 
рецептор 
 
POMC -  
проопио- 
меланокортин 
 
PCSK1 -  
пропротеин  
конвертаза 1 
  
– Действие в хипоталамуса - отговорен за хранителния 

прием и енергийния баланс 

Huwene et al, 2016 



Лептин 

--> Хормонът, потискащ апетита (leptos - слаб) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Лептин 

• Спонтанна поява на мишки със свръхтегло в 
лабораторията Jаckson (1949) - ob/ob 

• Втори тип мишки установен през 60-те - db/db 
• Генът LEP (лептин) описан през 1994 от J. M. Friedman 
• Генът LEPR (лептинов рецептор) описан през 1995 

 
 
 



LEP и LEPR 

Huwene et al, 2016 



Генетика на затлъстяването 

--> Нужда от уточняване на етиологията с цел лечение 



От еволюционна гледка точка... 

“Nothing in biology makes sense except in the light of evolution.” 
              Theodosius Dobzhansky, 1973 

– Еволюционно предимство: по-големи мастни 
резерви - по-голям шанс за оцеляване 
 

– Неблагоприятно за здравето при постоянна 
обезогенна среда 
 

– Метаболитен синдром 



Въпреки генетичните фактори... 

 
 
– Здравословен хранителен прием 

 
 

– Стриктен режим, воля (по-лека форма за 
генетична обремененост) 
 

 - Медикаменти, бариатрична хирургия (тежки 
форми на обремененост)    
 



Връзка между стареене и затлъстяване... 

Основни молекулни пътища, асоциирани със 
процесите на стареене: 
• Insulin/IGF/PI3K/AKT каскада - нутриент-сенситивна  

 
• TOR (target of rapamycin) каскада - нутриент-сенситивна 
 
 
--> Редица важни функции в клетката 
--> Понижената им активност води до удължена 
продължителност на живот в моделни организми и в хора 
столетници 
--> Физиологична промяна от метаболизирането на 
нутриенти към клетъчна и тъканна поддръжка 
--> Роля на хранителния режим в модулирането на 
продължителността на живота 
--> Калорийна рестрикция 



Калорийна рестрикция 
• Ограничен хранителен режим 

 
• Неоспорим фактор, водещ до удължена 

продължителност на живота и забавяне на възрастова 
патология 
 
 

 



Fontana et al, Science 2010 



Калорийна рестрикция при хора 

• Двугодишен ограничен хранителен режим 
• Забавяне на метаболизма 
• Намален оксидативен стрес 
• Протекция рискови фактори, настъпващи с възрастта ? 



Ограничен хранителен режим при 
 български столетници     



Заключение 

– Човешкото затлъстяване има силно изразена генетична 
компонента 
 

– Силно влияние от фактори на околната среда (с 
изключение на най-тежките форми) 
 

– Междуличностни вариации вследствие на варианти в 
различни гени, регулиращи отговора към нутриенти, 
чувството на глад/ситост и др. ендокринни процеси 
 

– Затлъстяването не е доживотна диагноза!  
 

– Важно е усновяването на етиологията и патогенезата с 
цел правилно лечение/превенция 
 



Благодаря Ви за вниманието! 


