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Нарушения в мастната Нарушения в мастната 
обмяна.обмяна.

Затлъстяване.Затлъстяване.

Доц.дДоц.д--р Иван Янев, дмр Иван Янев, дм
Катедра по патофизиология, Катедра по патофизиология, 

Медицински университетМедицински университет,, ПловдивПловдив

Смилане и Смилане и 
резобция на резобция на 
маститемастите

Холестерол и
мастноразтворими
витамини (A,D,E,K)
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Нарушено смилане 
и резорбиране на мастите
Механизми:
n Намалено образуване и секреция на жлъчка 

– чернодробно-жлъчни заболявания
n Дефицит на панкреатична липаза – хроничен 
панкреатит, муковисцидоза

n Ускорен пасаж на чревното съдържимо –
намалено контактно време с чревната 
лигавица

Нарушено смилане 
и резорбиране на мастите
n Приемане с храната на голямо количество Ca
и Mg соли – образуват неразтворими 
съединения с мазнините

Последици:
n Стеаторея – отделяне на мазнини с 
изпражненията (обемисти, мазни, бледо 
жълти, със силно неприятна миризма)

n Кахексия – при много тежки нарушения
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Общи пътища на 
въглехидратната, белтъчна и мастна обмяна

H2O + CO2 + Енергия

β окисление

ЛипазитеЛипазите
ключови диригенти в мастната обмянаключови диригенти в мастната обмяна

nn Панреатична липазаПанреатична липаза ((ПЛ)ПЛ)
разгражда триацилглицеролите в черватаразгражда триацилглицеролите в червата

nn Ендотелна липопротенлипаза (ЛПЛ)Ендотелна липопротенлипаза (ЛПЛ)
разгражда липопротеините в кръвтаразгражда липопротеините в кръвта

nn ХормонХормон--чувствителна липаза (ХЧЛ)чувствителна липаза (ХЧЛ)
разгражда триацилглицеролите в мастните разгражда триацилглицеролите в мастните 
депа (мобилизационна липолиза)депа (мобилизационна липолиза)
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ЛипЛипooпротеинитепротеините
ключови играчи в мастната обмянаключови играчи в мастната обмяна

qq Хиломикрони (Хиломикрони (Chylo)Chylo)
транспортна форма на екзогенните маститранспортна форма на екзогенните масти

qq Липопротеини с много ниска плътност (Липопротеини с много ниска плътност (VLDLVLDL))
транспортна форма на ендогенно синтезираните маститранспортна форма на ендогенно синтезираните масти

qq Липопротеини с ниска плътност (Липопротеини с ниска плътност (LDLLDL))
транспортна форма на холестеролтранспортна форма на холестерол

qq Липопротеини с висока плътностЛипопротеини с висока плътност (HDL)(HDL)
антиатерогенен фактор (обратен транспорт на холестерола)антиатерогенен фактор (обратен транспорт на холестерола)

Групи липопротеиниГрупи липопротеини
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Freedman DS, et al. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 1998;18:1046-1053.
http://www.med.unibs.it/~marchesi/lipoprot.html

http://www.med.unibs.it/~marchesi/lipoprot.html
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Характеристики на липопротеините

Обмяна на
липопротеините
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Видове хиперлипидемииВидове хиперлипидемии

Тип Хиломикрони LDL VLDL Пат.LDL

I +
IIa +
IIb + +
III +
IV +
V + +

Екзогенна, диетична

Фам. хиперхолестеролемия

Комбинирана

Ремнантна

Ендогенна хипертригл.емия

Смесена

АтеросклерозаАтеросклероза
(бялата (бялата ““чумачума”” на цивилизацията)на цивилизацията)

n Заболяване на артериите от среден и голям 
калибър

n Свързана е с увеличаване на LDL в кръвта
n Образуват се атеросклеротични плаки в 
артериалните съдове, стесняващи техния 
лумен

n Ендотелната дисфункция включва повишена 
пропускливост и намалена 
тромборезистентност на ендотела и 
предшества атеросклеротичната плака
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Детерминанти (рискови фактори)
на ендотелната дисфункция (атеросклерозата)

nn Захарен диабетЗахарен диабет
nn Артер. хипертензияАртер. хипертензия
nn ТютюнопушенеТютюнопушене
nn ДислипидемияДислипидемия
nn СтареенеСтареене
nn Естрогенен дефицитЕстрогенен дефицит

Оксидативен стрес
Хиперхомоцистинемия
Инфекции

↑ CRP, Фибриноген

Класически Нови

Патогенеза на атеросклерозата

III.2
© 2002 PPS®
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Еволюция на атеросклерозата

Препоръчителни стойности на 
показателите на липидния профил

nn Общ холестерол < 5.2 mmol/L
n LDL холестерол  < 3.9 mmol/L
n HDL холестерол > 1.5 mmol/L*
n Триглицериди < 1.7 mmol/L
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Отлагане на липиди по кожата (ксантоми) и корнеята

Фактори, от които зависят нивата на липопротеините
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Наднормено тегло и затлъстяване са 
синоними в 98% от случаите

nn МТ  (МТ  (1515--20% при мъжете и 2020% при мъжете и 20--25% при жените) 25% при жените) е е 
основното енергийно депо на организма.основното енергийно депо на организма.

nn МТ е топлоизолатор на телесното ядро и важен МТ е топлоизолатор на телесното ядро и важен 
ендокринен орган.ендокринен орган.

nn ≈≈ 70% от вариациите в телесната маса са 70% от вариациите в телесната маса са 
генетично детерминиранигенетично детерминирани ((set pointset point).).

nn Разпределението на МТ е поРазпределението на МТ е по--важно от общото важно от общото 
количество и теглото !количество и теглото !

МТ - мастна тъкан

Критерии за нормално теглоКритерии за нормално тегло

Body Mass Index (BMI) = W/HBody Mass Index (BMI) = W/H22

W = тегло (kg);  H = ръст (m)

< 15< 15 –– 18.518.5 –– 2255 –– 30 30 –– 40 >40 >
КахексияКахексия НормаНорма ЗатлъстяванеЗатлъстяване

Поднормено             НаднорменоПоднормено             Наднормено
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Жени
> 84 cm = Увеличен риск
Отн. кръст/ханш > 0.85

Мъже
> 94 cm = Увеличен риск
№№ ризариза > > 4343--44 (44 (XLXL))
Кръст / ханш > 0.90

Критерии за нормално теглоКритерии за нормално тегло

cm

Разни времена – разни идеали !
(120 – 90 – 120 cm срещу 90 – 60 – 90 cm)

175 cm,  50 kg,  BMI=16155 cm,  70 kg,  BMI=28.5

Б
К
Х

К:Х=7:10
>0.85(0.90)
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Мастната тъканМастната тъкан
резултат от баланса липосинтеза/липолизарезултат от баланса липосинтеза/липолиза

ЛипосинтезаЛипосинтеза
СМК (СМК (FFA)FFA)
αα глицерофосфатглицерофосфат
(от въглех.обмяна)(от въглех.обмяна)
ИнсулинИнсулин
Излишни калорииИзлишни калории
→ синтез на ТАГсинтез на ТАГ

ЛиполизаЛиполиза
Активирана ХЧЛАктивирана ХЧЛ
ц АМФ ц АМФ ↑↑
КатехоламиниКатехоламини
Кофеин (Кофеин (↓↓ PDPD))
Енергиен недостигЕнергиен недостиг

→ разграждане на ТАГразграждане на ТАГ

Един шоколaдов бонбон повече на ден = +1 kg за година;
1 бутилка кока кола съдържа 10 чаени лъжички захар !

Мастната тъкан (адипоцитите) е Мастната тъкан (адипоцитите) е 
ендокринен орган (истинска фабрика)ендокринен орган (истинска фабрика)

Aдипокини
(инфламаторни и атерогенни)

c

Resistin

Adiponectin

Адипоцит
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ЛептинътЛептинът (1994 (1994 годгод..))

-- ключов хормон в енергийната обмянаключов хормон в енергийната обмяна

§§ Количеството на отделения лептин е Количеството на отделения лептин е 
пропорционално на МТ и  калорийния пропорционално на МТ и  калорийния 
внос.внос.
§§ Лептинът действа върху хипоталамуса, Лептинът действа върху хипоталамуса, 
където където синергично с инсулинасинергично с инсулина повлиява повлиява 
определени невротрансмитери, които определени невротрансмитери, които 
намаляват приема на храна (апетита)     намаляват приема на храна (апетита)     
и засилват термогенезатаи засилват термогенезата..

Kонтрол на апетита и храненето
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Регулатори на апетита 
Хипоталамус

(nucleus arcuatus)
+ +

I гр.неврони II гр.неврони

α-МСХ невропептид Y и
+R агутисвързан

↓ на апетита пептид
↑ на апетита

(МСХ-меланоцитостимулиращ хормон)

Ние сме тук !
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ЗАТЛЪСТЯВАНЕ
(Obesitas)

заболяването на  заболяването на  XXI XXI веквек

Един милиард души имат наднормено тегло !

И леките степени на затлъстяване имат значение !
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Процент на хората с Obesitas* в различните страни към 2000 год.

Естествена еволюция на телесната маса
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С годините намалява основната обмяна на организма

Повишен риск за затлъстяванеПовишен риск за затлъстяване
n Наднормено тегло при раждане*
n Наднормено тегло през пубертета*
n Наднормено тегло на родителите (↑;↑)**
n Заседнал живот (хипокинезия)
n Забавена основна обмяна*
n Скорошна женитба
n Спиране на пушенето
n Нисък социален клас и здравна култура*
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Критерии за вида на затлъстяванетоКритерии за вида на затлъстяването

nn ПолПол
мъжки/женски  (андро/гинео)мъжки/женски  (андро/гинео)

nn Морфология на адипоцититеМорфология на адипоцитите
хипертрофично/хиперпластично хипертрофично/хиперпластично 

nn ТежестТежест
леко/средно/тежко леко/средно/тежко ((BMI>30BMI>30--3535--40>)40>)

nn ПатогенезаПатогенеза

Типове затлъстяване

Мъжки Женски Хт/Хп
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Затлъстяването е 
комплексно,

многофакторно,
хронично заболяване

Повече от 300 гени, маркери
и хромозомни области

(метаболизъм, апетит, др.)

Патогенетична класификацияПатогенетична класификация

I I ПървичноПървично
nn АлиментарноАлиментарно
nn РегулаторноРегулаторно
nn МетаболитноМетаболитно

II II ВторичноВторично
nn ЕндокринноЕндокринно
nn ЛекарственоЛекарствено
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Енергиен
внос

Енергийни
разходи

Постоянна телесна маса

2500 kcal2500 kcal

Регулацията на ТМ е истинско чудо;  Грешката < 1%

Енергиен

внос ↑

Енергийни
разходи

Алиментарно затлъстяване

2500 kcal3000 kcal

Положителен енергиен баланс
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Активност (умерена) kcal/мин/час 

Дъвчене на дъвка 0.2     12

Ходене 3        180

Каране на колело 4        240 

Танцуване 5        300 

Каране на ски 6 360

Плуване 6        360 

Тичане 10      600 

Копаене с лопата 15      900

Енергийни разходи на 70 кг човек 
при умерени физически дейности*

Други първични затлъстяванияДруги първични затлъстявания

n Регулаторно
Органично уврежданеОрганично увреждане
в хипоталамуса: Тумор,в хипоталамуса: Тумор,
Травма, Хеморагия,Травма, Хеморагия,
Инфекциозен процесИнфекциозен процес

Инцидентно заболяванеИнцидентно заболяване

n Метаболитно
Намалена основна обмянаНамалена основна обмяна
Бързо превръщане на Бързо превръщане на 
глюкозата в ТАГглюкозата в ТАГ
Нарушена мобилизация на Нарушена мобилизация на 
ТАГТАГ
Висока енерг. ефективностВисока енерг. ефективност
Полигенно заболяванеПолигенно заболяване
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Вторично затлъстяване

nn Ендокринно затлъстяванеЕндокринно затлъстяване
Хипогонадизъм, Хипотереоидизъм, Аденом на Хипогонадизъм, Хипотереоидизъм, Аденом на 
хипофизата, Адренохипофизата, Адрено--генитални синдроми,  генитални синдроми,  
Хиперглюкокортицизъм (ИК), Поликистоза на Хиперглюкокортицизъм (ИК), Поликистоза на 
яйчницитеяйчниците
Климактериум, Бременност ?Климактериум, Бременност ?

nn Лекарствено затлъстяванеЛекарствено затлъстяване
Глюкокортикостероиди, АнтидепресантиГлюкокортикостероиди, Антидепресанти

Хиперкортицизъм
(синдром на Иценко-Къшинг)
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Норма ИНЗД (тип 2)

Висцерално затлъстяване при ИНЗД
със затлъстяване (MRI)

Усложнения на затлъстяването
nn СърдечноСърдечно--съдови заболяваниясъдови заболявания
nn Захарен диабетЗахарен диабет
nn Холелитиаза и холециститХолелитиаза и холецистит
nn Обструктивна сънна апнеяОбструктивна сънна апнея
nn Някои видове рак (Еж, Гж, Пм, Км)Някои видове рак (Еж, Гж, Пм, Км)
nn Подагра, артрити, бронхиална астма,Подагра, артрити, бронхиална астма,
ендокр. нарушения, стеатохепатитендокр. нарушения, стеатохепатит

nn Промени в психиката Промени в психиката -- депресии и др.депресии и др.
nn Повишен хирургичен рискПовишен хирургичен риск
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Метаболитен синдромМетаболитен синдром
(Синдром  Х)(Синдром  Х)

§§ ЗатлъстяванеЗатлъстяване
§§ Инсулинова резистентностИнсулинова резистентност
§§ Артериална хипертенезияАртериална хипертенезия
§§ Атерогенна дислипидемияАтерогенна дислипидемия
§§ Ендотелна дисфункцияЕндотелна дисфункция

((Проинфламаторно + протромботично състояние)Проинфламаторно + протромботично състояние)

Фактори, отделяни от адипоцитите, Фактори, отделяни от адипоцитите, 
които водят до инсул. резистентносткоито водят до инсул. резистентност

nn Резистин
n Лептин
n Свободни мастни киселини
n ТNF-α

n ↓ Адипонектин
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Причини за дислипидемията при Причини за дислипидемията при 
затлъстяванезатлъстяване и захарен диабети захарен диабет

nn Повишен синтез на ТАГПовишен синтез на ТАГ
nn Повишен синтез на Повишен синтез на VLDLVLDL
nn Нарушен клирънс наНарушен клирънс на VLDLVLDL

-- намалена активност на намалена активност на LPLP--липазалипаза
-- намалена концентрация на намалена концентрация на LDLLDL--рецепторирецептори

nn Патологични липопротеиниПатологични липопротеини (Lp[a])(Lp[a])
nn Намалена концентрация на Намалена концентрация на HDLHDL

Затлъстяването – заболяване с изразен системен 
възпалителен отговор (увеличени CRP, TNF-α, IL-6)
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Хората със затлъстяване са 
биологично по-стари !

“Хромозомният биологичен часовник” избързва. 
При затлъстяване е налице ускорено скъсяване 
на дължината на теломерите, най-вероятно 
поради оксидативния стрес.
Затлъстяването и тютюнопушенето имат 
синергичен ефект върху процеса на стареене.

Затлъстяване и дихателна система

Редуцирани белодробни обеми
Обструктивна сънна апнея
Хиповентилационен синдром
(Синдром на Pickwick)
Бронхиална астма
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Крайният резултат Крайният резултат ee
намалена продължителност на животанамалена продължителност на живота !!

Затлъстяването и метаболитният синдром

nn Увеличават кардиоваскуларнияУвеличават кардиоваскуларния
морбидитет и морталитетморбидитет и морталитет..

nn Влошават качеството на животВлошават качеството на живот..

Целулит
- един от кошмарите на съвременната жена

9 от 10 бели жени
имат различна степен

на целулит.

Няма задължителна
корелация с теглото,
а с наследствеността.

Основно средство -
физич. упражнения
и масажи (кремове ?)
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Основни правилаОсновни правила
за борбата със затлъстяването:за борбата със затлъстяването:

nn Поставяне на реални цели (10%Поставяне на реални цели (10%↓↓за 6 мес.; 90%за 6 мес.; 90%↑↑) ) 
nn Природосъобразен начин на живот Природосъобразен начин на живот 
nn Хипокалорийният режим (100Хипокалорийният режим (10000--1500 к1500 кcalcal/ден) и /ден) и 
повишената физическа активностповишената физическа активност (5 (5 дни;дни; 45 min)45 min)
са поса по--ефикасни от всичките лекарства на света !ефикасни от всичките лекарства на света !

nn Редовно хранене (х 5), храни с нисък гликемичен Редовно хранене (х 5), храни с нисък гликемичен 
индексиндекс и обемиста храна (фибри). и обемиста храна (фибри). 
Не на Не на McDonald’sMcDonald’s & и подсладените напитки & и подсладените напитки !!

nn Хирургична намеса (БХ) и лекарстваХирургична намеса (БХ) и лекарства––само при само при 
тежките форми на затлъстяване (тежките форми на затлъстяване (BMIBMI>40;>40;
40% усложнения)40% усложнения)

Здравословната диета
налага сериозни ограничения

”Западна” диета

Червени меса
Сготвени меса
Пържени картофи
Високомаслени млечни 
продукти
Рафинирани зърнени 
храни
Сладки и десерти

“Разумна” диета“Разумна” диета

РибаРиба
Пилешко месоПилешко месо
ЗеленчуциЗеленчуци
ПлодовеПлодове

Пълнозърнести храниПълнозърнести храни

Калории = на 1 тенджера с фасул



29

“Лоши” (junk; fast) храни
nn Хамбургери, пици, сладкиши, чипсове, Хамбургери, пици, сладкиши, чипсове, 
пържени картофи, подсладени напитки.пържени картофи, подсладени напитки.

nn Съдържат много мазнини, сол, прости Съдържат много мазнини, сол, прости 
въглехидрати.въглехидрати.

nn Съдържат малко протеини, малко Съдържат малко протеини, малко 
фибри, много “празни” калории и много фибри, много “празни” калории и много 
хранителни добавки (100% химия).хранителни добавки (100% химия).
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Диагноза:  
Obesitas

Рецепта

Яжте по-малко !

Движете се повече !

Подпис: не се чете

Вместо патофизиологична максима
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Благодаря
за

“вниманието”!


