
Затлъстяване 

Определение 

 ИТМ, кг/м² 

Поднормено тегло <18.5 

Нормално тегло 18.5-24.9 

Наднормено тегло 25-29.9 

Затлъстяване I ст 30.0-34.9 

Затлъстяване II ст 35-39.9 

Затлъстяване III ст ≥ 40 

 

Висцерално затлъстяване - oбиколка на талия ≥94 см при мъже и ≥80 см при 
небременни жени (IDF, 2005). 

Диагностичен и лечебен подход при затлъстяване 

ИТМ, кг/м² Талия, см 

Мъже <94 

Жени <80 

Талия, см 

Мъже ≥ 94 

Жени ≥ 80 

Придружаващи 
заболявания 

25-29.9 ПНЖ ПНЖ ПНЖ ± Ф 

30.0-34.9 ПНЖ ПНЖ ± Ф ПНЖ ± Ф 

35-39.9 ПНЖ ± Ф ПНЖ ± Ф ПНЖ ± Ф ± Х 

≥ 40 ПНЖ ± Ф ± Х ПНЖ ± Ф ± Х ПНЖ ± Ф ± Х 

ПНЖ- Промяна в начина на живот /хранене, физическа активност/; Ф- Фармакотерапия;Х-хирургия 

 

Orlistat /Xenical/ 

• Инхибитор на стомашно-чревните липази, потиска хидролизирането на  
триглицеридите до свободни мастни киселини и моноглицериди 

• Показан за лечение на затлъстяване при пациенти с ИТМ ≥ 30 кг/мІ или 
пациенти с наднормено тегло и ИТМ ≥ 28 кг/мІ при съпровождащи рискови 
фактори  



• Използва се като допълнение към леко хипокалорична диета /с 30% калории от 
мазнини, богата на плодове и зеленчуци/. Дневният прием на масти, 
въглехидрати и белтъци да бъде разпределен в трите основни хранения 

• Лечението да се прекрати след 12 седмици ако пациентите не са успели да 
намалят теглото си с не по-малко от 5% в сравнение с изходното 

• Дозировка:120 мг непосредствено преди, по време или до 1 час след всяко 
основно хранене. Дози над 3х120 мг/дн нямат допълнителен благоприятен ефект 

• Между основните хранения да се избягва приема на храни, съдържащи мазнини 
• Ако се пропусне хранене или се приеме хранене, което не съдръжа мазнини, не е 
необходимо да се приема Ксеникал 

• Контраиндикации: хрон. малабсорбция, холестаза, кърмене, 
свръхчувствителност 

• Стр.ефекти: по-чести или спешни позиви за дефекация, отделяне на мазнини и 
мазни изпражнения /особено в началото на лечението и при консумиране на 
храна, богата на мазнини/; намалява резорбцията на масто разтворими витамини 

 


