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Передмова 
Ожиріння є фактором ризику розвитку багатьох захворювань, що зумовлюють 

високий рівень смертності. Одним із найбільш значимих серед них є метаболічний 

синдром (МС), що представляє собою комплекс захворювань, основними з яких є: 

інсулінорезистентність, цукровий діабет (ЦД) 2-го типу, абдомінальне ожиріння, 

дисліпідемія, артеріальна гіпертензія. 

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), у розвинених країнах 

світу від 20 до 50% населення має надмірну масу тіла чи ожиріння. В Україні у 

30–35% жителів відзначають ожиріння або надмірну масу тіла, а у 8–10% цих 

хворих спостерігаються крайні ступені ожиріння. 

Консервативне лікування МС є низькоефективним, особливо при морбідному 

ожирінні (МО). Досвід застосування баріатричних операцій показав, що вони 

можуть суттєво коригувати порушення вуглеводного та ліпідного обміну у хворих із 

МО і розглядатися як патогенетично обґрунтований метод лікування МС. 

У середині XX ст. почали застосовувати перші патогенетично спрямовані операції 

для лікування ожиріння. Баріатрична хірургія [грец. Barys — важкий, пов’язаний із 

масою тіла, та грец. Iatrike — медицина] — розділ загальної хірургії, направлений 

на зменшення надлишку маси тіла хворих із МО шляхом виконання операцій на 

органах шлунково-кишкового тракту. 
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