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Лечение на затлъстяването 

•  индивидуално 

 

•  мултидисциплинарно 

 

•  дългосрочно 



Мултидисциплинарен екип 

• Диетолог 

 

• Психолог/психиатър 

 

• Ендокринолог 

 

• Хирург 



Бариатрична хирургия 

• редукция на телесното тегло за дълъг период 

 от време 

 

• повлияване на придружаващите заболявания 

 

• подобряване качеството на живот на 

 пациентите  



Buhwald  H. et al. Bariatric surgery: systemic review 

and meta analysis. JAMA 2004;292:1724-1737  

• 50-80 % редукция на излишното тегло до две години 

 

• 86% подобряване на ЗД тип 2, от които 76,8% в пълна 

ремисия 

 

• 70% подобряване на дислипидемията 

 

• 78,5% подобряване на АХ, от които 61,7% в пълна 

ремисия 

 

• 85,7% подобряване на сънната апнея 

 

• подобряване качеството на живот на 

 пациентите  



проследява
не 

 години 

загуба на тегло 
  без хирургия 

% 

загуба на 
тегло с 

хирургия 
% 

подобрява
не на 

ЗД2тип без 
хирургия 

% 

подобрява
не на 

ЗД2тип с 
хирургия 
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SOS study 
Sjostrom et al. 
N Engl J Med 2004 
2010 vs 2037 

13,5  - 0,9% -  25% 6,5% 36% 

US study 
Adams et al. 
N Engl J Med 2017 
418 vs 417 

12 - 1% - 26,9% 10% 51% 

Veterans study 
Maciejewski et al. 
JAMA Surg 2016 
1787 vs 5305 

10 -5% - 28,6% NS NS 



Лапароскопски  

Периоперативна смъртност = 0,3% = периоперативна 

смъртност при лапароскопска холецистектомия  



Adams et al. All-Cause and Cause-Specific Mortality 

Associated with Bariatric Surgery: A Review.  

Curr Atheroscler Rep. 2015;17:74. 

•↓ общата смъртност 

 

• ↓ риска от сърдечно-съдов 

инцидент 

 

• ↓ риск от появата на рак с 50% 
 

 

 

  

 



Индикации за оперативно лечение 

• BMI ≥ 40 кг/м2; 

• BMI ≥ 35 кг/м2 с доказано едно от следните придружаващи заболявания, 

които могат да се повлияят от операцията – захарен диабет тип 2, 

артериална хипертония, сънна апнея, дислипидемия; 

• Възраст между 18 и 65 години; 

• Дългогодишна анамнеза за затлъстяване с неуспешо консервативно 

лечение за най-малко 6 месеца; 

• Липса на ендокринно заболяване, което да е причина за 

затлъстяването; 

• Психиатрично стабилен пациент, без алкохолна и наркотична 

зависимост;  

• Добре мотивиран пациент, разбиращи принципа и рисковете на 

операцията, способeн на дългосрочно следоперативно проследяване; 

• Приемлив оперативен риск 

National Institutes Of Health  

International Federation For The Surgery Of Obesity, 1991 

Level A      

 



Pajecki et al. BARIATRIC SURGERY IN THE ELDERLY: 

RESULTS OF A MEAN FOLLOW-UP OF FIVE YEARS.  

Arq Bras Cir Dig. 2015. 

• ↑общ риск от усложнения 

 

• сходни ползи 

 

 
 

 

 

  

 

Durkin et al. What Is the Evidence for 

Paediatric/Adolescent Bariatric Surgery?.  

Curr Obes Rep. 2017. 

• приложима е със сходни ползи, но 

при строги индикации 

 

 
 

 

 

  

 



Статистически значим по-добър гликемичен контрол 
след бариатрична операция (P< 0,001) – 38% от 

пациентите след  стомашен байпас са с гликиран 
хемоглобин ≤6% vs. 5% след медикамнтозно лечение 

RCT от 150 пациенти; 20 – 40 г 

HbA1c > 7% 

BMI  20 – 43 кг/м2 



Бариатричната хирургия е приемлива за 

пациенти със ЗД тип 2 и BMI 30 kg/m2 - 35 

kg/m2, които са с подоптимален гликемичен 

контрол, въпреки оптималното 

медикаментозно лечение. 

Метаболитна хирургия 





Мултидисциплинарна 

програма 

•> 100 пациенти са преминали на консултация за 

операция и са включени в програмата 

 

• 10 пациенти са от чужбина 

 

• оперирани са 20 пациенти 

Grozdev K, Khayat N, Arabadzhiev A, Kamenov Zdr, Handjieva-Darlenska T, Ivanova 

E et al. Multidisciplinary approach in bariatric surgery: initial experience for the 

Bulgarian Public Health System. Khirurgiia 2018;1:4-13 



Резултати – вид 

операция  

• oтстраняване на стомашен пръстен – 2 

 

• sleeve gastrectomy – 7 

 

• Roun en Y gastric bypass – 8 

 

• mini gastric bypass - 3 

Grozdev K, Khayat N, Arabadzhiev A, Kamenov Zdr, Handjieva-Darlenska T, Ivanova 

E et al. Multidisciplinary approach in bariatric surgery: initial experience for the 

Bulgarian Public Health System. Khirurgiia 2018;1:4-13 



Резултати   

• средно тегло преди – 148,375 кг   

 

• среден ИТМ преди – 50 кг/м2 

 

• среден болничен престой – 4 дни 

 

• усложнения – 1 – вътрешна херния 

 

• смъртност – няма 

 

 

 

Grozdev K, Khayat N, Arabadzhiev A, Kamenov Zdr, Handjieva-Darlenska T, Ivanova 

E et al. Multidisciplinary approach in bariatric surgery: initial experience for the 

Bulgarian Public Health System. Khirurgiia 2018;1:4-13 



Резултати - тегло  

• средна загуба на кг на 3ти месец – 30 кг 

 

• среден процент изгубено излишно тегло на 3ти 

месец – 40% 

Grozdev K, Khayat N, Arabadzhiev A, Kamenov Zdr, Handjieva-Darlenska T, Ivanova 

E et al. Multidisciplinary approach in bariatric surgery: initial experience for the 

Bulgarian Public Health System. Khirurgiia 2018;1:4-13 



Резултати - диабет  

• захарен диабет тип 2 – 6 пациенти 

 

• HbA1c на 1ви месец < 6% при всички 

Grozdev K, Khayat N, Arabadzhiev A, Kamenov Zdr, Handjieva-Darlenska T, Ivanova 

E et al. Multidisciplinary approach in bariatric surgery: initial experience for the 

Bulgarian Public Health System. Khirurgiia 2018;1:4-13 



Резултати – липиден 

профил  

Grozdev K, Khayat N, Arabadzhiev A, Kamenov Zdr, Handjieva-Darlenska T, Ivanova 

E et al. Multidisciplinary approach in bariatric surgery: initial experience for the 

Bulgarian Public Health System. Khirurgiia 2018;1:4-13 



Преди операция 

2015 г – 150 кг 2016 г – 180 кг 



Резултати след 

байпас 

2017 г – 91,3 кг 



Резултати след sleeve 

операция – 180 кг след 6 м – 115 кг 



кардиология 

кардиохиругия 

Инвазивна 
кардиология 

гастроентерология 

Коремна хирургия 

ендоскопия 

CV на болестите 

ендокринология 

Метаболитна хиругия 

Интервенционална 

диабетология 



стомашен байпас 

Schulman AP, del Genio F, Sinha N, Rubino F. "Metabolic" surgery for treatment of  

type 2 diabetes mellitus. Endocr Pract. 2009;15(6):624-31  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schulman%20AP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19625245
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=del%20Genio%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19625245
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sinha%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19625245
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rubino%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19625245
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19625245


Ендоскопски 

дуоденален байпас 

Rodriguez L, Neto MP et al. First human experience with endoscopically 

delivered and retrieved duodenal-jejunal bypass sleeve. Surg Obes Relat Dis. 

2008 ;4(1):55-9  

https://www.google.bg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiLv_urgLnaAhVR2qQKHRgLC0cQjRx6BAgAEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.e-ce.org%2Fjournal%2Fview.php%3Fdoi%3D10.5946%2Fce.2017.004&psig=AOvVaw0iNGvLEdajXrMuUMr_UBmM&ust=1523769086578943
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18201671
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