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BIS-МОНИТОРИНГ ЗА ОЦЕНКА АДЕКВАТНОСТТА НА ПРЕМЕДИКАЦИЯТА ПРИ ВЪЗ-
РАСТНИ ПАЦИЕНТИ С ОБЕЗИТАС

Д. Арабаджиева, Вл. Петров
Отделение Анестезиология, МБАЛ Русе АД

BIS-MONITORING FOR ASSESSING THE ADEQUACY OF PREMEDICATION IN ADULTS 
WITH OBESITY

D. Arabadzhieva, Vl. Petrov
Departement of Anaesthesiology, Hospital Ruse Ltd

НАУЧНИ СТАТИИ

РЕЗЮМЕ:
	 Премедикацията	е	неотменна	част	от	съвременната	анестезия.	
Недостатъчната	или	неефективна	премедикация	може	да	затрудни	
увода	 в	 анестезия	и	 дори	да	 подпомогне	 възникването	на	 услож-
нения.	При	обсъждане	на	въпросите	за	премедикацията	вероятно	
най-сложен	се	явява	проблемът	с	критериите	за	нейната	адекват-
ност.
	 Съобщението	 представя	 данните	 от	 проспективно	 проучване	
на	приложимостта	на	BIS-мониторинг	за	оценка	адекватността	на	
премедикацията	при	възрастни	пациенти	с	обезитас,	подложени	на	
планови	хирургични	интервенции.
	 Резултатите	подкрепят	данните,	получени	от	други	автори	при	
пациенти	без	затлъстяване,	че	BIS-мониторингът	облекчава	оцен-
ката	на	седативно-хипнотичния	компонент	на	премедикацията.
 
КЛЮЧОВИ	ДУМИ:	обезитас,	премедикация,	хлофазолин,	ниво	на	се-
дация,	хемодинамична	стабилност,	BIS-мониторинг.

SUMMARY:

	 Premedication	is	an	integral	part	of	modern	anesthesia.	Insufficient	
or	 ineffective	premedication	may	hinder	the	introduction	of	anesthesia	
and	even	lead	to	complications.	When	discussing	issues	of	premedication	
probably	the	most	complicated	problem	is	the	criteria	for	suitability.
Communication	presents	data	from	a	prospective	study	of	the	feasibility	
of	BIS-monitoring	 in	assessing	 the	adequacy	of	premedication	 in	adult	
patients	with	obesity	who	are	undergoing	elective	surgery.
The	 results	 support	 the	 findings	 of	 other	 authors	 in	 patients	 without	
obesity	 that	 BIS-monitoring	 facilitates	 evaluation	 of	 sedative-hypnotic	
component	of	a	premedication.
 
	 KEY	WORDS:	obesity,	premedication,	clonidine,	level	of	sedation,	he-
modynamic	stability,	BIS-monitoring.

УВОД:
	 Националният	медицински	стандарт	“Анестезия	и	интензивно	
лечение”	изисква	всяка	една	анестезия	да	 се	осъществява	въз	ос-
нова	на	принципите	за	безопасност	и	адекватност.	Нещо	повече	–	

стандартът	еднозначно	изисква	безопасността	на	анестезията	да	е	
приоритет	при	всички	пациенти	и	клинични	ситуации	[1].
	 В	 съвременната	анестезиология	премедикацията	е	неотменна	
част	и	има	голямо	значение	при	осигуряване	безопасността	на	ане-
стезията.	
Премедикацията	 трябва	 да	 реши	 различни	 задачи,	 но	 основната	
е	 една	 –	 да	 предизвика	 седативно-хипнотичен	 и	 анксиолитичен	
ефекти.	Допълнителните	ефекти	–	амнезия,	антиеметичен,	антихо-
линергичен	–	са	желани,	но	не	са	задължителни	[18].	
Сред		целите	на	премедикацията	се	посочват	още	две	–	да	намали	
разхода	на	анестетици	и	да	потисне	нежеланата	симпатоадренална	
активност,	 включително	 хемодинамичните	 отговори	 при	 интуба-
ция	[5].
В	медицинската	литература	няма	значими	различия	по	въпроса	за	
целите	на	премедикацията	и	възможните	за	употреба	медикамен-
ти.	Не	така	обаче	стои	въпросът	за	критериите	за	адекватност	на	
премедикацията.

ЦЕл:
Да	проучим	ефекта	на	малка	доза	хлофазолин,	приложен	интраве-
нозно	като	част	от	премедикацията,	върху	нивото	на	седация	и	хе-
модинамичната	стабилност	по	време	на	интубация	при	възрастни	
пациенти	с	обезитас	подложени	на	планови	хирургични	интервен-
ции.
 
МАТЕРИАл И МЕТОДИ:
В	 проспективно	 проучване	 са	 включени	 22	 пациенти,	 разделени	
на	две	групи	по	11.	И	двете	групи	са	получили	обща	инхалационна	
интубационна	анестезия	по	повод	планова	лапароскопска	холецис-
тектомия.	Критерии	за	включване	са:	планови	операции,	възраст	18	
–	64	години,	от	двата	пола,	BMI	≥	30,	ASA	≤	ІІІ.	Критерии	за	изключ-
ване	са	BMI	<	30,	спешни	операции,	ASA	ІV,	доказана	зависимост	към	
алкохол,	с	деменция,	корова	атрофия,	психоза/	депресия	или	с	трай-
на	терапия	с	психофармака.
Демографските	данни	за	пациентите	са	представени	в	таблица	1.
Мониторингът	за	всички	включва	ECG,	пулсова	честота,	SpO2,	NiBP,	
релаксометрия	 с	 акселерометрия,	 инспираторни	 и	 експиратор-
ни	 стойности	 на	 анестезионните	 газове,	 МАС	 на	 инхалационния	
анестетик	и	биспектрален	индекс	(BIS).	В	проучването	е	използвана	
приставка	BISx	на	фирма	Dräger,	със	софтуерна	версия	1.13,	версия	
на	хардуера	4,	съвместима	с	пациентните	монитори	от	серията	In-
finity	Delta.	За	релаксометрията	е	използван	модул	NMT	Trident	на	
фирма	Dräger,	със	софтуерна	версия	5.0,	версия	на	хардуера	08,	съв-
местим	със	същия	тип	пациентни	монитори.

След	поставяне	на	операционната	маса,	присъединяване	към	паци-
ентния	монитор	и	подаване	на	3	l/min	кислород	през	лицева	маска	
11	пациенти	са	получили	хлофазолин	(група	Chlo),	а	другите	11	–	
физиологичен	разтвор	 (група	NaCl).	 Хлофазолинът	в	доза	1	μg/kg	
спрямо	идеалното	телесно	тегло	е	приложен	като	кратка	интраве-
нозна	инфузия	за	10	минути.	Използваният	препарат	е	Chlophazolin	
amp.	1	ml,	150	μg/ml,	производство	на	фирма	СОФАРМА.	Технически	
инфузията	 е	 осъществявана	 като	 една	 ампула	 от	 медикамента	 е	
разреждана	с	физиологичен	разтвор	до	15	ml,	така	че	да	се	получи	
разтвор	с	концентрация	на	хлофазолин	10	μg/ml,	т.е	1	μg/0.1ml.	След	
това	спринцовката	е	поставяна	на	инфузионна	помпа	тип	PEFUSOR	
SPACE	(B.Braun)	и	избиран	режим	VTBI	(volume	To Be Infused).	Ре-
жимът	позволява	в	допълнение	към	скоростта	на	инфузията	да	се	
въведат	ограничения	за	обем	и	време,	т.е.	дава	възможност	да	се	за-
дадат	различни	комбинации	от	три	параметъра:	скорост,	обем,	кой-
то	да	бъде	инфузиран	и	време.	При	въвеждане	на	стойности	за	два	
от	посочените	параметри	помпата	изчислява	автоматично	третия	
параметър.	През	менюто	на	перфузора	ние	задавахме	необходимия	
за	конкретния	пациент	обем	от	разтвора	с	хлофазолин	и	време	10	
минути.	 След	 това	 стартирахме	 инфузията	 като	 перфузорът	 сам	
определяше	необходимата	скорост.	При	пациентите	от	група	NaCl	
е	подхождано	по	аналогичен	начин,	като	те	 са	получили	инфузия	
физиологичен	разтвор	в	обем	еквивалентен	на	0.1	ml/kg	идеално	
телесно	тегло	за	10	минути.
След	приключване	на	10-минутната	инфузия	и	двете	групи	паци-
енти	 са	 премедикирани	 интравенозно	 с	 фентанил	 0.0015	 mg/kg	
спрямо	 сухото/	чистото	телесно	тегло	 (lean	body	weight	 (LBW)),	и	
мидазолам	0.02	mg/kg	спрямо	реалното	тегло.	Уводът	в	анестезия	е	
извършван	с	пропофол	като	ориентировъчната	доза	е	изчислявана	
спрямо	коригираното	тегло	(adjusted	body	weight	(ABW)),	и	титри-
рана	според	стойностите	на	BIS.	Релаксацията	за	интубация	е	осъ-
ществявана	с	рокурониум	0.6	mg/kg	спрямо	идеалното	тегло.
Анестезията	 е	 поддържана	 с	 изофлуран	 и	 фентанил,	 релаксация-
та	–	с	болус	дози	рокурониум	според	данните	на	релаксометрията	
до	TOF	1-2/4.	В	края	на	анестезията	по	преценка	на	анестезиолога	
след	спонтанно	възстановяване	на	два	отговора	при	TOF-стимул	е	
извършвана	неутрализация	със	сугамадекс.	Необходимата	доза	от	
2	mg/kg	от	този	препарат	е	определяна	спрямо	увеличеното	с	40%	
идеално	телесно	тегло.	Интраоперативната	вентилация	е	с	кисло-
род/райски	газ,	FiO2	0.5,	приток	на	пресни	газове	3	L/min.	Дихател-
ният	обем	е	изчисляван	по	7	ml/kg	според	идеалното	тегло	на	паци-
ентите,	а	дихателната	честота	е	определяна	спрямо	ЕТСО2,	която	е	
поддържана	в	интервала	35	–	45	mm	Hg.
Всички	производни	на	актуалното	телесно	тегло	показатели,	необ-
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ходими	за	изчисляване	на	дозите	на	медикаментите,	са	определяни	
чрез	създаден	от	нас	работен	лист	в	Microsoft	Excel	по	обичайните	
формули	[12].
Регистирани	са	пулсова	честота,	систолно,	диастолно	и	средно	арте-
риално	налягане,	и	BIS,	както	следва:	Т0	–	изходни	стойности	–	пре-
ди	инфузията	с	хлофазолин	или	физиологичен	разтвор,	Т1	–	след	
приключване	на	инфузията	и	преди	премедикацията	с	фентанил	и	
мидазолам,	Т2	–	след	премедикацията,	Т3	–	след	увода	в	анестезия	
преди	интубация	и	Т4	–	след	интубацията.	Регистрирани	са	изпол-
званите	количества	на	всички	медикаменти	и	честотата	на	интрао-
перативните	хемодинамични	нарушения	–	хипо-хипертония,	бади-
тахикардия,	екстрасистолия.

ОСНОВНА хИПОТЕЗА:
Ние	предполагаме,	 че	малка	 доза	 хлофазолин	приложен	интраве-
нозно	като	част	от	премедикацията	ще	задълбочи	нивото	на	седа-
ция	 (обективизирано	 с	 BIS-мониторинг)	 и	 ще	 намали	 пресорния	
отговор	по	време	на	интубация	(обективизирано	чрез	мониторинг	
на	хемодинамиката).	Достатъчното	ниво	на	седация	след	премеди-
кацията	и	липсата	на	пресорен	отговор	при	интубация	могат	да	се	
приемат	като	критерий	за	адекватна	премедикация.	

Таблица 1. Демографски данни на пациентите

Група Chlo (n 
= 11 )

Група NaCl (n 
= 11)

Възраст (год.) (средна и стандартно 
отклонение) 59.4 ± 6.11 56.5 ± 7.46
Ръст (cm) (среден и стандартно от-
клонение) 159.8 ± 8.48 164.1 ± 6.69
Тегло (kg) (средно и стандартно от-
клонение) 96.75 ± 10.25 94.93 ± 14.48

BMI (среден и интервал) 38.15 
(32.05-54.14)

35.08 
(30.3-43.25)

Пол – мъже/ жени - / 11 1 / 10
ASA ІІ / ІІІ - / 11 3 / 8

РЕЗУлТАТИ:
Посочените	в	таблица	1	демографски	показатели	на	двете	групи	па-
циенти	нямат	статистически	значима	разлика.
Регистрираните	стойности	на	хемодинамичните	показатели	и	BIS	
са	обобщени	в	таблица	2.	

Таблица 2: Средни стойности на BIS и хемодинамичните показатели

Т0 Т1 Т2 Т3 Т4
Група
Chlo

Група
NaCl

Група
Chlo

Група
NaCl

Група
Chlo

Група
NaCl

Група
Chlo

Група
NaCl

Група
Chlo

Група
NaCl

BIS 98 97 96 97 77 84 52 55 55 59
П ул с о в а	
честота

87
±	14

82
±	8

87	
±	17

83
±	8

87
±	13

77
±	11

76
±	12

77
±	13

85
±	14

91
±	15

Систолно	
АН

147
±	11

148
±	17

133
±	15

148
±	15

122
±	16

133
±	16

109
±	10

121
±	20

140
±	32

165
±	30

Диастол-
но	АН

90
±	10

85
±	12

79
±	12

87
±	12

72
± 9

76
±	12

67
±	8

70
±	11

81
±	14

108
±	22

Средно	АН 110
±	10

106
±	12

97
±	15

107
±	12

89
±	12

95
±	12

85
±	7

87
±	13

98
±	21

123
±	27

	 На	фигура	1	са	показани	средните	стойности	на	биспектралния	
индекс	на	двете	групи	пациенти	в	съответните	етапи	на	проучване-
то.

Фигура 1: Средни стойности на BIS
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Разликата	между	средните	BIS-стойности	на	двете	групи	пациенти,	
измерени	в	Т2	(след	приключване	на	инфузията	с	хлофазолин	или	
физиологичен	 разтвор	 и	 след	 премедикацията	 с	 фентанил	 и	 ми-
дазолам)	е	статистически	значима	–	р	=	0.029.	Във	всички	останали	
етапи	на	измерване	няма	статистически	значима	разлика	в	стойно-
стите	на	биспектралния	индекс	на	двете	групи	пациенти.	
	 По	наше	мнение	по-ниската	BIS-стойност	в	Т2	в	групата	с	хло-
фазолин	(BIS	77	спрямо	BIS	84	в	групата	с	физиологичен	разтвор)	се	

дължи	именно	на	добавения	в	премедикацията	хлофазолин.	Стой-
ностите	на	биспектралния	индекс	в	тази	група	продължават	да	са	
по-ниски	и	в	следващите	две	контроли,	независимо,	че	разликата	
вече	не	достига	статистическа	значимост.

	 На	фигура	2	са	показани	средните	стойности	на	систолното	и	
диастолното	артериално	налягане	на	двете	групи	пациенти	в	съот-
ветните	етапи	на	проучването.
 

Фигура 2: Средни стойности на систолното и диастолното артериално 
налягане
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На	фигура	3	 са	представени	стойностите	на	 средното	артериално	
налягане	на	двете	групи	пациенти	в	съответните	етапи	на	проуч-
ването.

Фигура 3: Стойности на средното артериално налягане

0

50

100

150

T0 T1 T2 T3 T4

ср.АН-Chlo
ср.АН-NaCl

	 Статистическата	 оценка	 на	 показателите	 на	 хемодинамиката,	
изложени	в	таблица	2	и	на	фигури	2	и	3,	показва	следното:

1.	За	пулсовата	честота	–	измененията	в	различните	етапи	от	про-
учването	 както	 в	 двете	 групи	 пациенти,	 така	 и	 разликите	между	
групите	не	достигат	статистическа	значимост.
2.	За	средните	стойности	на	систолното	артериално	налягане:
в	групата	с	хлофазолин	повишаването	на	средната	стойност	в	Т4	до	
140	mmHg	от	109	mmHg	в	Т3	е	статистически	значимо	(р	=	0.02);
в	групата	с	физиологичен	разтвор	повишаването	на	средната	стой-
ност	в	Т4	до	165	mmHg	е	статистически	значимо	както	спрямо	Т3,	
където	средната	стойност	е	121	mmHg	(р	=	0.002),	така	и	спрямо	Т2,	
където	средната	стойност	е	133	mmHg	(р	=	0.01).
Във	всички	останали	моменти	на	измерване	разликите	в	средните	
стойности	на	систолното	артериално	налягане	както	вътре	в	двете	
групи	 пациенти,	 така	 и	 между	 групите	 не	 достига	 стотистически	
значими	стойности.

3.	За	средните	стойности	на	диастолното	артериално	налягане:
в	групата	с	хлофазолин	повишаването	на	средната	стойност	в	Т4	до	
81	mmHg	от	67	mmHg	в	Т3	е	статистически	значимо	(р	=	0.029);
в	групата	с	физиологичен	разтвор	повишаването	на	средната	стой-
ност	в	Т4	до	108	mmHg	е	статистически	значимо	както	спрямо	Т3	
(средна	 стойност	70	mmHg,	р	=	0.0007),	 така	и	 спрямо	Т2	 (средна	
стойност	76	mmHg,	р	=	0.003),	а	също	и	спрямо	Т1	(средна	стойност	
87	mmHg,	р	=	0.03);
разликата	на	средните	стойности	на	диастолното	артериално	наля-
гане	между	двете	групи	пациенти	в	момента	Т4	(81	mmHg	в	групата	
с	хлофазолин	спрямо	108	mmHg	в	контролната	група	с	физиологи-
чен	разтвор)	също	е	статистически	значима:	р	=	0.01).

4.	За	стойностите	на	средното	артериално	налягане:	
разликата	между	двете	групи	в	момента	Т4	(98	mmHg	за	групата	с	
хлофазолин	спрямо	123	mmHg	за	контролната	група	с	физиологи-
чен	розтвор)	е	статистически	значима	(р	=	0.048);
в	групата	с	физиологичен	разтвор	повишаването	на	средната	стой-
ност	в	Т4	до	123	mmHg	е	статистически	значимо	спрямо	Т3,	където	
средната	стойност	е	87	mmHg	(р	=	0.002).

Ние	интерпретираме	резултатите	от	хемодинамичния	мониторинг	
като	указващи	наличие	на	изразен	пресорен	отговор	на	ларингоско-
пията	и	ендотрахеалната	интубация	в	групата	пациенти,	получили	
инфузия	с	физиологичен	разтвор.	Пресорен	отговор,	но	проявен	в	
значително	 по-слаба	 степен	 се	 регистрира	 и	 в	 групата	 пациенти,	
получили	инфузия	с	хлофазолин	в	премедикацията.

В	таблица	3	са	обобщени	данните	за	разхода	на	медикаментите,	из-
ползвани	в	двете	групи	пациенти	в	хода	на	анестезията.

Таблица 3. Разход на използваните в хода на анестезията медика-
менти

Група Chlo 
(n = 11 )

Група NaCl 
(n = 11)
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Пропофол (mg) 72 ± 15 87 ± 22
Продължителност на анестезията 
(min) 116 ± 34 120 ± 46

Рокурониум (mg) 62 ± 10 61 ± 18.5
Изофлуран (ml) 16.09 ± 3.97 15.16 ± 6.02
Фентанил (μg) (р = 0.04) 292.5 ± 71 375.0 ± 95

	 Дозата	пропофол	за	увод	в	анестезията,	продължителността	на	
анестезията	и	изразходваните	количества	рокурониум	и	изофлуран	
на	достигат	статистически	значима	разлика	в	двете	групи	пациен-
ти.	 Използваното	 количество	 фентанил	 е	 статистически	 значимо	
по-малко	в	групата	пациенти,	получили	хлофазолин	в	премедика-
цията.

ОБСЪЖДАНЕ:
	 Хлофазолинът	е	производно	на	имидазолина	с	алфа2-симпати-
комиметичен	ефект.	Счита	се,	че	както	циркулаторните	му	ефекти	
(понижаване	 на	 артериалното	 налягане	 и	 на	 общото	 периферно	
съдово	съпротивление,	и	забавяне	на	сърдечната	честота),	така	и	
седативният	му	ефект	се	опосредстват	от	алфа2А-рецепторите	[3].	
Въз	основа	на	експериментални	данни	от	опити	с	животни	се	при-
ема,	че	локус	церулеус	е	мястото,	където	алфа2	агонистите	повлия-
ват	механизмите	на	съня	и	събуждането,	и	предизвикват	седативно	
действие	[6,	24,	25].
	 Медикаментът	 има	 двукомпартиментен	 фармакокинетичен	
модел,	с	голям	обем	на	разпределение,	силно	липофилен	е,	преми-
нава	хематоенцефалната	бариера,	около	50%	от	приложената	доза	
се	метаболизира,	елиминацията	на	метаболитите	и	активната	суб-
станция	 е	 основно	 бъбречна,	 удължава	 се	 при	 нарушена	 ренална	
функция	и	има	добра	корелация	между	плазмената	концентрация,	
желаните	ефекти	и	страничните	действия	[17,	20].
Нашето	решение	да	приложим	хлофазолиновата	инфузия	дозирана	
спрямо	идеалното	тегло	на	пациентите	е	съобразена	с	препоръката,	
когато	се	използват	медикаменти	с	ограничени	фармакокинетич-
ни	и	фармакодинамични	данни	при	обезитас,	да	се	прилагат	схеми	
на	дозиране,	основаващи	се	на	сухо/	чисто	телесно	тегло	(lean	body	
weight	 (LBW))	 или	 на	 идеалното	 телесно	 тегло	 (ideal	 body	weight	
(IBW))	и	ако	е	необходимо	да	се	коригират	[26].

Основната	цел,	която	си	поставихме	е	да	проучим	ефекта	на	малка	
доза	хлофазолин,	приложен	интравенозно	като	част	от	премедика-
цията,	върху	нивото	на	седация	и	хемодинамичната	стабилност	по	
време	на	интубация	при	възрастни	пациенти	с	обезитас	подложени	
на	планови	хирургични	интервенции.
	 В	 рамките	на	изложената	по-горе	 основна	 хипотеза	формули-
рахме	 две	 предположния,	 първото	 от	 които	 е,	 че	малка	 доза	 хло-
фазолин	приложен	интравенозно	като	част	от	премедикацията	ще	
задълбочи	нивото	на	седация,	обективизирано	с	BIS-мониторинг.
Идеята	да	се	обективизира	нивото	на	седация	не	е	нова.	Най-често	
то	се	измерва	чрез	различни	индекси/скали.	Според	някои	автори	
[16]	съществуват	25	индекса	за	измерване	нивото	и	ефективността	
на	седацията	при	възрастни	и	деца,	разработени	за	различни	кли-
нични	ситуации,	но	основно	за	оценка	на	седацията	в	интензивните	
отделения.	Не	ни	е	известно	тези	скали	да	имат	валидирана	версия	
на	български	език.
Литературните	 данни	 за	 съответствието	 между	 BIS	 и	 скалите	 за	
оценка	на	седацията	не	са	еднозначни.	Така	например	за	четири	от	
най-често	 прилаганите	 субективни	 скали	 -	 Ramsay	 Sedation	 Scale	
(RSS),	Sedation	Agitation	Scale	(SAS),	Richmond	Agitation	Sedation	Scale	
(RASS)	и	scale	for	Adaptation	to	the	Intensive	Care	Environment	(ATICE)	
е	доказана	добра	корелация	със	стойностите	на	биспектралния	ин-
декс	[29].	Според	други	автори	обаче	[4]	съответствието	между	BIS	
и	стойностите	на	Sedation	Agitation	Scale	(SAS)	е	лошо.	
В	 нашето	 проучване	 употребата	 на	 BIS-мониторинг	 не	 можа	 да	
обективизира	самостоятелен	ефект	на	хлофазолина	след	приключ-
ване	на	инфузията	(виж	таблица	2	и	фигура	1	за	стойностите	на	BIS	
в	момента	Т1).	Ние	считаме,	че	причините	за	това	са	поне	две.	
Първо,	 избраната	 ниска	 доза	 на	 медикамента	 от	 1	 μg/kg	 спрямо	
идеалното	 телесно	 тегло.	 Всички	цитирани	 към	 тази	 публикация	
библиографски	 източници,	 свързани	 с	 използването	 на	 хлофазо-
лин,	посочват	дозата	на	приложения	хлофазолин	като	μg/kg,	но	не	и	
теглото,	спрямо	което	е	дозирано	–	актуално,	идеално,	коригирано	
или	сухо.	Доколкото	това	важно	уточнение	липсва	ние	приемаме,	че	
за	дозировката	е	използвано	актуалното	тегло	на	пациентите.
Второ	–	краткото	време	за	инфузия	и	свързаната	с	това	вероятност	
да	не	се	е	постигнала	фаза	на	насищане.	
В	проучване	на	седативните,	аналгетични	и	когнитивни	ефекти	на	
хлофазолиновите	инфузии	при	хора	[14]	са	използвани	инфузии	в	
дози	от	1,	2	и	4	μg/kg/h	при	здрави	доброволци	на	възраст	22-30	
години	или	инфузия	с	физиологичен	разтвор	като	плацебо.	Авто-
рите	не	регистрират	статистически	значими	разлики	в	стойности-
те	на	BIS	в	групите	с	двете	ниски	дози	хлофазолин	спрямо	плацебо	
групата	на	15-тата	минута	след	началото	на	инфузията.	Разликата	
в	 стойностите	на	BIS	в	 групата	 с	високата	дозировка	 	 (4	μg/kg/h)	
спрямо	тези	в	плацебо	групата	била	сигнификантна	на	15-тата	ми-
нута	и	 се	 задълбочава	в	60-тата	минута,	 когато	и	 стойностите	на	
BIS	в	двете	групи	с	ниска	доза	хлофазолин	вече	са	сигнификантно	

по-ниски	от	плацебо	групата.	Авторите	установяват	два	интересни	
факта:	че	плазмените	концентрации	на	хлофазолин	на	15-тата	и	60-
тата	минута	са	идентични	за	трите	групи	и,	че	стойностите	на	BIS	в	
групата	с	доза	4	μg/kg/h	продължават	да	се	понижават	след	45-тата	
минута.	Те	считат,	че	тези	два	факта	подкрепят	становището,	че	не	
е	постигнат	стадий	на	насищане	в	местата,	отговорни	за	ефекта	на	
медикамента.
Пациентите	в	нашето	проучване	се	различават	от	тези	в	посоченото	
по-горе,	но	ние	предполагаме,	че	причините	за	липса	на	промяна	в	
стойностите	на	BIS	след	края	на	инфузията	с	хлофазолин	са	подоб-
ни:	ниската	доза	избрана	от	нас	и	кратката	инфузия,	които	с	оглед	
липофилността	на	хлофазолина	и	големият	му	обем	на	разпределе-
ние	не	могат	да	доведат	до	стадий	на	насищане	за	10	минути.
Ефектът	на	 включения	в	премедикацията	 хлофазолин	върху	пси-
хо-емоционалното	състояние	на	пациентите	е	изследван	и	от	дру-
ги	автори.	При	планови	операции	на	пациенти	с	патология	на	та-
зобедрената	става	е	сравнявана	премедикация	с	атропин/лидол	и	
такава	с	хлофазолин/атропин/лидол.	Оценката	на	премедикацията	
е	извършвана	по	обективно-субективна	 скала,	 включваща	проме-
ни	в	психическото	състояние,	артериалното	налягане	и	пулсовата	
честота.	Авторите	 заключават,	 че	 употребата	на	 хлофазолин	като	
средство	за	премедикация	намалява	напрежението	и	чувството	за	
страх	от	предстоящата	оперативна	интервенция	[2].
Литературни	данни	за	оценка	на	седативния	ефект	на	мидазолам	
чрез	биспектрален	индекс	също	са	налични.	В	проучване	върху	72	
здрави	доброволци	е	показано,	че	BIS	корелира	добре	с	нивото	на	
седация,	 предизвикано	 от	 пропофол,	 мидазолам,	 изофлуран	 и	 ал-
фентанил.	Всички	венозни	медикаменти	са	прилагани	като	прицел-
но	 контролирана	 инфузия	 с	 таргет	 концентрацията	 в	мястото	 на	
ефекта	[10].	В	друго	проучване,	в	което	мидазолам	е	прилаган	като	
болусни	дози	от	0.5-1	mg	през	6-10	min	до	обща	доза	4.5-20	mg,	също	
е	констатирана	добра	връзка	между	нивото	на	 седация	и	биспек-
тралния	индекс	[19].
След	премедикацията	с	мидазолам	и	фентанил	стойностите	на	BIS	в	
момента	Т2	от	това	проучване	са	сигнификантно	по-ниски	в	групата	
с	хлофазолин	спрямо	тази	с	физиологичен	разтвор.	Това	подкрепя	
нашата	хипотеза,	че	малка	доза	хлофазолин	приложен	интравеноз-
но	като	част	от	премедикацията	ще	задълбочи	нивото	на	седация.
В	обобщение	на	изложеното	по-горе	трябва	да	отбележим,	че	ин-
терпретацията	на	литературните	данни	за	приложимостта	на	BIS	
за	 оценка	 на	 премедикацията	 е	 трудна	 поради	 няколко	 причини:	
хетерогенни	 групи	пациенти,	различни	медикаменти,	използвани	
в	различни	дози	и	комбинации,	различни	времеви	интервали	за	ре-
гистрация	на	BIS	данните,	различни	версии	на	софтуера	и	хардуера	
на	използваните	монитори.

Нашето	второ	предположение	в	рамките	на	основната	ни	хипотеза	
беше,	че	малка	доза	хлофазолин	приложен	интравенозно	като	част	
от	премедикацията	ще	намали	пресорния	отговор	по	време	на	ин-
тубация,	обективизирано	чрез	мониторинг	на	хемодинамиката.
В	 хода	на	всяка	обща	инхалационна	интубационна	анестезия	има	
две	събития,	които	са	били	и	продължават	да	са	обект	на	множество	
проучвания	–	хемодинамичния	отговор	при	интубация	и	реакциите	
на	пациентите	при	първия	кожен	разрез.
С	цел	потискане	на	нежеланите	пресорни	реакции	при	ендотрахеал-
на	интубация	са	проучвани	различни	медикаменти:	бета-блокери,	
опиоиди,	лидокаин,	високи	концентрации	на	инхалационни	анесте-
тици,	хлофазолин,	комбинации	от	изброените	лекарства.	Всеки	са-
мостоятелно	прилаган	медикамент	и	всяка	комбинация	имат	пре-
димства	и	недостатъци.
Анатомичните,	физиологични	и	патофизиологични	особености	на	
пациентите	със	затлъстяване,	и	свързаните	с	тях	препоръки	да	се	
избягват	комбинации	от	седативни	медикаменти	и	опиати	[7]	на-
сочват	търсенията	на	средство	за	потискане	на	хемодинамичните	
реакции	при	интубация	в	посока	на	алфа2	агонистите.
В	медицинската	литература	има	множество	проучвания	за	прило-
жението	на	 хлофазолин	в	различни	дозировки	както	през	 устата,	
така	и	венозно	 с	цел	 супресия	на	пресорните	реакции	при	увод	в	
анестезията	и	ендотрахеална	интубация	[8,	9,	21,	27,	28,	30].	Обичай-
ните	 изводи	 са,	 че	 хипердинамичният	 циркулаторен	 отговор	 на	
ларингоскопия	и	интубация	се	потиска	ефективно	и	се	подобрява	
периоперативната	хемодинамична	стабилност.	
Нашите	резултати	(виж	таблица	2	и	фигури	2	и	3),	постигнати	при	
пациенти	със	затлъстяване	са	близки	до	цитираните	и	показват,	че	
малка	доза	хлофазолин	реално	предотвратява	нежелания	хемоди-
намичен	отговор	при	ендотрахеална	интубация.

Като	допълнителен	положителен	ефект	от	употребата	на	хлофазо-
лин	често	се	посочва	намаления	разход	на	медикаменти,	използва-
ни	за	увод	и	поддържане	на	анестезията.	
Проучване	на	перорални	дози	хлофазолин	от	2,5	и	5	μg/kg	показва	
сигнификантно	редуциране	на	дозата	пропофол	нужна	за	загуба	на	
съзнание	[15].	Друго	проучване	на	перорална	доза	от	5	μg/kg	пости-
га	подобни	резултати	[11].	Оценката	чрез	BIS-мониторинг	на	увода	
в	 анестезия	 с	 пропофол	 при	 непремедикирани	 пациенти	 показва	
значима	редукция	на	пропофола	без	странични	ефекти	[13].	В	това	
изследване	[13]	авторите	са	използвали	доза	пропофол	2	mg/kg	и	са	
го	инжектирали	или	до	загуба	на	отговор	на	словесен	стимул	или	
до	BIS	50.
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Нашите	 резултати	 за	 разхода	 на	 пропофол	 за	 увод	 в	 анестезията	
(виж	таблица	3)	показват	по-ниска	доза	в	групата	с	хлофазолин,	но	
стойностите	 не	 достигат	 статистическа	 значимост.	 Ние	 виждаме	
причината	за	различния	резултат	от	нашето	проучване	и	цитира-
ните	(11,	13	и	15)	не	само	в	избраната	от	нас	по-ниска	доза	хлофа-
золин,	но	и	в	това,	че	групите	пациенти	са	различни	–	изключващ	
критерий	BMI	>	35	[15]	и	изключващ	критерий	BMI	>	30	[13].
В	нашето	проучване	констатирахме	статистически	значимо	намаля-
ване	на	общата	доза	фентанил,	използвана	в	хода	на	анестезията	в	
групата	пациенти,	получили	хлофазолин.	Тези	резултати	се	подкре-
пят	и	от	други	автори,	които	намират,	че	хлофазолинът	намалява	
необходимото	за	поддържане	на	хемодинамична	стабилност	коли-
чество	фентанил	при	сходна	дълбочина	на	анестезията	[8].	
По-ниският	интраоперативен	разход	на	опиати	е	от	особено	значе-
ние	при	пациенти	със	затлъстяване,	преобладаващата	част	от	кои-
то	наред	с	множеството	придружаващи	заболявания	имат	наличен	
синдром	на	обструктивна	сънна	апнея	[22].	В	непосредствения	по-
станестезионен	период	по-малката	обща	доза	опиати	предотвратя-
ва	ненужно	дълбоко	ниво	на	седация	и	появата	на	дихателни	услож-
нения	[7].

	 Направените	по-долу	изводи	 трябва	 да	 се	 интерпретират	при	
съобразяване	на	факта,	че	не	е	известно	дали	пациенти	със	затлъс-
тяване	са	включени	при	създаването	на	използваната	от	нас	версия	
на	BIS-монитор.	

ИЗВОДИ:
Добавянето	на	малка	доза	хлофазолин	към	премедикацията	на	въз-
растни	 пациенти	 със	 затлъстяване	 подложени	 на	 планови	 опера-
тивни	интервенции	задълбочава	нивото	на	седация.
Чрез	BIS-мониторинг	може	да	се	регистрира	и	оцени	обусловеното	
от	премедикацията	ниво	на	седацията	при	пациенти	с	обезитас.
Добавянето	на	малка	доза	хлофазолин	към	премедикацията	на	въз-
растни	пациенти	със	затлъстяване	блокира	почти	напълно	пресор-
ния	циркулаторен	отговор	по	време	на	ларингоскопия	и	ендотрахе-
ална	интубация.
BIS-мониторингът	допълва	обичайните	клинични	критерии	и	поз-
волява	по-добра	оценка	на	адекватността	на	премедикацията	при	
възрастни	пациенти	с	обезитас.
Необходими	са	допълнителни	проучвания	относно	приложимостта	
на	BIS-мониторинг	 за	контрол	на	 анестезията	 (и	премедикацията	
като	част	от	нея)		при	пациенти	със	затлъстяване.
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ДОЗИРАНЕ НА МЕДИКАМЕНТИ ПРИ ВЪЗРАСТНИ ПАЦИЕНТИ С ОБЕЗИТАС

Д. Арабаджиева, Вл. Петров
Отделение Анестезиология, МБАЛ Русе АД

DOSING OF DRUGS IN ADULT PATIENTS WITH OBESITY

D. Arabadzhieva, Vl. Petrov
Departement of Anaesthesiology, Hospital Ruse Ltd

 РЕЗЮМЕ: 
Затлъстяването	е	световен	проблем	със	здравно,	социално	и	иконо-
мическо	значение,	определен	като	глобална	епидемия	в	доклад	на	
СЗО,	публикуван	през	1998	година.
Oбезитас	 е	 състояние,	 резултат	 от	 прекомерно	 натрупване	 на	 те-
лесни	мазнини	и	неговото	определение	 се	основава	на	разликата	
между	наднорменото	актуално	тегло	и	идеалното	тегло	за	опреде-
лена	височина.
Затлъстяването	е	рисков	фактор	за	развитие	на	много	заболявания:	
диабет,	 атеросклероза,	 хипертония,	 коронарна	 болест,	 дихателна	
недостатъчност,	 някои	 хирургични	 болести.	 Хората	 с	 обезитас	 са	
предизвикателство	за	анестезиолозите	не	само	поради	анатомич-
ните	затруднения	за	достъпи,	но	и	поради	влиянието	на	затлъстя-
ването	върху	фармакокинетиката	и	фармакодинамиката	на	меди-
каментите.
В	 много	 проучвания	 са	 описани	 ефектите	 на	 физиологичните	 и	
антропометричните	 промени	 при	 обезитас,	 но	 липсват	 система-
тизирани	познания	за	нарушената	фармакокинетика	на	най	–	из-
ползваните	анестетици	или	те	са	извлечени	от	малки	групи.	В	тази	
статия	ще	направим	обзор	на	дискусията	кое	тегло	да	се	използва	
при	базираната	върху	теглото	дозировка	за	опиоиди,	медикаменти	
за	индукция,	инхалационни	анестетици,	невромускулни	блокери,	и	
други	медикаменти	за	осигуряване	на	безопасно	и	ефективно	лече-
ние	на	хората	със	затлъстяване.	
В	заключение	съветваме,	когато	се	използват	медикаменти	с	огра-
ничени	фармакокинетични	и	фармакодинамични	данни	при	обези-
тас,	да	се	прилагат	схеми	на	дозиране,	основаващи	се	на	сухо/	чисто	
телесно	тегло	 (lean	body	weight	 (LBW))	или	на	идеалното	телесно	
тегло	(ideal	body	weight	(IBW))	и	ако	е	необходимо	да	се	коригират.
	 КЛЮЧОВИ	ДУМИ:	затлъстяване,	телесно	тегло,	фармакокинети-
ка,	дозиране	на	медикаменти,	анестезия.

 SUMMARY:

	 Obesity	 is	 a	worldwide	 problem	with	 health,	 social	 and	 economic	
significance,	defined	as	a	global	epidemic	in	the	WHO	report,	published	
in	1998.
Obesity	is	a	condition	resulting	from	excess	accumulation	of	body	fat	and	
its	definition	is	based	on	the	degree	of	excess	actual	body	weight	from	the	
ideal	body	weight	for	a	certain	height.
Obesity	 is	 a	 risk	 factor	 for	 development	 of	 many	 diseases:	 diabetes,	
atherosclerosis,	 hypertension,	 coronary	 artery	 disease,	 respiratory	
failure,	 some	 surgical	 diseases.	 Obese	 people	 are	 a	 challenge	 for	
anaesthesiologists	 not	 only	 for	 the	 anatomical	 difficulties	 of	 access,	
but	 also	 for	 the	 influence	 of	 obesity	 on	 pharmacokinetics	 (PK)	 and	
pharmacodynamics	(PD)	of	drugs.
Many	 studies	 have	 described	 the	 effects	 of	 physiological	 and	
anthropometric	 changes	 asso	 ciated	 with	 obesity,	 but	 no	 systematic	
knowledge	 of	 impaired	 pharmacokinetics	 of	 the	 commonly	 used	
anaesthetic	 agents	 or	 derived	 from	 small	 groups.	 In	 this	 article	 will		
review	the	discussion	what	weight	 to	be	used	 in	 	weight-based	dosage	
regimens	 for	 opioids	 medications	 for	 induction,	 inhaled	 anesthtics,	
neuromuscular	blockers,	and	other	drugs	for	providing	safe	and	effective	
treatment	for	people	with	obesity.
In	 conclusion	 we	 advise	 dosing	 regimens	 based	 on	 lean	 body	 weight	
(LBW)	 or	 ideal	 body	 weight	 (IBW)	 when	 administering	 drugs	 with	
limited	PK	and	PD	date	to	obese	and		adjust	if	necessary.

	 KEY	WORDS:	obesity,	body	weight,	pharmacokinetic,	drugs	dosing,	
anaesthesia.

УВОД:

Проблемите,	 свързани	 с	 употребата	 на	 медикаменти	 не	 са	 редки.	
Неудачно	 избраният	 медикамент,	 неточната	 дозировка	 или	 при-
ложението	по	неподходящ	начин	може	да	предизвикат	странични	
действия,	налагащи	удължен	престой	в	болницата,	допълнителни	
финансови	 разходи,	 а	 понякога	 увреждане	 на	 пациентите	 и	 пов-
дигане	на	искове	за	обезщетение.	Пациентите	с	обезитас	поставят	
пред	анестезиолозите	трудна	задача	–	да	изберат	правилната	доза	
на	различни	медикаменти	съобразявайки	се	не	само	с	теглото,	но	и	
с	промените	във	функцията	на	черния	дроб,	 сърдечно-съдовата	и	
отделителна	системи.
ЦЕЛИТЕ	на	авторите	са	две:	да	направят	преглед	на	основните	фар-
макокинетични	особености	при	пациентите	със	затлъстяване	и	да	
систематизират	 информацията	 за	 дозировката	 на	 най-често	 упо-
требяваните	по	време	на	анестезия	медикаменти.
КлИНИЧЕН СлУЧАЙ: 

(И.З.	№	891/	2012	година)	Жена	на	53	години	с	ръст	165	см	и	тегло	
143	кг	е	представена	за	планова	операция	по	повод	следоператив-
на	херния	на	коремната	стена.	Предстоящата	операция	е	пластика	
на	 коремната	 стена	 с	 поставяне	 на	 полипропиленово	 платно.	 По	
време	на	предоперативния	консулт	с	анестезиолог	се	констатира:	
добре	 контролирана	 с	 АСЕ	 инхибитори	 хипертония;	 чернодробна	
и	 бъбречна	функция	 в	 норма;	 няма	 придружаващи	 ендокринни	и	
неврологични	 заболявания;	 няма	 данни	 за	 зависимост	 към	меди-
каменти,	 алкохол,	 никотин;	 при	 изследване	 на	 външното	 дишане	
–	леки	до	умерено	изразени	обструктивно-рестриктивни		промени,	
без	необходимост	от	лечение	по	мнение	на	консултанта	терапевт.	
Не	се	установяват	признаци	за	вероятна	трудна	интубация.	Всички	
лабораторни	изследвания	на	кръв	и	урина	са	в	границите	на	рефе-
рентните	за	лабораторията	стойности.	След	обсъждане	е	решено	да	
се	 извърши	 обща	 инхалационна	 интубационна	 анестезия:	 преме-
дикация	с	фентанил	и	мидазолам,	увод	в	анестезията	с	пропофол,	
релаксация	за	интубацията	и	интраоперативно	с	рокурониум,	ин-
халационен	анестетик	–	изофлуран/	двуазотен	окис,	допълнителни	
дози	фентанил	в	хода	на	анестезията	при	нужда.	Антагонизиране	на	

релаксацията	със	сугамадекс	при	необходимост.	Интраоперативни-
ят	мониторинг	включва	ЕКГ;	NiBP;	SpO2;	капнометрия;	инхалацио-
нен	анестетик	–	МАС,	инспираторна	и	експираторна	концентрации;	
релаксометрия	с	акселерометрия;	BIS.	Планирана	е	периоператив-
на	профилактика	на	дълбоката	венозна	тромбоза	и	белодробната	
тромбоемболия	 с	 фраксипарин	 и	 антибиотична	 профилактика	 на	
инфекцията	 на	 оперативната	 рана	 с	 еднократна	 доза	 цефазолин.	
При	този	конкретен	пациент	какви	 са	дозите	на	предвидените	 за	
употреба	медикаменти?
ИЗлОжЕНИЕ:

Фармакокинетика

Фармакокинетиката	обхваща	процесите	на	резорбция,	разпределе-
ние,	биотрансформация	и	излъчване	на	лекарствата.	Най-често	тя	
се	формулира	с	фразата	«Какво	прави	организмът	с	лекарството?».	
При	пациентите	с	обезитас	няма	промени	в	резорбцията	на	препа-
ратите,	приемани	ентерално,	което	позволява	две	действия.	Първо	
–	възможността	да	се	запази,	когато	това	е	необходимо,	обичайния	
прием	на	медикаментите,	прилагани	за	лечение	на	придружаващи-
те	заболявания.	Второ	–	безпроблемно	приложение	през	устата	на	
премедикация	вечерта	преди	операцията.
В	хода	на	анестезията	и	в	непосредствения	следанестезионен	пери-
од	всички	необходими	медикаменти	се	прилагат	венозно.	В	таблица	
1	са	обобщени	най-важните	фактори,	които	повлияват	фармакоки-
нетиката	при	пациентите	със	затлъстяване.

Таблица 1: Фармакокинетични особености при пациенти с обезитас 
[62]

Лекарствена резорбция
Непроменена

Обем на разпределение
Намален дял на общата телесна вода
Увеличен дял на мастната тъкан
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Увеличено свободно от мазнини телесно тегло (lean body weight)
Увеличен кръвен обем
Увеличен минутен сърдечен обем
Несигнификантно променен централен компартимент
Увеличена концентрация на свободни мастни киселини, холестерол 
и α1 кисел гликопротеин
Органомегалия

Свързване с плазмените протеини
Липсва промяна в концентрацията на плазменият аблумин
Несигнификантни промени в свързването с плазмените протеини 
Увеличен α1 кисел гликопротеин
Адсорбция на липофилни медикаменти с липопротеините и 
възможно намалена свободна лекарствена наличност

Лекарствен клирънс
Увеличен бъбречен кръвоток
Увеличена гломерулна филтрация
Увеличена тубулна секреция
Умерено променен чернодробен кръвоток
Намален чернодробен кръвоток (при застойна сърдечна 
недостатъчност)

В	резултат	на	посочените	в	таблица	1	промени	настъпват	измене
ния	в	разпределението,	биотрансформацията	и	излъчването	на	раз-
лични	лекарства	[9,	14,15,	32].	
За	съжаление	няма	обобщени	данни	за	особеностите	на	фармако-
кинетиката	при	пациентите	с	обезитас.	В	медицинската	литература	
най-често	се	проучват	ефектите	на	затлъстяването	върху	фармако-
кинетиката	на	отделни	медикаменти.	Понякога	тези	проучвания	са	
направени	върху	малък	брой	пациенти	и	не	е	ясно	в	каква	степен	
резултатите	от	тях	могат	да	се	екстраполират	върху	популацията	
с	 обезитас	 като	 цяло.	 Например	 публикацията	 за	 алфентанил	 [7]	
включва	6	пациенти	с	обезитас	и	7	с	нормално	тегло,	а	тази	за	суф-
ентанил	[59]	–	по	8	пациенти	с	обезитас	и	нормално	тегло.
Фармакодинамика
Фармакодинамиката	по	същество	е	връзката	между	лекарствената	
концентрация,	постигната	в	хода	на	фармакокинетичните	процеси,	
и	ефекта	на	медикамента.	Тя	се	формулира	с	фразата	«Какво	прави	
лекарството	в	организма?».	Крайният	фармакологичен	ефект	при	
пациенти	с	обезитас	често	е	неясен	[47].	
Антропометрични	промени	при	пациентите	със	затлъстяване
Световната	 здравна	 организация	 дефинира	 затлъстяването	 като	
състояние	на	излишни	телесни	мазнини	[70].	Наличието	или	не	на	
излишни	мазнини	се	определя	по	индекса	на	телесното	тегло	(BMI	
–	Body	Mass	Index),	който	оценява	телесната	маса	спрямо	ръста.	Из-
числява	се	по	формулата:	актуалното	тегло	(kg)/ръст2(m).	Получе-
ната	стойност	поставя	пациентите	в	една	от	степените	на	затлъстя-
ване,	посочени	в	таблица	2.

Таблица 2: Класификация на степените на затлъстяване [53]
BMI (kg/ m2) Оценка
18.50 – 24.99 Норма
25.00 – 29.99 Наднормено тегло
30.00 – 34.99 Затлъстяване І степен
35.00 – 39.99 Затлъстяване ІІ степен

≥ 40.00 Затлъстяване ІІІ степен

В	научните	публикации	често	се	говори	за	болестно	затлъстяване	
(morbid	obesity).	Това	са	пациентите	с	BMI	≥	40.00	или	≥	35.00	ако	са	
налични	свързани	със	затлъстяването	придружаващи	заболявания	
[57].
Препоръките	 за	 дозиране	на	медикаментите	 обичайно	 се	 основа-
ват	на	тоталната	телесна	маса	 (total	body	weight),	но	съществуват	
и	други,	производни	на	общото	тегло	индекси,	които	много	често	
се	използват	при	изчисленията	на	дозите	на	различни	медикамен-
ти	не	само	при	пациенти	със	затлъстяване.	В	таблица	3	са	посоче-
ни	формулите	за	изчисляване	на	идеално	телесно	тегло	(ideal	body	
weight	 (IBW)),	 коригираното	 тегло	 (adjusted	 body	 weight	 (ABW)),	
свободно	от	мазнини	тегло	(fat-free	mass	(FFM)),	сухо/	чисто	телес-
но	тегло	(lean	body	weight	(LBW)),	телесна	повърхност	(body	surface	
area	(BSA)),	процент	от	идеалното	тегло	(percent	of	ideal	body	weight	
(%IBW))	 и	 прогнозно	 нормално	 тегло	 (predicted	 normal	 weight	
(PNWT)).

Таблица 3: Производни на актуалното телесно тегло показатели [30]
Показател Формула за изчисление

TBW
(Total Body Weight)

BMI
(Body Mass Index) TBW / Ръст (m2)

IBW
(Ideal Body Weight)

За жени: 45.4 + 0.89 х (Ръст (cm) – 152.4) 
За мъже: 45.4 + 0.89 х (Ръст (cm) – 152.4) + 

4.5
ABW

(Adjusted Body 
Weight)

IBW + 0.4 х (TBW – IBW)

FFM
(Fat-Free Mass)

За жени: 0.287 х TBW + 9.74 х Ръст (m)2

За мъже: 0.285 х TBW + 12.1 х Ръст (m)2

LBW
(Lean Body Weight)

За жени: 1.07 х TBW – 0.0148 х BMI х TBW

За мъже: 1.1 х TBW – 0.0128 х BMI х TBW
BSA

(Body Surface Area) TBW0.425 х Ръст (cm)0.725 х 0.007184
%IBW

(percent of Ideal 
Body Weight)

TBW х 100 или TBW -  IBW х 100 
IBW                            IBW

PNWT
(Predicted Normal 

Weight)

За жени: 1.75 х TBW – 0.0242 х BMI х TBW 
– 12.6

За мъже: 1.57 х TBW – 0.0183 х BMI х TBW 
– 10.5

LBW	 се	 състои	 от	 клетъчната	 маса	 без	 мазнините,	 т.е.	 разликата	
между	 актуалното	тегло	и	 теглото	на	мастната	 тъкан.	Като	 сино-
ними	на	LBW	се	използват	сухо	телесно	тегло,	чисто	телесно	тегло	
или	чиста	мускулна	маса.	LBM	е	почти	еквивалент	на	т.нар.	фарма-
кокинетично	тегло	 (“pharmacokinetic	mass”).	Счита	 се,	 че	над	99%	
от	метаболитната	активност	на	тялото	е	свързана	с	него	[24].	Иде-
алното	тегло	се	разглежда	като	заместител	на	сухото	тегло	[24,	54].	
Повечето	фармакокинетични	проучвания	при	пациенти	със	затлъс-
тяване	използват	по-често	идеалното	отколкото	сухото	тегло	[24].	
Коригираното	тегло	(ABW)	се	прилага	в	клиничната	практика	кога-
то	употребата	на	идеалното	тегло	може	да	недооцени,	а	употребата	
на	актуалното	тегло	ще	надцени/	преувеличи	разпределението	на	
лекарствата	в	организма,	например	при	използване	на	аминогли-
козиди	[24].	
Част	 от	 тези	производни	показатели	могат	да	бъдат	изчислени	и	
по	други	формули.	Всички	уравнения	постигат	близки	резултати	и	
всяка	една	формула	може	да	бъде	използвана	[24].
Двете	посочени	в	таблица	3	формули	за	изчисляване	на	процент	от	
идеалното	тегло	(%IBW)	приложени	при	един	и	същ	пациент	дават	
резултати,	 които	 се	 различават	 значително.	 В	 нашата	 ежедневна	
работа	ние	използваме	формулата	(TBW	-	IBW)	:	IBW	х	100,	защото	
считаме,	че	тя	показва	по-реалистичен	резултат.
Групи	медикаменти:
Опиати	
Опиатите	са	задължителен	елемент	на	съвременната	анестезия.	Те	
се	използват	и	като	част	от	схемите	за	премедикация,	и	като	част	от	
медикаментите	за	поддържане	на	анестезията.	Всички	съвременни	
синтетични	опиати	 –	фентанил,	 суфентанил,	 ремифентанил	и	 ал-
фентанил	-	са	силно	липофилни	лекарства	и	осъществяват	обезбо-
ляващо	действие	чрез	свързване	с	определени	рецептори.	Препара-
тите	се	различават	по	размер	на	молекулата,	степен	на	йонизация,	
степен	на	свързване	с	протеините	и	скорости	на	преразпределение	
и	елиминация.	Препоръките	за	дозиране	на	опиати	при	пациенти	
с	обезитас	 са	обобщени	в	таблица	4	и	 се	отнасят	само	за	венозно	
приложение.	Не	намерихме	препоръки	за	корекция	на	дозата	при	
трансдермални	форми	или	употреба	в	локо-регионални	техники.

Таблица 4: Препоръки за дозиране на опиати, бензодиазепини и венозни 
анестетици

Медикамент Дозировка 
спрямо: Източник Коментар 

(от посочения източник)

Фентанил LBM 63, 64
Дозировката спрямо 

TBW води до 
предозиране

Суфентанил
TBW 59 За еднократна 

натоварваща болус доза

IBW 59 За поддържащи дози 
или инфузия

Ремифентанил IBW или LBM 22
Дозировката спрямо 

TBW води до 
предозиране

Алфентанил LBW 7

Удължено крайно време 
за полуелиминация в 
резултат на намален 

клирънс
Морфин IBW 17 При пациент-

контролирана аналгезия

Диазепам Няма препоръка 1

Удължено време за 
полуелиминация 

при непроменен общ 
клирънс

Мидазолам
TBW 31 За еднократна болус 

доза

IBW 31 За постоянна инфузия
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Тиопентал LBW 34

Пропофол

TBW 19
За увод и поддържане 

чрез ръчно 
контролирана инфузия

ABW 61
За увод и поддържане 

чрез ръчно 
контролирана инфузия

LBW 35 За инфузионен увод
Етомидат LBW 34

Кеталар LBW 72 1,9 mg/ kg

Бензодиазепини

Препоръките	за	дозиране	са	изложени	в	таблица	4.	Двата	най-често	
използвани	в	анестезиологията	препарата	от	тази	група	–	диазепам	
и	мидазолам	–	имат	както	общи	характеристики,	така	и	различия.	
Те	имат	близки	по	стойност	степени	на	липофилност,	на	свързване	
с	протеините	и	обеми	на	разпределение.	По-бързият	чернодробен	
метаболизъм	обуславя	по-кратката	продължителност	на	действие	
на	мидазолама.	
Публикацията	за	диазепам	при	пациенти	с	обезитас	[1]	е	за	орално	
приложение	на	2	mg	в	продължение	на	30	нощи.	Авторите	считат,	че	
значително	 увеличеният	 обем	на	 разпределение	при	непроменен	
клирънс	е	причината	за	удълженото	крайно	време	за	полуелимина-
ция	и	акумулация	на	препарата.	
По	наше	мнение	аналогично	на	останалите	 силно	липофилни	ме-
дикаменти	използвани	в	анестезиологията	(тиопентал,	мидазолам	
и	опиати),	които	при	пациенти	със	затлъстяване	имат	голямо	уве-
личение	на	обема	на	разпределение	спрямо	пациенти	с	нормално	
тегло,	и	диазепамът	при	венозно	приложение	трябва	да	се	дозира	
според	IBW	или	LBW.

Венозни анестетици

В	таблица	4	са	представени	препоръките	за	дозиране	на	четирите	
налични	на	нашия	пазар	препарати,	използвани	за	увод	в	анестези-
ята	–	тиопентал,	пропофол,	етомидат	и	кеталар.	
От	таблица	4	се	вижда,	че	за	дозирането	на	пропофол	при	пациен-
ти	със	затлъстяване	препоръките	са	разнообразни	–	както	спрямо	
общото	телесно	тегло	(TBW),	така	също	според	коригираното	тегло	
(ABW),	но	и	според	сухото	телесно	тегло	(LBW).	Причините	за	това	
разнообразие	са	различните	фармакокинетични	модели	и	групи	па-
циенти,	използвани	при	проучванията.
Ние	използваме	пропофол	за	увод	в	анестезията	като	изчисляваме	
необходимата	ориентировъчна	доза	спрямо	коригираното	тегло	и	
прилагаме	медикамента	фракционирано	по	20-30	mg	през	15-20	sec	
титрирайки	дозата	според	ефекта.
Публикацията	за	кеталар	[72]	препоръчва	доза	1,9	mg/	kg	сухо	те-
лесно	тегло	(LBW)	и	оптимална	скорост	на	инжектиране	10	mg/	15	
sec.	Обяснението	за	скоростта	е,	че	15	sec	представляват	едно	цир-
кулаторно	време.	Пациентите	са	били	премедикирани	с	меперидин	
(лидол),	хидроксизин	(антихистаминов	препарат	от	първо	поколе-
ние)	и	атропин.	
Мускулни	релаксанти	и	антагонисти.
Съвременните	 недеполяризиращи	 мускулни	 релаксанти	 са	 водно	
разтворими	йонизирани	молекули	с	обем	на	разпределение	почти	
равен	на	обема	на	извънклетъчната	течност	[56].	Вероятността	те	
да	се	преразпределят	в	мастната	тъкан	е	малка.	
Обобщение	на	препоръките	за	дозиране	на	мускулни	релаксанти	и	
антагонисти	е	направено	в	таблица	5.	Както	се	вижда	от	нея,	няма	
недеполяризиращ	релаксант,	 за	 който	 да	 има	 препоръка	 за	 дози-
ровка	спрямо	актуалното	тегло	при	пациентите	със	затлъстяване.	
Всички	автори	съветват	употребата	на	релаксанти	при	тази	група	
пациенти	да	става	под	контрол	осъществяван	чрез	релаксометрия.
При	прегледа	на	публикациите,	свързани	с	препоръки	за	дозиране	
на	мускулни	релаксанти	при	пациенти	с	обезитас,	ние	открихме	три	
интересни	препоръки.
Първата	препоръка	е	за	дозата	на	атракуриум	спрямо	TBW,	но	изис-
кваща	редукция	за	теглото	над	70	кг	[39].	Ако	решим	да	използваме	
атракуриум	в	доза	0,5	mg/kg	за	пациентката	от	посочения	в	нача-
лото	на	обзора	клиничен	случай,	изчисленията	ще	бъдат	следните:	
при	телесно	тегло	143	кг	над	70	кг	има	7,3	пъти	по	10.	Следователно	
дозата	ще	е	равна	на	143	kg	х	0,5	mg/kg	–	2,3	mg	х	7,3	=	71,5	mg	–	
16,79	mg	=	54,71	mg,	т.е	след	закръгляване	на	получената	стойност	
би	трябвало	да	приложим	55	mg	атракуриум.
Втората	интересна	препоръка	 е	 за	дозиране	на	векурониум	 спря-
мо	%IBW	[38].	Авторите	препоръчват	начална	доза	162	μg/kg	тегло	
намалена	с	0,62	μg/kg	умножено	по	%IBW.	За	да	онагледим	изчис-
ленията	 отново	ще	 използваме	 пациентката	 от	 представения	 по-
горе	клиничен	случай	и	формулите	от	таблица	3.	Нейното	идеално	
телесно	 тегло	 (IBW)	 е	 56,614	 kg,	 а	 процентът	 от	 идеалното	 тегло	
(%IBW)	изчислен	по	формулата	 (TBW	-	 IBW)	 :	 IBW	х	100	е	152,59.	
Необходимата	доза	векурониум	е	162	μg	х	143	kg	–	0,62	μg	х	143	kg	х	
152,59	=	23	166	μg	–	13	529	μg	=	9	637	μg,	т.е.	9,6	mg.	Ако	използваме	
същата	доза	от	162	μg/kg	спрямо	IBW	ще	получим	много	близък	ре-
зултат:	162	μg	х	56,6	kg	=	9	169	μg,	т.е.	9,17	mg.

Третата	интересна	препоръка	е	за	дозиране	на	павулон	според	те-
лесната	повърхност	(BSA)	 [69].	За	пациентката	от	клиничния	слу-
чай	стойността	на	телесната	повърхност	е	2,4	m2,	т.е.	началната	доза	
павулон	би	била	2,4	mg.	Ако	решим	да	приложим	обичайната	кли-
нична	доза	от	0,06	mg/kg	спрямо	сухото	телесно	тегло	(LBW)	[52],	
което	 за	 тази	 пациентка	 изчислено	 по	 формулата	 от	 таблица	 3	 е	
41,835	kg		ще	получим	доза	2,5	mg	павулон.
При	употребата	на	 сугамадекс	 (бридион)	ние	 се	придържаме	към	
препоръката	за	дозировка	спрямо	идеалното	телесно	тегло	 (IBW)	
увеличено	 с	 40%	 [42],	 независимо	 от	 официалната	 препоръка	 на	
производителя	медикаментът	да	се	дозира	спрямо	общото	телесно	
тегло	[12],	и	независимо	от	това,	че	в	медицинската	литература	има	
и	 други	 препоръки	 [28].	 Нашият	 клиничен	 опит	 показва,	 че	 след	
употреба	на	рокурониум	при	спонтанно	възстановяване	в	края	на	
операцията	на	два	отговора	при	TOF-стимул	антагонизирането	на	
остатъчната	релаксация	е	безпроблемно	с	доза	на	сугамадекс	2	mg/
kg	IBW	+	40%.
Не	успяхме	да	намерим	препоръка	да	дозиране	на	нивалин	при	па-
циенти	със	затлъстяване.

Таблица 5: Препоръки за дозиране на мускулни релаксанти и антагонисти

Медикамент Дозировка 
спрямо: Източник Коментар 

(от посочения източник)

Атракуриум

IBW 41
Доза-зависимо удължаване 
на действието при дозиране 
спрямо TBW.

TBW 39 Редукция на дозата с 2,3 mg за 
всеки 10 кг TBW над 70 кг.

LBW 5
Цисатракуриум IBW 46
Доксакуриум IBW 25

Сукцинилхолин

IBW, LBM 
или TBW 43

Еднакви условия за 
интубация. Препоръка за 
дозировка според TBW.

TBW или 
LBM 6

Пациентите с обезитас 
имат повишени нива на 
псевдохолинестеразата.

Векурониум IBW 60
%IBW 38

Рокурониум IBW 45, 48 Включително и за интубация

Павулон LBW 52
BSA 69 1 mg/m2

Ардуан IBW 3

Неостигмин
TBW 68 След дозиран според TBW 

векурониум

TBW 40 След дозиран според TBW 
атракуриум

Сугамадекс

TBW 12

IBW 42 Препоръка за дозировка 
спрямо IBW + 40%

IBW 28

Инхалационни анестетици

Постъпването	 на	 инхалационните	 анестетици	 в	 организма	 чрез	
вентилацията	 и	 преразпределението	 им	 чрез	 циркулацията	 към	
мастните	депа	повлияват	фармакокинетиката	на	тези	анестетици	
при	пациентите	 със	 затлъстяване.	Преразпределението	 зависи	от	
величината	на	кръвния	ток	и	разтворимостта	в	липиди	на	анесте-
тика.	Разтворимостта	и	обемът	на	мастната	тъкан	определят	голе-
мината	на	депата,	в	които	се	натрупват	инхалационните	анестети-
ци.	Затлъстяването	увеличава	обема	на	тези	депа.	И	при	пациенти	
с	нормално	тегло,	но	особено	при	пациенти	със	затлъстяване	връ-
щането	на	инхалационните	анестетици	от	мастната	тъкан	към	цир-
кулацията	увеличава	времето	за	възстановяване	от	анестезия	[23].	
Проучване	 на	 характеристиките	 на	 възстановяване	 от	 анестезия	
при	 пациенти	 с	 болестно	 затлъстяване	 след	 коремни	 операции	
показва,	че	получилите	анестезия	с	десфлуран	се	будят	по-бързо	и	
имат	по-висока	 	кислородна	сатурация,	отколкото	тези,	получили	
анестезия	със	севофлуран	[67].	Друго	проучване	доказва,	че	паци-
ентите	със	затлъстяване,	получили	анестезия	с	десфлуран	показват	
по-бързо	непосредствено	и	средносрочно	възстановяване	от	анес-
тезия,	сравнени	с	тези,	получили	анестезия	с	изофлуран	или	пропо-
фол	[36].	Съществува	и	различно	мнение.	Сравнение	на	десфлуран	
с	изофлуран	и	показва,	 че	 затлъстяването	не	променя	времето	 за	
събуждане	след	анестезия	с	двата	анестетика,	но	на	пациентите	по-
лучили	изофлуран	 	им	е	било	нужно	повече	време	за	да	реагират	
при	команда	[44].
Теоритично	инхалационните	анестетици	 с	по-слаба	разтворимост	
показват	 по-бързо	 възстановяване	 от	 анестезията	 при	 сравнение	
с	тези	с	по-добра	разтворимост.	В	светлината	на	този	факт	ако	се	
търси	 бързо	 възстановяване	 от	 анестезия,	 не	 само	 при	 пациенти	
със	затлъстяване,	но	особено	при	тях,	би	трябвало	от	наличните	в	
момента	на	пазара	в	страната	анестетици	да	изберем	севофлуран.	
Бързината	на	възстановяване	от	анестезия	зависи	обаче	не	само	от	
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вида	на	използвания	инхалационен	анестетик,	но	и	от	много	други	
фактори,	 голяма	част	от	които	не	могат	да	бъдат	управлявани	от	
анестезиолозите.

Антибиотици

В	официалния	отчет	на	работна	група	в	САЩ	за	профилактика	на	
хирургичната	инфекция	се	казва,	че	инфекцията	на	оперативната	
рана	 е	 втората	 по	 честота	 нозокомиална	 инфекция.	 Оптималната	
профилактика	изисква	адекватна	концентрация	на	подходящ	анти-
биотик	в	серума,	тъканите	и	оперативната	рана	през	цялото	време,	
докато	разрезът	е	отворен		и	има	риск	от	инфекция	[11].
Началната	доза	на	антибиотика	трябва	да	е	адекватно	базирана	на	
теглото	на	пациента,	коригираното	тегло	за	дозиране	или	индекса	
на	 телесното	 тегло.	 В	 случай,	 че	 операцията	 продължи	 повече	 от	
две	времена	на	полуживот	на	антибиотика	 след	първата	му	доза,	
интраоперативно	трябва	да	се	направи	допълнителна	доза	[11].
Фармакокинетичните	 особености	 на	 пациентите	 с	 обезитас,	 обо-
бщени	в	таблица	1,	са	от	значение	и	при	дозировката	на	антибиоти-
ци	в	тази	група	пациенти.
Препоръките	за	индивидуализация	на	необходимата	антибиотична	
доза	се	основават	на	факта,	че	в	болшинството	случаи	антибиоти-
ците	са	поляризирани	или	хидрофилни	молекули,	разпределящи	се	
добре	във	вода,	но	не	и	в	липиди.	Съдържанието	на	вода	в	мастната	
тъкан	е	около	30%,	което	означава,	че	обемът	на	разпределение	на	
хидрофилните	субстанции	в	липидите	ще	бъде	само	0,30	от	разпре-
делението	им	в	другите	тъкани	[73].
За	определяне	на	теглото	спрямо	което	се	извършва	дозирането	на	
антибиотиците	 се	 използва	 формула	 [73],	 която	 включва	 общото	
телесно	тегло	(TBW),	идеалното	телесно	тегло	(IBW)	и	коригиращ	
фактор	(Кф):
Тегло	за	дозиране	=	Кф	х	(TBW	–	IBW)	+	IBW
В	таблица	6	са	обобщени	данните	за	най-често	използваните	анти-
биотици.

Таблица 6: Препоръки за дозиране на антибиотици [73]

Медикамент Тегло за дозиране:
Коментар 

(от посочения 
източник)

β - лактами 0,3 х (TBW – IBW) + IBW
Емпирични 
данни, няма 
клинично 
проучване

Гентамицин 0,43 х (TBW – IBW) + IBW
Тобрамицин 0,58 х (TBW – IBW) + IBW
Амикацин 0,38 х (TBW – IBW) + IBW

Ципрофлоксацин 0,45 х (TBW – IBW) + IBW
Ванкомицин TBW
Макролиди IBW

Амфотерицин TBW
Емпирични 
данни, няма 
клинично 
проучване

Проучване	на	дозировката	на	цефазолин	за	хирургична	профилак-
тика	при	пациенти	 с	 болестно	 затлъстяване	 сравнява	две	дози:	 2	
g	при	BMI	40	–	50	kg/m2	и	2	g	или	3	g	при	BMI	над	50	kg/m2	 [33].	
Изводът	е,	че	дозата	от	2	g	осигурява	достатъчна	антибиотична	за-
щита	и	в	двете	групи	пациенти	за	повечето	общохирургични	опе-
рации	с	продължителност	до	5	часа.	В	друго	изследване	честотата	
на	инфекцията	на	оперативната	рана	при	пациенти	с	болестно	зат-
лъстяване	е	 спаднала	от	16,5%	на	5,6%	след	като	дозировката	на	
цефазолин	за	профилактика	на	инфекцията	е	променена	от	1	g	на	2	
g	[26].	Според	авторите	дозата	от	1	g	цефазолин	не	може	да	осигури	
адекватни	тъканни	нива	при	пациентите	с	болестно	затлъстяване.
Интересно	е	изследването	за	дозиране	на	цефотиам	според	телес-
ната	повърхност	(BSA)	при	подчертано	затлъстели	атлети,	занима-
ващи	се	с	борба	сумо	[16].	Авторите	предлагат	дневна	доза	2	g	за	
леки	до	умерено	изразени	инфекции	и	4	g	 за	по-тежки	инфекции	
коригирана	по	следния	начин:	дневна	доза	=	(2	g	или	4	g)	х	BSA/	1,7	
m2.	 В	 тази	формула	1,7	m2	 е	 средната	 телесна	повърхност	на	 въз-
растните	японци	от	мъжки	пол.	Определената	дневна	доза	се	при-
лага	разделена	на	две	части.	Според	авторите	трябва	да	се	определи	
дали	тази	препоръка	може	да	се	разпростре	и	върху	други	субекти	с	
обезитас,	които	не	са	атлети.
Посочената	по-горе	в	таблица	6	препоръка	за	дозировка	на	ванко-
мицин	спрямо	тоталното	телесно	тегло	(TBW)	се	потвърждава	и	от	
друго	проучване	при	нормални	пациенти	и	 такива	 с	 болестно	 за-
тлъстяване	[8].	За	недопускане	на	преходни	пикови	концентрации	
авторите	препоръчват	по-кратки	интервали	между	дозите	при	па-
циентите	с	болестно	затлъстяване.
Проучване	на	фармакокинетиката	на	левофлоксацин	при	пациенти	
с	обезитас	потвърждава	хипотезата,	че	стандартна	доза	от	препа-
рата	постига	серумни	концентрации	близки	до	тези	на	пациенти	с	
норално	тегло.	Необходими	са	допълнителни	проучвания	за	да	се	
определи	оптималната	доза	[18].
Влиянието	на	затлъстяването	върху	фармакокинетиката	на	гента-
мицина	е	проучено	в	изследване,	описващо	три	метода	за	прогнози-

ране	обема	на	разпределение	на	препарата.	Според	авторите	това	
са	дозиране	спрямо	идеалното	тегло	(IBW)	умножено	с	коефицент	
0,19	l/	kg,	IBW	умножено	с	фактор	0,26	l/	kg	и	IBW	умножено	с	фак-
тор	0,19	l/	kg	плюс	излишъкът	от	теглото	(разликата	между	общото	
и	идеалното	 тегло)	 умножен	 с	 коефицент	0,05	 l/	 kg.	По	мнението	
на	 авторите	първият	метод	 сигнификантно	подценява,	 а	 вторият	
сигнификантно	надценява	обема	на	разпределение	на	гентамицин.	
Разликата	 между	 вторият	 и	 третият	 метод	 не	 е	 сигнификантна.	
Авторите	предлагат	измерване	на	серумните	концентрации	и	пре-
цизиране	на	дозата	за	да	се	постигнат	необходимите	терапевтични	
серумни	нива	[65].
В	 по-ново	 проучване	 за	 оценка	 на	 фармакокинетиката	 на	 амино-
гликозидите	при	пациенти	с	поднормено	тегло	и	обезитас	се	кон-
статира,	че	сухото	телесно	тегло	(LBW)	е	подходящо	за	определяне	
на	дозата.	Авторите	считат,	че	индивидуализацията	на	дозировката	
трябва	да	продължи	чрез	контрол	на	терапевтичните	нива	[55].
Сравнително	проучване	на	фармакокинетиката	и	фармакодинами-
ката	на	етарпенем	в	три	групи	пациенти	–	с	нормално	тегло	(BMI	
18,5	–	24,9	kg/m2),	с	обезитас	(BMI	30	–	39,9	kg/m2)	и	екстремно	за-
тлъстяване	(BMI	≥	40	kg/m2)	–	показва,	че	стандартната	доза	от	1	g/
дневно	не	е	достатъчна	за	да	се	постигне	адекватна	концентрация	и	
в	трите	изследвани	групи	[13].	Според	авторите	са	необходими	по-
нататъшни	проучвания	за	да	се	определи	оптималната	доза.

хепарини

В	 тази	 част	 на	 обзора	 са	 включени	 нефракционирания	 хепарин	
и	 само	 петте	 регистрирани	 и	 разрешени	 за	 употреба	 в	 страна-
та	 нискомолекулни	 хепарини	 –	 bemiparin,	 dalteparin,	 enoxaparin,	
nadroparin	и	reviparin.	Известни	са	още	три	нискомолекулни	хепари-
на,	които	към	момента	на	изготвяне	на	този	обзор	не	са	регистри-
рани	за	употреба	в	България	и	поради	тази	причина	са	пропуснати:	
флуксум	(parnaparin),	тропарин	(certoparin)	и	иннохер	(tinzaparin).	
В	таблица	7	са	обобщени	препоръките	за	дозиране	на	стандартния	
нефракциониран	хепарин	и	наличните	на	пазара	нискомолекулни	
хепарини.
Нискомолекулните	 хепарини	 са	 хидрофилни	 съединения	 с	 кли-
рънс,	който	е	съчетание	от	бъбречна	елиминация	и	метаболизъм,	
като	процесите	са	пропорционални	на	LBW	[4].	Методите	за	инди-
видуализация	на	 дозировката	при	пациенти	 с	 обезитас	 включват	
поставяне	на	горна	граница	(“таван”)	на	дозата,	използване	на	LBW	
за	определяне	на	началната	доза,	оценка	на	бъбречната	функция	и	
последващ	мониторинг	на	анти-Ха	активността	[4].
Независимо,	че	затлъстяването	е	самостоятелен	рисков	фактор	за	
следоперативна	дълбока	венозна	тромбоза	и	белодробна	тромбо-
емболия,	няма	консенсус	за	метода	на	профилактика		-	използват	се	
ниски	дози	нефракциониран	хепарин,	интермитентна	пневматична	
компресия	на	долните	крайници,	нискомолекулни	хепарини	и	дру-
ги	методи	[71].

Таблица 7: Препоръки за дозиране на хепарини

Медикамент Дозировка 
спрямо: Източник

Коментар 
(от посочения 

източник)
Нефракциониран 

хепарин LBW 51, 66

Dalteparin (фрагмин) TBW или 
ABW 74

Не се препоръчва 
дозировка спрямо 
LBW.

Enoxaparin (клексан) LBW 29

Nadroparin 
(фраксипарин) LBW 20

Reviparin (кливарин) 10 Фиксирана доза 

За	 зибор	 (bemiparin)	 не	 намерихме	 препоръка	 за	 индивидуализа-
ция	на	дозата	при	пациенти	с	обезитас.	

Други медикаменти

В	таблица	8	са	обобщении	препоръки	за	дозировка	на	различни	ме-
дикаменти,	които	се	употребяват	в	анестезиологията.

Таблица 8: Препоръки за дозиране на различни медикаменти

Медикамент Дозировка 
спрямо: Източник

Коментар 
(от посочения 

източник)

Манитол Няма 
препоръка 37

Дозировката 
спрямо TBW води 
до по-големи 
от очакваните 
плазмени 
концентрации
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Метилпреднизолон IBW 21

Препоръчва 
удължен интервал 
между дозите 
поради намален 
клирънс на 
медикамента

Преднизолон TBW 49 Не препоръчна 
корекция на дозата

Верапамил TBW 2

Удължено време на 
полуелиминация, 
повишен обем на 
разпределение, 
непроменен 
клирънс

Вазопресори	и	инотропни	средства

Понякога	 в	 хода	 на	 анестезията	 или	 интензивното	 лечение	 въз-
никват	критични	ситуации,	налагащи	употребата	на	вазопресори	и	
инотропни	средства.	За	добутамин,	допамин,	адреналин,	изопрена-
лин,	норадреналин,	фенилефрин	и	вазопресин	няма	налични	данни	
за	дозировка	при	пациенти	с	обезитас.	Тези	препарати	имат	малък	
обем	на	разпределение	и	кратък	период	на	полуживот.	За	да	се	из-
бегне	прекомерно	висока	доза	се	препоръчва	да	се	използва	идеал-
ното	телесно	тегло	 (IBW)	като	отправна	точка	за	изчисленията,	 а	
след	това	дозата	да	бъде	титрирана	на	най-ниското	възможно	ниво	
според	необходимия	в	конкретната	ситуация	хемодинамичен	отго-
вор	[50].

Дози на медикаментите в представения клиничен слу-
чай.

При	ръст	165	cm	и	тегло	143	kg	пациентката	от	клиничния	случай	
има	производни	антропометрични	показатели,	които	са	изложени	в	
таблица	9.	Ние	изчисляваме	производните	антропометрични	пока-
затели	и	всички	дози	на	медикаменти	необходими	за	конкретната	
анестезия	чрез	създаден	от	нас	работен	лист	в	Microsoft	Excel.	Това	
практически	означава,	че	не	закръгляме	получените	стойности	на	
антропометричните	показатели	защото	те	 се	влагат	в	изчислени-
ята	на	дозите	автоматично.	Получените	дози	обаче	закръгляме	за	
да	улесним	анестезиологичните	сестри	при	работата	с	медикамен-
тите.	Използваните	от	нас	дози	при	тази	пациентка	са	посочени	в	
таблица	10.
Считаме,	че	за	определяне	на	антропометричните	показатели	може	
да	бъде	използван	всеки	свободно	достъпен	в	интернет	клиничен	
калкулатор	и	след	закръгление	на	резултатите	по	общите	правила	
на	математиката,	с	цел	облекчаване	на	изчисленията,	да	се	извър-
ши	ръчно	определяне	на	дозите.

Таблица 9: Производни антропометрични показатели за пациентка с ръст 165 
cm и тегло 143 kg

Показател Формула за изчисление Резултат
BMI

(индекс на телесното тегло) 143/ 1,652 52,525 kg/m2

IBW
(идеално телесно тегло)

45,4 + 0,89 x (165 – 
152,4) 56,614 kg

ABW
(коригирано телесно тегло)

56,614 + 0,4 x (143 – 
56,614) 91,17 kg

FFM
(свободно от мазнини тегло)

0,287 x 143 + 9,74 x 
1.652 67,558 kg

LBW
(сухо телесно тегло)

1,07 x 143 – 0,0148 x 
52,53 x 143 41.84 kg

BSA
(телесна повърхност)

1430,425 х 1650,725 х 
0,007184 2.399 m2

%IBW
(% от идеалното телесно тегло)

(143 – 56,614)/ 56,614 
x 100 152,587 %

PNBW
(прогнозно нормално телесно 

тегло)
1,75 x 143 – 0,0242 x 
52,53 x 143 – 12,6 55,86 kg

IBW + 40%
(идеално телесно тегло + 40%) 56,614 + 40% 79,26 kg

Таблица 10: Използвани дози на медикаменти в клиничния случай

Медикамент Тегло за дозиране Доза (mg/kg)
Резултат 

(използвана 
доза) (mg)

Фентанил LBW = 41,84 kg 0,0015 0,06276 
(0,065)

Мидазолам TBW = 143 kg 0,02 2,86 (2,8)

Пропофол ABW = 91,17 kg 2 – 2,5 182,34 – 
227,925 (100)

Рокурониум IBW = 56,614 kg 0,6 33,9684 (35)

Сугамадекс IBW + 40% = 79,26 kg 2,0 158,52 (не е 
използван)

Според	своя	индекс	на	телесното	тегло	и	степените	на	затлъстява-
не,	посочени	в	таблица	2,	тази	пациентка	е	с	обезитас	ІІІ-та	степен,	
т.е.	с	болестно	затлъстяване.	В	таблица	10	са	посочени	теглото	за	до-
зиране,	дозата	на	медикамента,	полученият	след	умножението	ре-
зултат	и	реално	използваното	от	нас	количество	от	всеки	препарат.	
Използваният	пропофол	е	100	mg	защото	след	посочената	премеди-
кация	при	тази	доза	пациентката	постигна	стойност	на	биспектрал-
ния	индекс	45	и	бе	преценено,	че	не	е	необходимо	допълнително	
количество.	Антибиотичната	профилактика	на	инфекцията	на	опе-
ративната	рана	бе	извършена	с	2	g	цефазолин	съгласно	изложените	
по-горе	препоръки	[26,	33].
Профилактиката	 на	 дълбоката	 венозна	 тромбоза	 и	 белодробната	
тромбоемболия	 бе	 извършена	 с	 фраксипарин.	 В	 кратката	 харак-
теристика	 на	 продукта	 [27],	 налична	 на	 интернет	 страницата	 на	
изпълнителната	 агенция	по	лекарствата,	 е	 посочено,	 че	 в	 общата	
хирургия	 препоръчителната	 профилактична	 доза	 е	 0,3	 ml	 (2	 850	
anti-Xa	IU).	Пак	там	пациентите	от	ортопедичната	хирургия	са	раз-
делени	на	три	 групи	 според	теглото	и	 за	всяка	 група	 се	предлага	
различна	доза.	В	таблица	7	по-горе	е	посочена	препоръка	за	дози-
ровка	на	фраксипарин	спрямо	сухото	тегло	(LBW)	на	пациента	[20].	
Както	се	вижда	от	таблица	9	пациентката	има	сухо	тегло	41,84	kg	
и	 следователно	 попада	 в	 групата,	 която	 според	 препоръките	 на	
притежателя	 на	 разрешението	 за	 употреба	 препарата,	 трябва	 да	
получи	0,2	ml	(1	900	anti-Xa	IU)	ако	е	с	ортопедична	операция.	След	
обсъждане	с	оперативния	екип	ние	избрахме	тази	доза	за	пациент-
ката	от	клиничния	случай.	Профилактиката	беше	изпълнена	по	об-
щите	правила	–	4	часа	предоперативно	и	след	това	веднъж	дневно	
включително	в	деня	на	изписването.
В	края	на	операцията	и	анестезията	пациентката	имаше	спонтанно	
възстановени	4	отговора	при	TOF	стимулация	и	не	се	наложи	анта-
гонизиране	на	релаксацията.	Общата	доза	рокурониум,	използвана	
при	тази	анестезия	е	75	mg,	а	общата	доза	фентанил	–	0,5	mg.
Операцията,	анестезията	и	следоперативния	период	протекоха	без	
усложнения	и	тя	беше	изписана	от	болницата	на	петия	следопера-
тивен	ден.
 
ОБОБЩЕНИЕ:

Пациентите	 със	 затлъстяване	 изправят	 лекарите	 анестезиолози	
не	само	пред	технически	проблеми,	например	свързани	с	позици-
ониране	 на	 операционната	 маса,	 осигуряване	 на	 венозен	 достъп,	
трудности	 при	 ларингоскопията	 и	 интубацията,	 но	 и	 пред	 много	
сериозни	 проблеми	 свързани	 с	 приложението	 и	 дозировката	 на	
медикаментите.	В	медицинската	литература	има	публикации	с	пре-
поръки	за	дозиране	на	отделни	медикаменти	при	пациенти	с	обези-
тас.	Много	често	те	се	основават	на	малки	по	обем	проучвания,	на	
доклади	за	отделни	случаи	(case	reports)	или	мнения	на	експерти.	
От	гледна	точка	на	медицината,	основана	на	доказателства	тяхната	
степен	на	препоръчителност,	независимо	от	добрите	намерения	на	
авторите	и	точността	на	резултатите,	рядко	надхвърля	ниво	«С».
При	 пациенти	 с	 обезитас	 най-общата	 препоръка	 за	 дозировка	 на	
медикаменти,	за	които	има	ограничени	фармакокинетични	и	фар-
макодинамични	данни,	е	да	се	дозира	спрямо	сухото	тегло	на	паци-
ента	(LBW)	и	след	това	да	се	направи	корекция	на	дозата	колкото	е	
необходимо	[58].

ИЗВОДИ:

Дозировката	 на	 медикаментите	 е	 от	 първостепенна	 важност	 	 за		
осигуряване	на	ефективен	и	безопасен	лечебен	процес.
Дозировката	на	медикаменти	при	хора	с	наднормено	тегло	се	под-
чинява	 на	 общоприетите	 принципи	 за	 дозиране	 в	 зависимост	 от	
основните	фармакокинетични	параметри	–	обем	на	разпределение	
и	системен	клирънс,	като	се	вземат	под	внимание	физикохимични-
те	свойства	на	медикамента.
При	 хора	 с	 обезитас	 съществуват	множество	физиологични	 и	 ан-
тропометрични	промени,	които	налагат	различен	подход	при	дози-
ране	на	повечето	медикаменти	и	анестетици	–	дозировката	често	се	
базира	на	различно	от	актуалното	тегло	–	идеално	тегло,		коригира-
но	тегло,	фармакокинетична	маса	и	др.
Прецизното	дозиране	изисква	индивидуализиране,	съобразно	про-
мените	 във	фармакокинетиката/	фармакодинамиката	 на	медика-
ментите	и	коморбидитета	на	пациентите.	Когато	липсва	консенсус	
или	няма	достатъчно	информация,	относно	променените	фармако-
кинетични	параметри	на	медикаментите	при	обезитас,	в	съображе-
ние	идва	клиничният	мониторинг	на	терапевтичния	процес.
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SEvERE SEPSIS - METABOLIC AND NUTRITIvE SUPPORT. 

Stefanov Ch., Pavlov G., Boyadziev N.

Резюме  

Тежкият	сепсис	остава	основна	причина	за	смърт,	удължен	престой	
и	финансови	разходи	в	интензивните	отделения.	Промените	в	хоме-
остазата	на	септичните	пациенти	водят	до	дефекти	в	метаболизма,		
патология	в	имунната	система	и	изменения	в	нуждите	от	различни-
те	хранителни	субстрати.	Целта	на	хранителното	подпомагане	при	
тежък	сепсис	е	да	коригира	тези	промени	и	да	доведе	до	намале-
ние	на	смъртността,	редукция	на	усложненията	и	ограничаване	на	
финансовите	разходи.	В	този	аспект	се	разглеждат	различните	въз-
можности	за	метаболитни	и	нутритивни	интервенции	и	манипула-
ции	–	парентерално	и	ентерално	хранене,	управление	на	метаболи-
зма	и	утилизацията	на	карбохидрати,	протеини	и	масти,	добавяне	
на	имуномодулиращи	субстрати,	специфични	хранителни	формули.	
Препоръчва	се	създаването	на	регионални	и	национални	протоко-
ли	за	управление	на	хранителната	и	метаболитна	хомеостаза	при	
септични	пациенти.
Ключови	думи:	тежък	сепсис,	метаболитно	и	хранително	подпома-
гане

Abstract  

Severe	 sepsis	 is	 a	main	 cause	 of	mortality,	 extended	hospitalization	 of	
patients	 and	 higher	 expenses	 at	 intensive	 care	 units.	 The	 changes	 of	
homeostasis	of	septic	patients	result	in	defects	of	metabolism,	pathology	
of	 immune	 system	 and	 modification	 of	 the	 requirements	 of	 nutrition	
substrates.	The	nutritional	support	of	patients	with	severe	sepsis	aims	
at	correcting	these	alternations	and	reducing	mortality	rates	as	well	as	
possible	complications.	Furthermore,	it	is	supposed	to	decrease	financial	
burden	of	ICUs.	
Considering	 the	 above	 aspects,	 different	 possibilities	 formetabolic	 and	
nutritive	interventions	and	manipulations	such	as	parenteral	and	enteral	
nutrition,	metabolism	control	and	utilization	of	carbohydrates,	proteins	
and	fats	as	well	as	addition	of	immunomodulating	substrates	and	specific	
nutritional	formulasare	discussed.	The	authors	also	recommend	issuing	
local	and	national	protocols	for	controlling	the	nutritional	and	metabolic	
homeostasis	of	septic	patients.
Key words: severe	sepsis,	metabolic	and	nutritive	interventions	

Увод

Хранителното	подпомагане	на	септичните	пациенти	в	интензивното	
отделение	все	още	е	основно	предизвикателство	за	интензивистите.	
Засега	няма	Клас	А	 препоръки	как	 е	 най-добре	 да	 бъдат	 хранени	
тези	пациенти.	Нещо	повече	–	обект	на	спор	е	дали	те	изобщо	трябва	
да	бъдат	хранени.	Въпросът		е	важен	поради	голямото	медицинско	
и	социално	значение	на	септичните	пациенти.	В	САЩ	годишно	се	
регистрират	 над	 750	 000	 случая	 на	 тежък	 сепсис	 с	 подследствие	
от	над	200	000	смъртни	случая	(смъртност	28.6%).	Средната	цена	
на	пациент	е	$22	000	или	общо	над	$16	милиарда	годишен	разход�.	
Според	медицинската	логика	(доколкото	такава	съществува)	може	
да	се	приеме,	че	предотвратяването	на	малнутришън	синдрома	чрез	
агресивно	хранително	и	метаболитно	подпомагане	би	трябвало	да	
подобри	преживяемостта,	но	засега	липсват	литературни	данни	за	
това.
Дефиниции	 	 Системният	 възпалителен	 отговор	 е	 неспецифичен	
отговор	на	организма,	включващ	каскада	от	имунни	и	възпалителни	
прояви,	следствие	различни	причини		-	инфекция,	изгаряне,	травма,	
панкреатит,	голям	хирургическа	интервенция.	Характеризира	се	с	
най-малко	два	от	следните	симптоми:	
Температура	>38°C	или	<36°C;
Тахикардия	>	90/min;
Тахипнея	>	20/min	или	PaCO2	<	32	mmHg
Левкоцитоза	 >	 12	 000/mm3	 или	 <	 4000/mm3	 или	 >10%	 незрели	
клетки.
Когато	 системния	 възпалителен	 отговор	 е	 предизвикан	 от	
инфекция	 –	 това	 е	 сепсис.	 Когато	 сепсисът	 води	 до	 поне	 една	
органна	дисфункция		е	тежък	сепсис.
Нутритивна	 оценка	 на	 септичния	 пациент	 –	 за	 нея	 е	 нужно	 да	
се	 вземат	 под	 внимание	 особеностите	 на	 метаболитния	 отговор	
към	 септичното	 състояние.	 Най-общо	 той	 се	 характеризира	 с	
повишена	 температура,	 висок	 минутен	 сърдечен	 обем,	 повишена	
кислородна	 консумация,	 хипергликемия,	 намалено	 периферно	
съдово	 съпротивление,	 които	 са	 причина	 за	 повишени	 основни	
енергийни	 нужди,	 засилена	 протеолиза	 с	 образуване	 на	 урея	 и	
увеличена	 азотна	 екскреция	 чрез	 урината	 и	 повишена	 липолиза.	
Най-често	е	налице	позитивен	воден	баланс	с	интерстициален	оток.	
В	своето	изследване	върху	12	септични	пациенти	Hill	намира	водна	
задръжка	в	размер	на	средно	12.5	литра	за	период	от	3	седмици	и	
намаление	 	с	13%	на	тоталните	протеини�.	 	Поради	тези	причини	
традиционните	 антропометрични	 показатели	 са	 практически	
неприложими	при	тези	пациенти.	
Лабораторните	 тестове	 (по-специално	 серумните	 протеини)	
са	 сериозно	 повлияни	 от	 хепаталната	 дисфункция,	 протеинна-
та	 загуба,	 острата	 инфекция	 и	 инфламацията.	 Интерпретацията	
е	 затруднена	 поради	 междукомпартиментното	 флуидно	
преместване,	 острофазовия	 отговор	 и	 трансфузионната	 терапия.	
Характерно	 при	 септичните	 пациенти	 е	 задържането	 на	 ниски	
нива	албумина,	преалбумина,	трансферина	и	ретинол-свързващия	
белтък	 	и	високи	на	CRP.	Тези	промени	не	могат	да	бъдат	основа	

за	 адекватна	 нутритивна	 оценка,	 а	 могат	 да	 бъдат	 използвани	
единствено	като	прогностични	фактори	при	тези	болни.	
Азотният	 баланс	 отразява	 чистата	 протеинна	 синтеза,	 разликата	
между	 синтеза	 на	 протеини	 и	 разграждането	 им.	 При	 септични	
пациенти	 азотния	 баланс	 е	 по-добре	 да	 се	 използва	 не	 за	
определяне	 на	 нутритивния	 статус	 per se,	 а	 за	 определяне	 на	
ефективността	на	хранителното	подпомагане	 за	преодоляване	на	
тежкия	катаболизъм	и	подпомагане	на	анаболизма.
Индиректната	калориметрия	е	предпочитан	метод	за	измерване	на	
кислородната	консумация	при	тежко	увредени	пациенти,	но	може	
да	бъде	недостатъчно	точен	при	болни	на	механична	вентилация	
с	 FIO2	 >0.6	 или	 при	 спонтанно	 дишащи	 с	 добавка	 на	 кислород.	
Индиректната	 калориметрия	 подпомага	 определянето	 на	
индивидуалните	калорийни	нужди,	намалява	случаите	на	 „свръх”	
хранене,	обективизира	адекватността	на	доставката	и	метаболизма	
на	хранителните	субстрати�.	
Определяне	 на	 нутритивния	 риск	 	 Оптимизирането	 на	
метаболитното	 състояние	 е	 важна	 първична	 цел	 за	 всички	
интензивно	болни,	които	са	изключително	хетерогенна	група.	При	
някои	от	тях	е	възможно	адекватно	ентерално	хранене,	при	други	
то	е	практически	невъзможно,	а	при	повечето	е	нужно	съчетаването	
на	парентерално	с	ентерално	хранително	подпомагане.	По	принцип	
всички	 септични	 болни	 са	 с	 висок	 нутритивен	 риск,	 който	 се	
увеличава	 при	 пациентите	 с	 предшестаща	 малнутриция,	 тежки	
съпътстващи	 заболявания,	 напреднала	 възраст	и	 продължителен	
престой	в	интензивното	отделение�.	
Т.	 нар.	 Субективна	 обща	 оценка	 на	 нутритивния	 риск	 (Subjective	
Global	Assessment	–	SGA),	макар	и	с	много	уговорки	и	възможни	не-
точности	е	сравнително	достоверен	и	възпроизводим	метод.	Осно-
вава	се	на	анализ	на	данните	от	анамнезата,	клиничния	преглед	и	
параклиничните	показатели.	При	пациентите	в	интензивно	отделе-
ние	и	специално	при	тези	на	механична	вентилация,	някои	от	пока-
зателите,	свързани	с	приема	на	храна,	загубата	на	тегло	и	наличието	
на	 гастроинтестинални	 симптоми	 в	 преморбидния	 период,	 са	
трудни	 за	 интерпретация,	 поради	 несигурната	 и	 недостатъчна	
информация,	 получена	 най-често	 от	 близките	 на	 пациента.	
От	 най-голямо	 значение	 за	 SGA	 е	 влиянието	 на	 заболяването,	
метаболитните	 нужди	 и	 лечението.	 Оценката	 и	 мониторинга	 на	
септичните	пациенти	(както	и	на	всички	интензивно	болни)	трябва	
да	включва	следните	компоненти1:
Хранителен	статус	преди	приема	в	болница;
Диагноза;
Наличие	на	системен	възпалителен	отговор;
Органна	дисфункция;
Приложение	на	вазопресори;
Употреба	на	инотропни	средства	и	мускулни	релаксанти;
Риск	от	аспирация;
Опит	да	се	предвиди	клиничния	ход	на	заболяването	и	да	се	опреде-
ли	нуждата	от	специализирано	хранително	подпомагане.

Енергийни нужди на септичния пациент
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Сепсисът	е	хипердинамично	състояние.	Характеризира	се	с	ускорена	
метаболитна	 скорост,	 усилен	 мускулен	 катаболизъм	 	 и	 азотна	
загуба,	 повишена	 глюконеогенеза,	 резистентна	 на	 хранителното	
подпомагане,	 директна	 кетонна	 продукция	 при	 гладуващите	
пациенти	 и	 повишена	 периферна	 глутаминова	 продукция,	 която,	
все	 пак,	 е	 значително	 по-ниска	 от	 централната	 глутаминова	
консумация.	
Връзката	 между	 повишената	 телесна	 температура	 и	 повишените	
енергийни	нужди	е	демострирана	още	от	пионерите	в	изучаването	
на	човешкия	енергиен	метаболизъм		Benedict�,	DuBois	�	и	Cuthbert-
son	2.	
За	изчисляването	на	енергийните	нужди	при	интензивни	пациенти	
са	 предложени	 множество	 формули.	 Широко	 приложение	 има	
формулата	на	Harris-Benedict,	като	резултатът	се	умножава	по	т.нар.	
стресов	фактор	(1.6	за	септични	пациенти).
Мъже	 –	 BEE	 =	 66.5	 +	 13.8xтегло(кг)	 +	 5хвисочина(см)	 +	
4.7хвъзраст(год.)
Жени	 –	 ВЕЕ	 =	 655.1	 +	 9.6хтегло(кг)	 +	 1.8хвисочина(см)	 +	
4.7хвъзраст(год.)
	 От	 90-те	 години	 на	 миналия	 век	 насам	 са	 приети	 различни	
възможности	 за	 изчисление,	 като	 освен	 основните	 енергийни	
нужди	се	добавят	различни	динамични	физиологични	показатели	
(температура,	сърдечна	честота,	минутна	вентилация	и	т.н.).	През	
1994	г.	Frakenfield	et	al.3	на	базата	на	423	травматични	и	септични	
пациенти	 на	 механична	 вентилация	 предлагат	 изчисляването	
на	 енергийните	 нужди	 при	 интензивни	 пациенти	 да	 става	 чрез	
формулата:
RMR=RMR(healthy)(1.3)	+Ve(100)+SMOF(300)-1000,	където
RMRhealthy	 са	 определените	 нужди	 чрез	 равенството	 на	 Harris-
Benedict,	Ve	е	минутната	вентилация,	 SMOF	e	 скалата	 за	 септична	
полиорганна	недостатъчност.
По-късно	 същите	 изследователи	 публикуват	 и	 въвеждат	 в	
клиничната	практика	т.нар.	формула		Penn	State4:
RMR	=	RMR(healthy)(0.85)	+	Ve(33)	+	Tmax(175)	–	6433,	която	позво-
лява	сравнително	точното	определяне	на	енергийните	нужди	при	
септични	интензивни	пациенти	(отклонение	не	по-голямо	от	10%)	
при	около	80%	от	болните.	
Независимо	от	всичко,	изчисляването	на	 енергийните	нужди	при	
критични	пациенти	има	значителни	ограничения.	Измерването	им	е	
възможно	чрез	индиректната	калориметрия,	но	нужната	апаратура	
е	 скъпа,	 техниката	 изисква	 доста	 време,	 при	 някои	 пациенти	 не	
може	да	бъде	приложена,	а	освен	това,	засега	няма	данни,	че	точното	
определяне	на	 енергийния	метаболизъм	променя	 крайния	изход.	
Индиректната	 калориметрия	 има	 клинично	 значение	 при	 болни,	
при	които	не	може	да	се	очаква	достоверност	на	изчисленията	по	
познатите	формули.	Например,	при	такива	със	значителни	промени	
във	формата	или	целостта	на	тялото	или	съставляващите	го	части	
(ампутации,	тежко	затлъстяване,	гръбначна	увреда	с	квадриплегия,	
сколиоза,	 много	 малки	 възрастни	 с	 физическа	 ретардация,	
продължително	 пролежаване	 в	 интензивното	 отделение	 със	
значителна	редукция	на	мускулната	маса).	Друго	показание	за	при-
ложение	на	индиректна	калориметрия	са	пациенти,	които	клиниче-
ски	се	развиват	не	според	прогнозите	(неочаквано	висока	минутна	
вентилация,	 невъзможност	 за	 отвикване	 от	 апаратна	 вентилация	
без	конкретна	причина)	или	при	такива	с	вероятен	хипометаболи-
зъм	(хипотермия,	шок,	микседемна	кома)5.

Макронутриенти 

Въглехидрати		-	минималните	дневни	нужди	от	екзогенна	глюкоза	
за	възрастен	е	100-150	г6.	Оптималното	количество	екзогенни	въ-
глехидрати	позволява	максимално	съхраняване	на	телесните	про-
теини	без	да	предизвиква	хипергликемия7.	Скоростта	на	инфузията	
на	въглехидратните	развори	не	трябва	да	бъде	над	4-5	мг/кг/мин.8 
При	септичните	пациенти	е	честа	стрес-индуцирана	или	стероид-
индуцирана	хипергликемия	и	се	препоръчва	до	овладяването	й	да	
се	започне	със	скорост	2.5-4	мг/кг/мин.	Въглехидратите	трябва	да	
осигуряват	до	70%	от	общите	дневни	енергийни	нужди9.	Недоста-
тъчната	доставка	на	глюкоза	води	до	мобилизиране	на	протеините	
в	пътя	на	глюконеогенезата,	което	е	причина	за	намаление	на	мус-
кулната	маса	и		висцералните	протеини,	нарушения	в	зарастването	
на	раните	и	имунния	отговор10.	Инфузията	на	 големи	количества	
въглехидрати	при	критично	болни	води	до	хиперкапнея,	хипергли-
кемия	и	мастна	инфилтрация	на	черния	дроб.	При	септични	паци-
енти	 на	 тотално	 парентерално	 хранене	 големите	 обеми	 глюкоза	
могат	да	бъдат	причина	за	развитие	на	респираторен	дистрес	синд-
ром11,	 затруднено	отвикване	от	механична	вентилация	с	изразена	
хиперкапнея12	 и	 дихателна	 недостатъчност13.	 	 Хипергликемията	
може	 да	 е	 индикатор	 за	 свръхколичество	 въглехидрати,	 но	 може	
да	бъде	и	с	друг,	нехранителен	произход.	При	критични	септични	
пациенти	трябва	да	се	проследяват	нивата	на	кръвната	захар	и	да	
бъдат	коригирани	в	рамките	на	6-8	ммол/л.	
Масти	 	 Липидният	 метаболизъм	 при	 сепсис	 се	 характеризира	
с	 повишена	 оксидация,	 мобилизация	 и	 ресинтез	 на	 мастите.	
Мастните	 киселини	 се	 смятат	 за	 енергиен	 субстрат	 на	 избор	 при	
септични	пациенти,	макар	че	някои	автори	поставят	тази	теза	под	
съмнение14.	Според	Carpentier15	мастите	в	артефициалното	хранене	
са	необходими,	 защото:	осигуряват	достатъчно	енергия;	доставят	

есенциални	 мастни	 киселини	 и	 мастно	 разтворими	 витамини;	
участват	в	синтеза	и	структурата	на	клетъчните	мембрани;	служат	
за	регулатори	на	 синтеза	на	ейкозаноиди;	регулират	експресията	
на	 гени	 отговарящи	 за	 липогенезата	 и	 гликолизата	 и	 на	 гени	 за	
инфламаторните	медиатори16.	Мастният	профил	е	 в	 тясна	връзка	
с	имунния	и	инфламаторния	отговор	на	организма.	Липопротеини-
те,	 включително	 и	 HDL,	 свързват	 и	 неутрализират	 бактериалния	
ендотоксин17.	Хиломикроните	ускоряват	плазменото	очистване	на	
липополизахаридния	 комплекс	 и	 неутрализирането	 му	 в	 черния	
дроб.	 От	 друга	 страна,	 някои	 от	 липидите	 имат	 имунодепресив-
но	действие.	При	метаболизма	на	дълговерижните	триглицериди	
(LCT)	арахидоновата	киселина	се	използва	за	синтез	на	простаглан-
дини	и	левкотриени	с	имунодепресивно	действие,	особено	на	PGE-
2.	В	различни	клинични	изследвания	LCT	се	свързват	с	увеличена	
честота	на	бактериемия	и	различни	инфекции18.	Средноверижните	
триглицериди	(MCT)	имат	по-слаб	потискащ	ефект	върху	имунната	
функция,	 сравнени	 с	 LCT.	При	употреба	на	МСТ	липидната	 супре-
сия	на	лимфоцитната	 активност	 е	 с	 50%	по-слабо	изразена19	и	 се	
отбелязва	подобрение	на	функцията	на	килърните	клетки20.	Синте-
зът	на	ейкозаноиди	е	зависим	и	от	вида	на	полиненаситените	маст-
ни	 киселини.	 Продуцираните	 от	ω-3	 полиненаситените	 киселини	
(ω-3	 PUFA)	 ейкозаноиди	 са	 с	 по-слаби	имуносупресорни	 свойства	
в	сравнение	с	тези	от	ω-6	полиненаситените	киселини	(ω-6	PUFA).	
Независимо	от	интензивните	проучвания,	все	още	оптималното	съ-
отношение	ω-6/ω-3	PUFA	не	е	определено21.	Заместването	на	част	
от	полиненаситените	с	мононенаситени	мастни	киселини	намаля-
ва	 синтеза	 на	 имуносупресивни	 простагландини,	 и	 специално	 на	
PGE-2.	Препоръчва	се	дневните	дози	на	мастите	да	не	надхвърлят	
1.5-2	g/kg	или	те	да	доставят	15-40%	от	общите	калории22.
Протеини		Протеинният	хиперкатаболизъм	при	сепсис	е	по-умерен	
в	 сравнение	 с	 други	 високостресови	 състояния,	 като	 травма	 и	
игаряне.	Азотната	екскреция	с	урината	рядко	надхвърля	16-18	g/d.	
Доставката	 на	 аминокиселини	 към	 мускулатурата	 е	 понижена,	 а	
тази	към	черния	дроб	повишена,	поради	засилените	глюконеогене-
за	и	синтез	на	острофазови	белтъци.	При	сепсис,	чрез	повишения	
мускулен	катаболизъм	се	осигуряват	аминокиселини	като	енерги-
ен	субстрат.	Основно	това	са	аланин	и	глутамин.	Аланинът	в	черния	
дроб	се	превръща	в	глюкозо-6-фосфат.	Глутаминът	е	основен	фак-
тор	за	 съхраняване	на	интегритета	на	чревната	стена	и	енергиен	
източник	за		имунните	клетки	и	за	тъканната	регенерация23.	Източ-
ник	на	глутамин	са	и	аминокиселините	с	разклонена	верига	–	валин,	
левцин	и	изолевцин24.	При	сепсис	те	намаляват,	а	се	увеличават	аро-
матните	аминокиселини	–	фенилаланин	и	тирозин.	Последните	са	
прекурсори	на	фалшиви	невротрансмитери	и	са	една	от	причините	
за	 септичната	 енцефалопатия,	 която	 е	маркер	 за	 неблагоприятна	
прогноза25.	Аргининът,	който	е	източник	за	повишената	продукция	
на	азотен	окис	при	сепсис,	също	е	с	намалена	серумна	концентра-
ция.	Най-общо,	с	изключение	на	фенилаланин,	тирозин	и	орнитин,		
плазменият	клирънс	на	другите	аминокиселини	е	ускорен	и	техни-
те	серумни	концентрации	са	намалени26.	Протеинните	нужди	при	
септични	 пациенти	 са	 приблизително	 1.5-2.0	 г/кг/ден.	 Трябва	 да	
се	има	предвид	обаче,	че	допълнителното	увеличение	на	приема	на	
протеини	при	сепсис	е	свързано	с	повишен	белтъчен	катаболизъм.
Микронутриенти	
Цинкът	и	медта	са	нужни	за	тъканната	регенерация,	заздравяването	
на	раните	и	имунната	функция.	Нормалните	нужди	от	цинк	са	4.5-
6	mg/d,	но	при	 сепсис	те	 се	 увеличават	до	13	mg/d27.	Няма	данни	
за	точните	нужди	от	мед	при	сепсис,	но	се	приема,	че	2-3	mg/d	са	
достатъчни	при	ентерален	прием28.	Нуждите	от	селен,	който	участ-
ва	в	антиоксидантната	защита	на	организма,	са	също	увеличени	–	
до	12	mg/d.	Точната	дозировка	на	отделните	витамини	при	сепсис	
все	още	не	е	определена,	но	се	приема,	че	задължително	трябва	да	
се	добавят	тиамин,	ниацин,	витамини	А,	Е	и	С	в	по-големи	количе-
ства	от	тези	при	здрави	хора29.

Имунонутриенти 

Пациентите	в	интензивните	отделения	след	големи	хирургически	
интервенции,	 политравма	 или	 сепсис	 се	 характеризират	 със	
значими	 отклонения	 в	 имунния	 отговор,	 което	 е	 причина	 за	
повишен	риск	от	развитие	на	допълнителни	инфекции,	увеличена	
смъртност	и	разход	на	материални	и	човешки	ресурси30.	През	по-
следните	 десетилетия	 обект	 на	 множество	 изследвания	 са	 вза-
имодействието	 между	 имунната	 система	 и	 някои	 специфични	
нутриенти	 с	 имуномодулаторни	 качества.	 Това	 доведе	 до	 разра-
ботването	 на	 стратегията	 на	 “immunonutrition”,	 която	 съчетава	
фармакологичната	интервенция	и	клиничното	хранене	с	добавяне	
на	 имуностимулиращи	 или	 антиинфламаторни	 субстрати,	 в	
зависимост	от	клиничния	казус31.	
Глутаминът	 е	 основния	 азотен	 източник	 за	 човешкия	 организъм	
и	 е	 приблизително	 20%	 от	 аминокиселинното	 съдържание	 на	
плазмата	и	60%	на	скелетните	мускули32.	Въпреки,	че	се	синтезира	
практически	във	всички	клетки,	той	се	определя	като	условно	есен-
циална	аминокиселина	при	критични	състояния,	като	сепсис,	шок	и	
травма.	Скелетните	мускули	са	основния	източник	на	глутамин	при	
тежък	стрес33.	При	хиперметаболитни	и	критични	състояния	той	се	
насочва	към	червата	и	имунните	клетки,	 за	които	е	важен	 струк-
турен	и	енергиeн	субстрат.	Глутаминът	предотвратява	атрофията	
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на	 чревната	 лигавица	 чрез	 потискане	 на	 клетъчната	 апоптоза	 и	
стимулирайки	 синтеза	 на	 епидермалния	 растежен	 фактор.	 Този	
протективен	 ефект	 води	 до	 подобряване	 на	 чревната	 бариерна	
функция	 и	 намаление	 на	 бактериалната	 транслокация34.	 Нормал-
ната	функция	на	лимфоцити,	неутрофили	и	макрофаги	е	в	зависи-
мост	от	плазмените	нива	на	глутамина	и	е	влошена	при	стойности	
под	 <0.4	 µmol/l40.	 Намалението	 на	 глутамина	 води	 до	 намалена	
лимфоцитна	 пролиферация35,	 потисната	 фагоцитна	 активност	 на	
макрофагите36	 и	 редуцирана	 антигенна	 експресия37.	 Клиничните	
изследвания	 показват,	 че	 адекватната	 суплементация	 с	 глутамин	
оптимизира	имунния	отговор	при	метаболитен	стрес,	скъсява	вре-
мето	за	възстановяване	и	престоя	в	болницата38.	При	получавалите	
допълнително	 глутамин	 пациенти	 намаляват	 честотата	 на	
нозокомиалните	 пневмонии,	 бактериалните	 инфекции	 и	 тежкия	
сепсис	след	травма.	При	критично	болни	пациенти	парентералното	
приложение	на	глутамин	значимо	повишава	преживяемостта39.
Аминокиселината	 аргинин	 заедно	 с	 орнитина	 е	 регулатор	 на	
клетъчната	пролиферация40.	Нормалният	растеж	на	лимфоцитите	
до	голяма	степен	зависи	от	аргинина41.	Той	е	субстрат	за	ендоген-
ната	продукция	на	азотен	окис,	който	е	основен	медиатор	и	регула-
тор	на	инфламаторната	и	имунната	реакция.	Аргининът	подобрява	
клетъчния	имунен	отговор,	намалява	предизвиканата	от	травмата	
Т-лимфоцитна	дисфункция	и	усилва	фагоцитозата42.	Суплементира-
нето	с	аргинин	при	критично	болни	засилва	цитотоксичността	на	
килърните	клетки43.	Аргининът	е	про-инфламаторен	субстрат	и	при	
състояния	с	неконтролирана	свръхинфламация	(каквото	е	сепсиса)	
приложението	му	е	обект	на	дискусии	и	засега	не	се	препоръчва�.
Съдържащите	 се	 в	 рибеното	 масло	 ω-3	 полиненаситени	 мастни	
киселини	 (PUFA)	 имат	 различни	 биологични	 ефекти	 върху	
имунните	 и	 ендотелните	 клетки,	 които	 се	 дължат,	 вероятно,	 на	
промените	 в	 липидния	 състав	 на	 мембраните	 и	 свързването	 на	
лиганди	 или	 сигнални	 молекули44.	 Те	 намаляват	 продукцията	 на	
проинфламаторни	 ейкозаноиди	 и	 цитокини.	 Тези	 антиинфлама-
торни	ефекти,	обаче,	понякога	могат	да	бъдат	и	нежелани	–	доба-
вянето	на	ω-3	PUFA	към	диетата	води	до	потискане	на	клетъчната	
и	хуморалната	защита	със	забавен	клирънс	на	вируси	и	бактерии,	
супресия	на	отговора	антиген-антитяло	и	абнормна	продукция	на	
γ-интерферон45.
Нуклеотидите	са	не	само	съставни	части	на	РНК	и	ДНК,	но	и	участват	
в	метаболизма	под	формата	на	АТФ46.	Данните	за	ефекта	им	при	кри-
тични	пациенти	са	ограничени	единствено	до	комбинацията	им	с	
аргинин	и	ω-3	PUFA	в	специализирани	храни.	При	експериментални	
модели	 те	 са	 показали	 изразен	 имуномодулаторен	 ефект,	
проявяващ	се	с	намалена	смъртност	при	гъбни	инфекции	и	промяна	
на	отношението	Th1/Th2	в	полза	на	Th147,48.

Кога трябва да започне хранителната интервенция?

Има	две	основни	положения,	 свързани	с	времето	на	започване	на	
хранителното	 подпомагане	 при	 критично	 болни	 пациенти.	 Пър-
вият	 е,	 че	 тежко	 хиперметаболитният	 пациент	 няма	 да	 достигне	
до	анаболната	фаза	на	заболяването	си	дори	и	за	няколко	седми-
ци.	 Затова,	 колкото	по-рано	 се	 започне	 храненето	му,	 толкова	по-
малко	 загуби	 на	 мускулна	 тъкан	 ще	 има	 при	 него.	 Не	 трябва	 да	
се	 забравя,	 че	 свръххраненето	 за	няколко	дни	не	може	да	 заличи	
последствията	 от	 инсуфициентното	 хранене	 в	 предшестващия	
период.	 Доказано	 е,	 че	 повече	 и	 по-чести	 са	 компликациите	 при	
пациенти	с	негативен	азотен	баланс49.	Вторият	е,	че	се	приема,	че	
ранното	започване	на	ентерално	хранене	при	септични	пациенти	
повлиява	 благоприятно	 инфламаторната	 каскада	 и	 би	 могло	 да	
бъде	 предпоставка	 за	 благопирятен	 изход50.	 Засега,	 повечето	
автори	предлагат	ранно	 започване	на	 хранителното	подпомагане	
(до	24	часа	след	хемодинамичното	стабилизиране)	като	оптимален	
терапевтичен	прийом.
 
Ентерално или парентерално хранене?

Макар,	 че	 оптималният	 метод	 за	 хранително	 подпомагане	 на	
критично	болни	пациенти	е	все	още	обект	на	дискусии,	повечето	
авторитети	 препоръчват	 приложението	 на	 ентерално	 хранене,	
когато	то	е	възможно51.	Сравнявайки	стандартното	ентерално	с	то-
талното	парентерално	хранене	при	септични	пациенти	Cerra	et	al52 
не	намират	разлика	в	крайния	изход.	Ентералното	хранене,	обаче,	
е	предпочитано	поради	по-ниската	честота	на	стрес-улцерациите�,	
протекцията	на	чревната	лигавица	 с	по-малко	инциденти	на	бак-
териална	транслокация�	и	по-ниската	цена53.	Поставянето	на	цен-
трални	венозни	катетри	за	парентерално	хранене	и	продължител-
ната	 им	 употреба	 увеличава	 ранните	 (пневмоторакс,	 хемоторакс,	
хилоторакс)	 и	 късни	 усложнения	 (катетърен	 сепсис,	 бактерие-
мия)54.	При	метаанализът	на	двата	метода55	са	намерени	повишение	
на	 усложненията	 и	 морталитета	 при	 интензивни	 пациенти	
на	 парентерално	 хранене,	 в	 сравнение	 с	 тези	 на	 ентерално.	
Хипергликемията	 е	 един	 от	 увреждащите	фактори	 при	 критично	
болни	пациенти,	а	парентералното	хранене	е	в	значителна	степен	
свързано	с	хипергликемия	и	липидемия�.	При	пациентите	с	пови-
шени	серумни	нива	на	глюкозата	са	потиснати	неутрофилния	хемо-
таксис	и	фагоцитозата,	като	хипергликемията	се	явява	независим	
рисков	фактор	за	развитие	на	инфекциозни	усложнения56,57.	В	шест	
публикувани	проучвания58,59,60,61,62,63,	сравняващи	ентералното	с	па-
рентералното	хранене,	 са	представени	данни	за	наличието	на	хи-
пергликемия	и	развитието	на	инфекциозни	усложнения.	Във	всич-
ки	тях	хипергликемията	и	инфекциите	са	били	по-чести	в	групите	
получаващи	парентерално	хранене.	Усложненията	на	ентералното	
хранене	 са	 обикновено	 диария,	 повръщане,	 раздуване	 на	 корема,	

илеус.	 Рискът	от	 тях	не	 е	 по-висок	от	риска	 от	 	 катетърен	 сепсис	
при	пациентите	на	парентерално	хранене	и	той	може	да	се	намали	с	
включване	на	средства	повлияващи	мотилитета	на	чревната	стена	
и	на	панкреатични	ензими	към	ентералните	формули.	Принципно,	
ентералното	 хранене	 се	 смята	 за	 по-физиологично,	 защото	 се	 из-
ползва	 	 гастроинтестиналния	 тракт.	 Въпреки	 това,	 заобикаляйки	
оралния	прием	се	избягва	обработката	на	храната	в	устната	кухина	
и	се	нарушава	нормалната	нутритивна	неврофизиология.	Съставът	
на	ентералните	храни	е	значително	по-широк	от	този	на	паренте-
ралните	и	не	е	ограничен	от	евентуалните	странични	действия	на	
интравенозното	приложение.	Все	пак,	те	също	са	с	фиксиран	състав	
и	недостатъчно	разнообразни,	което	би	могло	да	доведе	до	възник-
ване	на	хранителни	дефицити64. При	проследяването	на	промените	
във	 “физиологични”	 нутритивни	 параметри,	 като	 азотен	 баланс,	
серумни	 протеини,	 метаболитни	 и	 имунни	 маркери,	 повечето	
автори	не	намират	значима	разлика	между	пациентите	на	ентерално	
или	на	парентерално	хранене.	Засега,	няма	консенсусно	становище	
относно	 предимствата	 на	 ентералното	 хранене	 пред	 парентерал-
ното.	Приема	се	становището	на	Конференцията	на	Американската	
Асоциация	за	Парентерално	и	Ентерално	хранене	от	1993	год.	че	“за	
момента	е	невъзможно	да	се	потвърди	значението	на	единия	или	
другия	метод	по	отношение	на	преживяемоста	и	заболяемоста,	тъй	
като	е	невъзможно	да	се	определи	дали	ентералното	хранене	е	по-
полезно	или	парентералното	е	по-вредно	за	болния”65.	

Добрата клинична практика – ролята на протоколите

Медицинските	 решения	 често	 се	 базират	 на	 личния	 опит	 или	 на	
опита	 на	 другите	 в	 екипа.	 Този	 подход	 не	 винаги	 е	 оптимален	 –	
медицинските	 решения	 трябва	 да	 се	 основават	 на	 съвременните	
стандарти	и	изследвания,	а	времето	на	“полуживот”	на	медицинското	
познание	 е	 често	 само	 няколко	 години.	 Освен	 това,	 клиничната	
практика	 се	 променя	 защото	 ресурсите	 за	 здравеопазване	 стават	
все	 по-ограничени	 и	 тези	 ресурси	 трябва	 да	 бъдат	 използвани	
максимално	 ефективно	 и	 резултатно.	 Помощ	 в	 тази	 насока	 са	
препоръките	 на	 медицината,	 базирана	 на	 доказателствата	 (evi-
dence	based	medicine),	консенсусните	решения	и	препоръки	на	раз-
лични	научни	форуми	и	разработването	на	национални	и	локални	
протоколи	за	терапевтично	поведение.	Наличието	на	протоколи	за	
лечение	позволява	унифициране	на	поведението	при	големи	групи	
пациенти	със	сходни	състояния,	както	и	приложението	им	от	всички	
лекари,	независимо	от	квалификацията	и	познанията	им,	редуцира	
възможностите	за	 грешки	и	в	повечето	случаи	са	 с	благоприятно	
отношение	 цена/ефективност.	 Независимо	 от	 съществуващите	 и	
използваните	 в	 клиничната	 практика	 протоколи	 за	 хранително	
подпомагане	 при	 интензивно	 болни,	 засега	 в	 литературата	 няма	
публикувани	 консенсуси	 и	 конкретни	 насоки	 на	 национално	 или	
наднационално	ниво	при	голямата	група	на	септичните	пациенти.	
В	Клиниката	по	анестезиология,	реанимация	и	интензивна	терапия	
при	 УМБАЛ	 „Св.	 Георги”	 беше	 изготвен	 и	 се	 прилага	 протокол	
за	 хранително	 подпомагане	 на	 септични	 пациенти,	 който	 е	 част	
от	 протокола	 за	 лечение	 на	 сепсис,	 тежък	 сепсис	 и	 септичен	
шок.	 Протоколът	 е	 съобразен	 с	 наличните	 в	 болничната	 аптека	
медикаменти,	ентерални	храни,	разтвори	за	парентерално	хранене	
и	 обезпечеността	 на	 клиниката	 с	 апаратура	 и	 възможности	 за	
параклиничен	мониторинг.
Протокол	за	хранително	подпомагане	на	септичен	пациент:
Започва	до	24	час	след	хемодинамичното	стабилизиране	на	пациен-
та	(инфузията	на	вазопресори	или	екстракорпоралното	очистване	
не	са	противопоказания);
Ентералното	хранене	стартира	през	назогастрална	сонда	(при	тежки		
травматични	увреди	на	лицевия	череп	–	през	орогастрална	сонда).	
На	по-късни	етапи	от	лечението	то	може	да	бъде	провеждано	през	
гастростома,	 хранителна	 йеюностома,	 постпилорично	 поставена	
сонда	и	т.н.
Парентералното	 хранене	 се	 провежда	 през	 мултилуменен	
централен	 венозен	 катетър	 поставен	 по	 метода	 на	 Зелдингер	 в	
горна	куха	вена	 (според	изискванията	на	протокола	за	поставяне	
на	централен	венозен	източник).	Едната	линия	на	ЦВК	се	използва	
единствено	 за	 парентерално	 хранене.	 Грижите	 за	 ЦВК	 са	 според	
протокола	за	поставяне	на	централен	венозен	източник.
Количеството	калории	се	изчислява	40	kcal/kg/24h	или	между	2500	
и	4000	kcal/24h	в	зависимост	от	теглото	на	пациента.	Количеството	
азот	се	изчислява	1	gN	на	150	kcal	или	приблизително	15-25	gN.
Калориите	трябва	да	бъдат	разпределени	в	отношение	40/60	или	
50/50	–	масти/глюкоза	според	клиничната	преценка.
Първите	 24	 ч	 се	 въвеждат	 половината	 от	 изчислените	 дневни	
нужди	от	калории	и	азот.
При	пациенти	без	диабет	първите	два	дни	кръвната	захар	се	следи	
двукратно	 дневно,	 при	 повишение	 над	 10	 ммол/л	 се	 прилага	
инсулин	и	се	проследява	на	4-6	ч.	При	пациенти	с	диабет	кръвната	
захар	се	следи	на	4-6	ч.	и	се	коригира	с	бързодействащ	инсулин	до	
стойности	4-10	ммол/л.	Стойности	на	кръвната	захар	под	4	ммол/л	
не	трябва	да	се	допускат.
Винаги,	 когато	 функционира	 гастроинтестиналния	 тракт	 се	
провежда	ентерално	хранене.
При	 функциониращ	 гастроинтестинален	 тракт	 до	 излизането	 от	
септичното	състояние	разпределението	на	хранителните	нужди	–	
ентерално/парентерално	е	50/50.
Ентералното	 хранене	 се	 разпределя	 на	 еднакви	 обеми	
на	 6-8	 приема/24ч.	 Следи	 се	 за	 прояви	 на	 нетолеранс	 от	
гастроинтестиналната	система	–	подуване	и	балониране	на	корема,	
дилатация	 на	 стомаха,	 гадене,	 повръщане.	 При	 нужда	 се	 прилага	
метоклопропамид	 2-3	 амп./24	 ч.	 Когато	 ентералното	 хранене	
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продължава	 повече	 от	 3	 дни	 да	 се	 обмисли	 приложението	 на	
панкреатични	хормони.
При	 нефункциониращ	 гастроинтестинален	 тракт	 се	 провежда	
тотално	 парентерално	 хранене.	 При	 липса	 на	 конкретни	
противопоказания	 за	 приложение	 на	 трикомпонентни	 сакове	 се	
прилага	метода	all-in-one.	В	саковете	се	добавят	задължително	ин-
сулин	(1Е/4г	глюкоза)	и	KCl	(според	нуждите	на	пациента).	При	въз-
можност	към	саковете	могат	да	бъдат	добавени	микроелементи	и/
или	витамини	съвместими	с	разтвора.	Инфузията	на	разтворите	за	
парентерално	хранене	продължава	24	ч	с	еднаква	скорост.	
При	пациенти	с	тежък	сепсис	(прояви	на	органна	недостатъчност)	
е	препоръчително	добавянето	към	сака	с	разтвора	за	парентерално	
хранене	съдържащ	глутамин	препарат	за	венозно	приложение.
Освен	изброените	по-горе	медикаменти	и	вещества	(инсулин,	KCl,	
витамини,	микроелементи	и	 глутамин)	категорично	 се	 забранява	
добавянето	на	 каквито	и	да	 било	други	вещества	и	медикаменти	
към	разтворите	за	парентерално	хранене.
Минимум	3-кратно	седмично	се	проследяват	ПКК	с	ДКК,	йонограма,	
общ	белтък,	албумин,	чернодробни	ензими,	албумин.
Всички	пациенти	 със	 специфични	нужди	и	допълнителни	увреди	
на	органи	и	системи,	които	могат	да	изискват	различен	нутритивен	
подход	 задължително	 се	 обсъждат	 със	 завеждащия	 клиниката	 за	
евентуална	промяна	в	хранителния	режим.

(Endnotes)
1	  Angus DC, Linde-Zwirble WT, Lidicker J, et al.: Epidemiology of severe sepsis in the United 
States: analysis of incidence, outcome, and associated costs of care. Crit Care Med 2001; 29 (7): 1303–
1310.
2	  Hill, G.L., Implications of critical illness, injury, and sepsis on lean body mass and nutritional 
needs. Nutrition, 1998,14: 557.
3	  McClave SA, McClain CJ, Snider HL. Should indirect calorimetry be used as part ofn utritional 
assessment? J. Clin. Gastroenterol., 33, 14, 2001
4	  Boles J-M et al. Nutritional status in intensive care unit patients: evaluation in 84 unselected 
patients. Crit Care Med, 11, 87, 1983
5	  Winkler, M.F. and Malone, A.M., Medical nutrition therapy for metabolic stress: sepsis, trauma, 
burns, and surgery, in Krause’s Food, Nutrition, and Diet Therapy, 11th ed., Mahan, L.K. and Escott-
Stump, S., Eds., W.B. Saunders, Philadelphia, 1058–1078, 2003.
6	  Carpenter T.M. and Benedict F.G., Preliminary observations on metabolism during fever, Am. J. 
Physiol., 24, 203, 1909.
7	  DuBois E.F., The basal metabolism of fever, JAMA, 77, 352, 1921.
8	  Cuthbertson D.P., The disturbance of metabolism produced by bony and non-bony injury, with 
notes on certain abnormal conditions of bones, Biochem. J., 24, 1244, 1930.
9  Frankenfield D.C., Omert L.A., Badellino M.M., et al., Correlation between measured energy 
expenditure and clinically obtained variables in trauma and sepsis patients, J. Parenter. Enteral. Nutr., 
18, 393, 1994.
10	  Frankenfield D.C., Smith J.S., and Cooney R.N., Validation of two approaches to predicting 
resting metabolic rate in critically ill patients, J. Parenter. Enteral Nutr., 28, 259, 2004.
11	  Frankenfield D.C. Energy requirements in the critically ill patient. In: Nutrition support for the 
critically ill patient: A guide for practice. Ed. Gail Cresci. Taylor and Francis Group, Boca Raton, FL, 
USA, 2005, pages: 83-98
12	  Fredstrom S. Carbohydrate. In Contemporary Nutrition Support Practice: A Clinical Guide. 
Matarese LM, Gottschlich MM (eds.). W.B. Saunders, Philadelphia, PA, 1998, 110–116.
13	  Wilmore DW. Postoperative protein sparing. World J. Surg. 1999, 23: 545–552.
14	  Klein CJ, Stanek GS, Wiles CE. Overfeeding macronutrients to critically ill adults: metabolic 
complications. J. Am. Diet. Assoc. 1998, 98: 795–806.
15	  Cerra FB, Benitez, MR, Blackburn GL, et al. Applied nutrition in ICU patients: a consensus 
statement of the American College of Chest Physicians. Chest 1997, 111: 769–778.
16	  Frakenfield D. Energy and macrosubstrate requirements. In The Science and Practice of 
NutritionSupport: A Case-Based Core Curriculum. Gottschlich MM (ed.). Kendall/Hunt, Dubuque, IA, 
2001,31–52.
17	  Askanazi J, Elwyn DH, Silverberg PA, Rosenbaum SH, Kinney JM. Respiratory distress 
secondary to a high carbohydrate load: a case report. Surgery 1980, 87: 596–598.
18	  Dark DS, Pingleton SK, Kerby GR. Hypercapnia during weaning: a complication of nutritional 
support. Chest 1985, 88: 141–143.
19	  Covelli HD, Black JW, Olsen MS, Beekman JF. Respiratory failure precipitated by high 
carbohydrate loads. Ann. Intern. Med. 1981, 95: 579–581.
20	  Moore FA. Caution: use fat emulsions judiciously in intensive care patients. Crit Care Med  
2001;29: 1644–1645.
21	  Carpentier YA, Dupont IE. Fatty acids, lipoproteins and lipid emulsions. In: Pichard C, Kudsk 
KA, eds. Update in Intensive Care and Emergency Medicine: From Nutrition Support to Pharmacologic 
Nutrition in the ICU. Berlin: Springer; 2000:38–53.
22	  Zaloga, Gary P. Dietary lipids: ancestral ligands and regulators of cell signaling pathways. Crit 
Care Med. 1999;27:1646–1648.
23	  Harris HW, Grunfeld C, Feingold KR. Chylomicrons alter the fate of endotoxin, decreasing 
tumor necrosis factor release and preventing death. J Clin Invest. 1993;91:1028–34.
24	  Read TE, Grunfeld C, Kumwenda ZL, et al. Tryglyceride-rich lipoproteins improve survival 
when given after endotoxin in rats. Surgery. 1995;117:62–67.
25	  Sedman PC, Ramsden CW, Brennan TG, et al. Pharmacological concentration of lipid emulsions 
inhibit interleukin-2-dependent lymphocyte responses in vitro. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 
1990;14:12–17.
26	  Sedman PC, Somers SS, Ramsden CW, et al. Effects of different lipid emulsions on lymphocyte 
function during total parenteral nutrition. Br J Surg. 1991;78:1396–1399
27	  Broughtgon KS, Whwlan J, Hardardottir I, et al. Effect of increasing the dietary (n-3) to (n-6) 
polyunsaturated fatty acid ratio on murine liver and peritoneal cell fatty acids and eicosanoid formation. 
J Nutr. 1991;121:155–164
28	  Ortiz-Leyba C, Ortiz-Moyano C, Jimenez-Jimenez F J, et al. Nutritional support in severe sepsis. 
Clin Pulm Med 2003;10(1):26–33
29	  Zaloga GP. Nutrition and prevention of systemic infection. In: Taylor RW, Shoemaker WC, eds. 
Critical Care: State of the Art, Volume 12. Society of Critical Care Medicine. 1991;31–79
30	  Skeie B, Kvetan V, Gil KM, et al. Branched chain amino acids: their metabolism and clinical 
utility. Crit Care Med. 1990;18:549–571
31	  Sprung CL, Cerra FB, Freund HR, et al. Amino acid alterations and encephalopathy in the sepsis 
syndrome. Crit Care Med. 1991;19:753–757
32	  Druml W, Heinzel G, Kleinberger G. Amino acid kinetics in patients with sepsis. Am J Clin Nutr 
2001;73:908-13
33	  Prasad AS. Discovery of human zinc deficiency and studies in an experimental human model. Am 
J Clin Nutr. 1991;53:403–412.
34	  Prohaska JR, Lukasewycs OA. Copper deficiency suppresses the immune response of mice. 
Science. 1981;213–559

35	  Heizer WD. Micronutrition: electrolyte, trace mineral and vitamin supplementation. ASPEN 
22nd Clinical Congress. 1998.112–117
36	  Vincent JL, Bihari DJ, Suter PM, et al for the EPIC International Advisory Committee: The 
prevalence of nosocomial infection in the intensive care units of Europe: Results of the European 
Prevalence of Infection in Intensive Care (EPIC) study. JAMA 1995; 274:639-644
37	  Grimm H, Kraus A. Immunonutrition – supplementary amino acids and fatty acids ameliorate 
immune deficiency in critically ill patients. Langenbeck’s Arch Surg 2001;  386:369–376
38	  Bergström J, Fürst P, Noree LO, Vinnars E. Intracellular free amino acid concentration in human 
muscle tissue. J Appl Physiol 1974. 36:693–697
39	  Mühlbacher F, Kapadia CR, Colpoys MF. Effects of glucocorticoids on glutamine metabolism in 
skeletal muscle. Am J Physiol 1984; 247:E75
40	  Levy J, Turkish A. Protective nutrients. Curr Opin Gastroenterol 2002, 18:717–722
41	  Ardawi MSM. Glutamine and glucose metabolism in human peripheral lymphocytes. Metabolism 
1988; 37:99–103
42	  Parry-Billings M, Evans J, Calder PC, Newsholme EA. Does glutamine contribute to 
immunosuppression after burns? Lancet 1990; 336:523–525
43	  Spittler A, Winkler S, Gotzinger P. Influence of glutamine on the phenotype and function of 
human monocytes. Blood 1995; 86:1564–1569
44	  Griffiths RD. Glutamine: establishing clinical indications. Curr Opin Clin Nutr Metab Care 1999; 
2:177–182
45	  Griffiths RD, Jones C, Palmer TEA. Six-month outcome of critically ill patients given glutamine-
supplemented parenteral nutrition. Nutrition 1997; 13:295–302
46	  Eagle H. Amino acid metabolism in mammalian cell cultures. Science 1959; 130:432–437
47	  Efron D, Kirk SJ, Regan MC, Wasserkrug HL, Barbul A. Nitric oxide generation from L-arginine 
is required for optimal peripheral blood lymphocyte DNA synthesis. Surgery 1991; 110:327–334
48	  Kirk SJ, Barbul A. Role of arginine in trauma, sepsis and immunity. JPEN J Parenter Enteral Nutr 
1990; 14:226S–229S
49	  Evoy D, Lieberman MD, Fahey TJ III, Daley JM. Immunonutrition: the role of arginine. Nutrition 
1988; 14:611–617
50	  Heyland DK, Novak F, Drover JW, et al: Should immunonutrition become routine in critically ill 
patients? A systematic review of the evidence. JAMA 2001; 286:944–953.
51	  Fernandes G, Troyer DA, Jolly CA: The effects of dietary lipids on gene expression and 
apoptosis. Proc Nutr Soc 1998, 57:543–550
52	  Wu D, Meydani SN: n-3 polyunsaturated fatty acids and immune function. Proc Nutr Soc 1998, 
57:503–509.
53	  Grimble GK, Malik SB, Boza JJ. Methods for measuring tissue RNA turnover. Curr Opin Clin 
Nutr Metab Care 2000; 3:399–408
54	  Grimble GK, Westwood OMR. Nucleotides and immunity. In: Gershwin ME, German B, Keen 
CL (eds) Nutrition and Immunity 2000. Humana Press, Totwa N.J. pp 375–387
55	  Sudo N, Aiba Y, Takaki A, et al. Dietary nucleic acids promote a shift in Th1/Th2 balance toward 
Th1-dominant immunity. Clin Exp Allergy 2000; 30:979–98
56	  Church JM and Hill GL: Assessing the efficacy of intravenous nutrition in general surgical 
patients:
dynamic nutritional assessment with plasma proteins. JPEN 1987; 11 (2): 135–139
57	  Lowry SF: The route of feeding influences injury responses. J. Trauma 1990; 30 (12): S10–S15
58	  Perez. J, Dellinger RP. Other supportive therapy in sepsis. Intensive Care Med 2001; 27: S116-
S127
59	  Cerra FB, McPherson JP, Konstantinides FN, et al. Enteral nutrition does not prevent multiple 
organ failure syndrome (MOFS) after sepsis. Surgery 1988; 104: 727-733
60	  Pingleton SK, Hadzima SK. Enteral alimentatiom and gastrointestinal bleeding in mechanically 
ventilated patients. Crit Care Med 1983; 11: 13-16
61	  Hadfield RJ, Sinclair DG, Houldsworth PE, Evans TW. Effects of enteral and parenteral nutrition 
on gut mucosal permeability in the critically ill. Am J Respir Crit Care Med 1995; 152: 1545-1548
62	  Frost P, Bihari D. The route of nutritional support in the critically ill: physiological and 
economical considerations. Nutrition 1997; 13 (supl.): 58S-63S
63	  Orr ME, Ryder MA. Vascular access devices: perspectives on designs, complications and 
management. Nutr Clin Pract 1993; 8: 145-152
64	  Moore FA, Feliciano DV, Andrassy RJ. Early enteral feeding compared with parenteral, reduces 
septic complications: the results of a meta-analysis. Ann Surg 1992; 216: 172-183
65	  Hawker FH. How to feed patients with sepsis. Curr Opin Crit Care. 2000;6(4):247-252
66	  Golden SH, Peart-Vigilance C, Kao WH, Brancati FL. Perioperative glycemic control and the 
risk of infectious complications in a cohort of adults with diabetes. Diabetes Care 1999;22:1404–8
67	  Braunschweig CL, Levy P, Sheean PM, Wang X. Enteral compared with parenteral nutrition: a 
meta-analysis. Am J Clin Nutr 2001;74:534–42
68	  Kalfarentzos R, Kehagias J, Mead N, Kokkinis K, Gogos CA. Enteral nutrition is superior to 
parenteral nutrition in severe acute pancreatitis: results of a randomized prospective trial. Br J Surg 
1997;84:1665–9
69	  McClave SA, Greene LM, Snider HL, et al. Comparison of the safety of early enteral vs. 
parenteral nutrition in mild acute pancreatitis. JPEN J Parenter Enteral Nutr 1997;21:14–20
70	  Gonzalez-Huix F, Fernandez-Banares F, Esteve-Comas M, et al. Enteral versus parenteral 
nutrition as adjunct therapy in acute ulcerative colitis. Am J Gastroenterol 1993;88:227–32
71	  Hamaoui E, Lefkowitz R, Olender L, et al. Enteral nutrition in the early postoperative period: a 
new semi-elemental formula versus total parenteral nutrition. JPEN J Parenter Enteral Nutr 1990;14: 
501–7
72	  Iovinelli G, Marsil I, Varrassi G. Nutrition support after total laryngectomy. JPEN J Parenter 
Enteral Nutr 1993;17:445–8
73	  Lim STK, Choa RG, Lam KH, Wong J, Ong GB. Total parenteral nutrition versus gastrostomy in 
the preoperative preparation of patients with carcinoma of the oseophagus. Br J Surg 1981;68: 69–72
74	  Grimble GK. The adequacy of enteral nutrition. Curr Opin Gastroenterol 1996; 12: 174-182
75	  A.S.P.E.N. Board of directors: guidelines for the use of parenteral and enteral nutrition in adult 
and pediatric patients. JPEN 1993; 17 [Suppl 4]: 7SA



18

Клинично хранене година 3, книжка 2

ОЦЕНКА НА МЕТАБОлИТЕН ОТГОВОР ЧРЕЗ МОНИТОРИНГ НА АНАБОлНИ И ОС-
ТРОФАЗОВИ ПРОТЕИНИ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ГАСТРОИНТЕСТИНАлНИ РЕЗЕКЦИИ И 
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Резюме
20-50%	от	постъпващите	за	болнично	лечение	пациенти	са	с	мал-
нутриция,	 която	 е	 свързана	 с	 висок	 морбидитет	 и	 смъртност.	
Скринингът	 за	 нутритивен	 риск	 и	 своевременното	 включване	 на	
адекватен	нутритивен	съпорт	са	от	изключително	значение	за	пре-
одоляване	на	сериозните	негативни	последици	от	малнутрицията.	
Един	от	основните	методи	за	нутритивен	съпорт	е	парентералното	
хранене.	За	проследяване	на	метаболитния	отговор	на	пациентите	
и	за	оценка	адекватността	на	хранителните	режими	в	ежедневната	
практика	клиницистите	се	нуждаят	от	надеждни	лабораторни	мар-
кери.	Макар	че	все	още	липсват	утвърдени	стандарти	в	тази	насо-
ка,	препоръчително	е	използването	на	комбинацията	преалбумин	
и	острофазов	протеин,	вместо	масово	прилагания	до	сега	албумин.
Целта	на	проучването	е	сравнение	на	метаболитен	отговор	при	два	
типа	парентерално	хранене:	MBS	(Multiple	Bottle	System)	and	AIO	(All	
In	One).
Материал	и	методи:	В	проспективно	сравнително	проучване	са	про-
следени	40	пациенти	с	гастроинтестинални	резекции	и	индикации	
за	постоперативен	нутритивен	съпорт.	Пациентите	са	рандомизи-
рани	в	две	групи,	като	всяка	от	тях	е	разделена	на	две	възрастови	
подгрупи	30-70	и	70-90	годишна	възраст.	Проследени	са	анаболни	
протеини:	албумин,	трансферин,	преалбумин	и	острофазов	CRP	(C-
reactive	 protein)	 предоперативно,	 на	 2,	 5	 и	 10СОД;	 метаболитни	 и	
инфекциозни	усложнения;	болничен	престой.
Резултати:	Анаболен	отговор	се	развива	при	двете	възрастови	гру-
пи	с	AIO	и	на	по-късен	етап	при	по-ниската	възрастова	група	с	MBS.	
При	70-90	възрастова	група	с	MBS	парентерално	хранене	персисти-
ра	катаболен	метаболизъм	до	края	на	проследяването.	AIO	парен-
тералното	хранене	има	значителни	предимсва	в	сравнение	с	MBS.	
Ключови думи:	малнутриция,	парентерално	хранене,	нутритивен	
риск,	протеинови	нутритивни	маркери

 Summary
	 	Malnutrition	and	nutritional	risk	are	common	findings	in	hospitalized	
patients	 and	 are	 associated	 with	 increased	 morbidity	 and	 mortality.	
Nutritional	 support	 is	 recommended	 as	 an	 important	 component	 of	
contemporary	medical	practice.	One	of	the	basic	methods	for	nutritional	
support	 is	 parenteral	 nutrition.	 The	 clinitians	 need	 reliable	 markers	
to	 monitor	 adequacy	 of	 nutritional	 supply	 and	 to	 evaluate	 metabolic	
responce	 of	 the	 patients.	 However,	 a	 single,	 effective	 laboratory	
indicator	 for	 this	 purpose	 is	 lacking,	 although	 serum	 proteins	 and	
particularly	 albumin,	 have	 often	 been	 used	 for	 many	 years.	 In	 resent	
years	 a	 combination	 between	 prealbumin	 and	 C-reactive	 protein	 is	
recommended	for	evaluation	of	metabolic	responce.
  The	purpose	of	our	study	was	to	evaluate	nutritional	risk	and	compare	
metabolic response in patients with gastrointestinal resections and two 
types	of	parenteral	nutrition:	MBS	(Multiple	Bottle	System)	and	AIO	(All	
In	 One)	 by	 monitoring	 of	 plasma	 levels	 of	 anabolic	 proteins:	 albimin,	
prealbumin,	transferrin	and	acute	phase-C-reactive	protein	(CRP).
  Material	and	methods:	40	patients	with	gastrointestinal	resections	and	
indications	 for	 postoperative	 nutritional	 support	 are	 admitted	 to	 the	
study.	They	were	randomized	in	two	groups	MBS	and	AIO.	Every	group	
was	divided	into	two	subgroups	of	patients:	30-70	years	old	and	70-90	
years	old.	Plasma	levels	of	protein	markers	were	measured	preoperatively,	
on	2-nd,	on	5-th	and	on	10-th	postoperative	day	(POD).	Metabolic	and	
infection	complications,	length	of	hospital	stay	were	registrated.
  Results:	Anabolic	response	was	established	in	the	2	subgroups	with	AIO,	
in	 the	 subgroup	30-70	 years	with	MBS,	 but	 not	 in	 the	 older	 subgroup	
70-90	with	MBS.	 In	conclusion:	AIO	 is	much	more	beneficial	 than	MBS	
parenteral	nutrition.
  Key wards:	malnutrition,	parenteral	nutrition,	nutritional	risk,	protein	
nutritional	markers

Големи	 епидемиологични	 проучвания	 през	 последните	 години	
сочат,	че	20-50%	от	постъпващите	за	болнично	лечение	пациенти	
са	с	малнутриция,	която	е	с	доказани	негативни	клинични	и	ико-
номически	последици:	висока	честота	на	инфекциозни	и	септични	
усложнения,	забавено	протичане	на	оздравителните	процеси,	удъл-
жен	болничен	престой,	увеличени	разходи	за	лечение,	влошено	ка-
чество	на	живот.	Скринингът	на	пациентите	за	нутритивен	риск	и	
своевременното	включване	на	адекватен	нутритивен	съпорт	като	
компонент	в	комплексното	лечение	е	сред	приоритетите	на	съвре-
менната	клинична	практика.	[1,	5,	10]
Един	от	основните	методи	 за	нутритивен	 съпорт	е	 тоталното	па-
рентерално	хранене.	Редица	автори	го	определят	като	едно	от	най-
големите	 постижения	 в	 областта	 на	медицината,	 тъй	 като	 осигу-
рява	шанс	за	живот	на	голям	брой	пациенти	с	нарушена	функция	
на	 гастроинтестиналния	тракт.	 Развитието	му	 започва	през	50-те	
години	на	изминалото	столетие,	когато	в	Стокхолм	екипът	на	проф.	
Arvid	Wretlind	създава	първите	белтъчни	разтвори-хидролизати	на	
казеинова	основа,	а	по-късно	и	първите	нетоксични	мастни	емул-
сии	от	соево	масло	за	венозно	приложение.	През	следващите	години	
опитът	с	приложението	на	парентерално	хранене	нараства.	Stanley	
Dudrick	 разработва	 основите	 на	 централното	 венозно	 хранене	 с	
хиперосмоларни	 разтвори,	 което	 позволява	 адекватен	 калорий-
но-протеинов	внос	с	малък	обем,	без	риск	от	обемно	натоварване.	
Хранителните	разтвори	за	парентерално	приложение	претърпяват	
значителна	еволюция-създадени	са	синтетични	лявовъртящи	ами-
нокиселинни	разтвори,	нови	генерации	мастни	емулсии	с	мастно-

киселинен	състав,	осигуряващ	оптимално	утилизация	от	човешкия	
организъм.	Първоначално	парентералното	хранене	се	осъществява	
чрез	успоредна	инфузия	на	разтвори,	съдържащи	цялата	необходи-
ма	гама	от	нутриенти.	В	Монтпелие	(Франция)	Claude	Solassol	and	
Henri	 Joyeux	 разработват	 нова	 технология	 за	 смесване	 на	 всички	
нутриенти	в	един	сак,	изработен	от	полимер-етилен	винил	ацетат	
(ЕVА),	 и	 вливане	 посредсвом	 една	 система-AIO	 (All	 In	 One-всичко	
в	едно).	През	90-те	години	тази	техника	е	доразвита	в-RTU	(Ready	
To	Use-готови	за	употреба)	сакове,	които	са	разделени	на	отделни	
камери,	съдържащи	разтвори	с	основните	групи	макронутриенти:	
глюкоза,	аминокиселини	и	мастни	емулсии.	Непосредствено	преди	
употреба	съставките	се	смесват	като	чрез	притискане	се	разкъсват	
разделителните	 прегради,	 добавят	 се	 необходимите	 микроеле-
менти	и	готовата	смес	се	включва	в	бавна	равномерна	инфузия.	За	
съжаление	 предимствата	 на	метода	AIO	 остават	 недооценени	и	 в	
редица	болнични	заведения	все	още	рутинно	се	работи	по	старата	
методика	MBS.	[15,	19]

Целта на	 настоящето	 проучване	 е	 оценка	 на	 нутритивен	 риск	 и	
сравнение	на	метаболитен	отговор	при	пациенти	с	два	типа	посто-
перативно	парентерално	хранене:	MBS	(Multiple	Bottle	System)	и	AIO	
(All	In	One).
МАТЕРИАл И МЕТОДИ

Извършено беше отворено, проспективно, сравнително проучване при 
40 ASA II-IV пациенти, обект на големи хирургични интервенции върху 
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гастроинтестиналния тракт, след предварително получено съгласие за 
участие и съдействие от тях в периода на наблюдение. Следоперативно 
пациентите бяха рандомизирани в две групи: TPN-MBS и TPN-AIO. Кри-
териите за изключване бяха тежка сърдечна, бъбречна или чернодробна 
недостатъчност и контраиндикации за тотално парентерално хранене 
(очакван кратък период за възстановяване на адекватен перорален хра-
нителен внос-до 3 дни постоперативно). В предварително изготвения 
протокол за проучването бяха записвани следните данни за пациентите: 
възраст, пол, оценка по ASA (American Society of Anaesthesiologist grade), 
актуално телесно тегло в кг (ABW-actual body weight), обичайно телес-
но тегло през изминалите 6 месеца (UBW-usual body weight), височина, 
BMI (Body Mass Index), клинична диагноза, придружаващи заболявания, 
вид и продължителност на оперативната интервенция.
Предоперативно при всички пациенти беше извършен скрининг за 
нутритивен риск и оценка на нутритивен статус и степен на нутритивен 
риск.  Нутритивният статус беше оценяван чрез BMI-Body Mass Index. 
За неговото определяне при пациентите беше измервана височина и ак-
туално телесно тегло в килограми. Изчисляването се извърши по фор-
мулата BMI=ABW/H2, където ABW-актуално телесно тегло в кг, H-ви-
сочина в метри. Оценката беше направена според критериите на СЗО 
(Световна Здравна Организация) недохранване при BMI<18,5kg/m2; нор-
ма 18,5-24,9kg/m2; наднормено тегло 25-29,9kg/ m2; обезитас>30kg/m2.
 Периоперативният нутритивен риск беше оценяван чрез приетия през 
2002 ESPEN (European Society for Clinical Nutrition and Metabolism) 
Nutritional Risk Screening Protocol (NRS-2002). При този протокол скри-
нингът на пациентите се извършва на база BMI, загуба на телесно тегло, 
намален хранителен прием и скала за оценка тежестта на заболяването. 
При възраст над 70 годишни към общата оценка се добавя допълнително 
една единица. За рискови се считат всички пациенти с крайна оценка 
>3точки. [12]
За определяне на тежестта на нутритивния риск беше използвана спе-
циално създадената скала за Nutritional Risk Index (NRI) при хирургич-
ни пациенти Buzby et al, която е следната NRI >100-липсва нутритивен 
риск; NRI=92-98 нисък нутритивен риск; NRI= 82-92-умерен риск; 
NRI<82-висок риск. NRI се изчислява по формулата [ 1,519 x серумен 
албумин (g/l) + 4,17 x ABW/UBW]. [4]
Тежестта на нутритивния риск беше оценена и чрез предоперативните 
нива на серумния албумин съответно: тежък риск alb<30g/l; умерен риск 
alb 30-35g/l; нисък риск 35-38g/l; без рисk alb>38g/l. [14]
Парентералното хранене започваше до 24 часа след края на оперативна-
та интервенция, обикновено в 9ч на първи следоперативен ден (СOД) и 
продължаваше минимум 7 дни до възстановяване на адекватен (60% от 
енергийните нужди) перорален хранителен прием. След 4 СОД по пре-
ценка на хирургичния екип започваше перорален прием под формата на 
бистри течности като през следващите дни се разширяваше според толе-
ранса. Пациентите, включени в проучването получаваха енергиен внос 
20-25 kcal/kg BW и протеини 1,0g/kg BW. [18] Тоталното парентерално 
хранене се осъществяваше през интраоперативно канюлиран централен 
венозен източник-централно венозно хранене. MBS-групата получава-
ше необходимите енергийни източници под формата на Sol. Glucosae 10-
20% (Balkanpharma) и 10% Lipofundin MCT/LCT (B. Braun), а протеини 
под формата на аминокиселинен разтвор-Aminoplasmal (B. Braun). За 
покриване на енергийно-протеиновите нужди при AIO субгрупата при-
ложихме OliClinomel-RTU разтвор за централно венозно парентерално 
хранене, който получихме като дарение от представителството на Baxter 
в България.
Толерансът към прилагания нутритивен съпорт е проследен през пър-
вите дни ежедневно, а по преценка и по-често чрез нивата на кръвна 
захар, триглицериди, урея, креатинин, чернодробни ензими и електро-
лити. Метаболитният отговор при различните групи е оценен чрез се-
румните нива на анаболни протеини: албумин (Alb), трансферин (TF) и 
преалбумин (PA) и острофазовия CRP (C reactive protein), изследвани на 
четири етапа: предоперативно, 2-ри, 5-ти и 10-ти СОД. Кръвните проби 
за лабораторните маркери са вземани в 8ч сутринта на съответните етапи 
и изследвани в катедра по Клинична Лаборатория при УМБАЛ „Алек-
сандровска”. За определяне на протеиновите нива е използван имуноне-
фелометричен метод-BN Prospec (Dade Behring). Регистрирани са настъ-
пили инфекциозни и септични усложнения, престой в ICU и болничен 
престой (LOS-length of hospital stay).
 Динамиката на протеиновите маркери в двата парентерални хранителни 
режима е проследена в две възрастови подтгрупи 30-70 и 70-90 години. 
Данните са обработени със софтуерна програма Statistica 7. Приложени 
са непараметрични тестове- Wilcoxon Match pairs за вътрегрупово срав-
нение и Mann-Whitney U test за междугрупово сравнение. Стойности на 
р<0.05 са приети за сигнификантни.
РЕЗУЛТАТИ
Демографските	характеристики	и	нутритивният	статус	на	пациен-
тите	са	представени	в	таблица	1.

Mean (min-max, SD) или n (%)

AIO n=17 MBS n=23

Възраст, год 56,82±14,14; (36-82) 57,91±11,79; (33-80)

Пол, M/Ж 8/9 12/11

ASA, II/III 2,35±0,49; 11/6 2,22±0,42; 18/5

BMI

Малнутриция<18,5
Норма 18,5-24,9
Наднорм. тегло 
25-29,9
Затлъстяване>30

22,35±4,13 (16-29)

4 (23%)
8 (48%)
5 (29%)
0

23,70±4,15 (16-32)

2 (8,7%)
8 (34,8%)
10 (43,5%)
3 (13%)

NRI 

  Висок NRI<82
  Умерен NRI 82-92
  Нисък NRI 92-98
  Липсва NRI>98

87,65±10,03 (68-112)

3 (17,6%)
10 (58,8%)
3 (17,6%)
1 (5,9%)

95,91±10,45 (72-114)

1 (4,4%)
7 (30,4%)
6 (26,1%)
9 (39,1%)

Albumin0 (g/l)

  Висок риск 
Alb0<30g/l
  Умерен Alb0 30-
35g/l
  Нисък Alb0 35-
38g/l
  Липсва Alb0>38g/l

32,97±6,90* (17,1-50,0)

4 (23%)
8 (48%)
4 (23%)
1 (5,9%)

39,05±5,74 (29,0-50,0)

1 (4,4%)
6 (26,1%)
4 (17,3%)
12 (52,2%)

*p<0,05
          
	Taблица	1.	Пациенти-демографски	и	нутритивни	характеристики	
В	таблица	2	 са	представени	вида	и	продължителността	на	опера-
тивните	интервенции.

Mean ( SD) или n (%)
AIO n=17 MBS n=23

Оперативниu интервенции  ( n)
  Toтална гастректомия
  Стомашна резекция
  Резекция на тънки черва
  Операции на панкреаса
  Хемиколектомия
  Резекция на сигма
  Ректална резекция
  Ампутация на ректум  

2
9
1
2
1
2
-
-

-
6
1
1
7
1
3
4

Продължителност, min 260,00±95,70 238±83,10
          
	Taблица	2.	Вид	и	продължителност	на	оперативните	интервенции

Пациентите в AIO групата са със значително по-висок нутритивен риск 
според предоперативните албуминови нива (32,97±6,90 g/l vs 39,05±5,74; 
p=0,011). По-висок процент от пациентите в AIO хранителен режим са 
с нива на албумин под 35g/l. Според скалата за оценка на тежестта на 
нутритивния риск NRI в AIO групата преобладават пациентите с по-ви-
сок риск-фигура 1.
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Фиг.1.	NRI	при	пациентите	в	групите	AIO	и	MBS		

В	двете	групи	е	отчетен	добър	толеранс	към	тоталното	парентерал-
но	хранене.	Не	са	регистрирани	странични	ефекти	и	метаболитни	
усложнения.	При	пациентите	със	съпътстващ	диабет	беше	постиг-
нат	 оптимален	 гликемичен	 контрол	 (кръвна	 захар	 8-10mmol/l)	 с	
продължителна	инфузия	на	 	 Insulin	0,5-2,0	E/h.	Често	се	налагаше	
каиева	субституция	според	индивидуалните	нужди,	тъй	като	хипо-
калиемията	е	чест	симптом	при	този	вид	абдоминална	хирургия.
При	всички	пациенти	е	регистриран	изразен	катаболен	отговор	на	
2	СОД	със	силно	понижение	на	анаболните	протеини,	съпътствано	
от	повишение	на	остро	фазовия	CRP.	Таблица	3.

AIO
30-70 подгрупа предоп 2СOД 5СOД 10СOД
Albumin g/l
Transferrin g/l
Prealbumin g/l
CRP mg/l

34,65±6,50
2,00±1,23
0,13±0,03
24,02±46,86

27,07±7,28*
1,44±0,49
0,11±0,04
97,49±58,80*

28,71±5,09*
1,58±0,52#
0,15±0,08#
67,58±64,13#

32,17±5,06#^
2,11±0,71#^
0,16±0,07#
44,26±64,33#

70-90 подгрупа

Albumin g/l
Transferrin g/l
Prealbumin g/l
CRP mg/l

28,94±6,77
1,44±0,30
0,12±0,06
26,06±22,89

25,60±5,86
1,36±0,30
0,10±0,04
141±43,29*

26,68±4,94
1,35±0,35
0,10±0,02!
88,66±70,61

30,86±5,34#^
1,57±0,43
0,13±0,04
83,30±91,33

MBS
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30-70 подгрупа
Albumin g/l
Transferrin g/l
Prealbumin g/l
CRP mg/l

39,65±5,84
2,30±0,72
0,25±0,31
26,24±52,95

30,46±5,63*
1,82±0,53*
0,19±0,23*
117,37±47,40*

31,51±4,90*
1,75±0,55*
0,19±0,30*
87,16±95,11*

33,69±3,85*#^
2,15±0,90#^
0,24±0,34#^
29,53±31,58#^

70-90 подгрупа
Albumin g/l
Transferrin g/l
Prealbumin g/l
CRP mg/l

36,25±4,99
1,74±0,54
0,13±0,05
40,13±65,30

26,93±6,11
1,35±0,50
0,10±0,05
73,88±72,42

24,43±2,71!
1,35±0,29
0,12±0,03
49,83±56,23

22,50±2,65!
1,15±0,09!
0,12±0,03!
44,26±66,89

*	сигниф.	разлика	с	предоперативен	период
#	сигниф.	разлика	с	2СOД
^	сигниф.	разлика	с	5СOД
!	сигниф.	разлика	между	30-70	и	70-90	подгрупите	с	AIO	и	MBS
					Taблица3.	Протеинови	нива

При AIO пациентите след 2 СОД се наблюдава повишение на анабол-
ните протеини и успоредно понижение на  CRP като на 10 СОД остава 
да персистира умерено висок инфламаторен отговор. В по-ниската въз-
растова група 30-70 AIO се отчита сигнификантно повишение на ана-
болните протеини с кратък полуживот преалбумин (PA-2СОД=0,11 g/l 
срещу PA-5СОД=0,15g/l; p=0,01) и трансферин (TF-2СОД=1,44g/l срещу 
TF-5СОД=1,58g/l; p=0,02) още на 5 СОД. В по-високата възрастова група 
70-90-AIO нивата на анаболните протеини са по-ниски, а CRP е с по-
високи стойности през целия период на проследяване, но сигнификант-
на разлика е отчетена единствено при преалбумин на 5 СОД (PA 30-70 
0,15±0,08 срещу PA 70-90 0,10±0,02; p=0,05). Нивата на преалбумин и 
трансферин на 10 СОД са по-високи от изходните в двете AIO възрасто-
ви групи, но разликите са несигнификантни.
При по-ниската възрастова група 30-70, режим MBS е регистрирано 
сигнификантно повишение на преалбумин (PA-2СОД=0,19g/l срещу 
PA-10СОД=0,24g/l; p=0,01), трансферин (TF-2СОД=1,82g/l срещу TF-
10СОД=2,15g/l; p=0,01) и албумин (Alb-2СОД=30,46g/l срещу Alb-
10СОД=33,69g/l; p=0,01), но то настъпва по-късно на 10 СОД. Съпро-
водено е от сигнификантно понижение на CRP (CRP-2СОД=117,37mg/l 
срещу CRP-10 СОД=29,53mg/l; p=0,0001). При по-високата възрастова 
група 70-90 MBS на 10 СОД персистира понижение на анаболните про-
теини на фона на умерен инфламаторен отговор. Сравнението на про-
теиновите нива в двете възрастови групи-режим MBS отчита сигнифи-
кантно по-ниски нива на 10 СОД в по-високата възрастова група при 
албумин p=0,02; трансферин p=0,002 и преалбумин p=0,04. И при двете 
възрастови групи MBS нивата на анаболните протеини на 10 СОД ос-
тават по-ниски от предоперативните, но разликата е несигнификантна.
Продължителността на болничния престой, отчетен от предоператив-
ния ден до деня на изписване от болницата е незначимо по-кратък при  
MBS-групата 13 дни срещу 14,3 при AIO. Инфекциозни усложнения са 
регистрирани при единадесет пациенти: трима с AIO срещу осем с MBS. 
Един пациент от AIO групата с резекция на хранопровод направи инсуф-
ициенция на анастомозата с тежък сепсис и почина на 73 СОД. 
ОБСЪЖДАНЕ
В нашето проучване приложихме препоръчаният през 2002г от ESPEN 
протокол за скрининг на нутритивен риск (NRS). Всички пациенти полу-
чиха оценка ³3 точки, която означава наличие на абсолютни индикации 
за провеждане на периоперативен нутритивен съпорт. По отношение те-
жестта на нутритивния риск, определена чрез скалата за  NRI и предопе-
ративните албуминови нива пациентите в AIO групата бяха с по-висока 
степен на нутритивен риск (фиг. 1 и табл. 1 ).
В своята ежедневната практика клиницистите се нуждаят от надеждни 
маркери, с които да обективизират нутритивния статус и адекватността 
на провеждания нутритивен съпорт. Препоръчваните в миналото мето-
ди за изчисляване на азотен баланс за оценка на метаболитния отговор 
на пациентите притежават редица слабости-изключително трудоемки и 
скъпи, което ги прави трудно приложими. Точността на измерване на 
реалните азотни загуби при хирургични и травматични пациенти през 
назогастрични сонди, дренажи, раневи повърхности, фистули е също 
много дискутабилна. [2, 20]
Серумният албумин е масово използван в клиничната практика нутри-
тивен маркер. Приложението му започва след класическите проучвания 
на Ingenbleek през 70-те години върху хронична малнутриция тип ква-
шиоркър в Африка, които доказват силно намален синтез на някои про-
теини в черния дроб. Много често серумният албумин фигурира сред 
прогностичните индекси при хоспитализирани пациенти, като нива под 
40g/l сочат повишен риск от настъпване на усложнения. Албуминът е 
протеин с високо съдържание в плазмата 35-53g/l. Изпълнява важни фи-
зиологични функции: осигурява 80% от колоидоосмотичното налягане, 
транспорт на редица метаболити и медикаменти, участие в антиокси-
дантната защита на организма. Има дълъг полуживот около 20 дни, по-
ради което динамиката му спрямо промените в клиничното състояние 
на пациентите е бавна. Малка част от албуминовото депо се обновявава 
чрез ежедневния чернодробен синтез-едва 5% и следователно отражени-
ето на хранителния внос е минимално. Много фактори оказват влияние 
върху плазмените му нива: капилярен пермеабилитет, цинков дефицит, 
нарушена чернодробна и бъбречна функция, обездвижване, хемотранс-
фузии, което го прави необективен метаболитен маркер. Албуминовите 
нива се понижават при инфламаторен отговор, инфекции, метаболитен 
стрес, но могат да бъдат и фалшиво високи при дехидратация-обичайно 
явление в периоперативния период при пациенти с абдоминална хирур-
гия. Следоперативно при големи хирургични интервенции много често 

настъпва редистрибуция между интраваскуларния и екстраваскуларния 
сектор поради нарушения в капилярния пермеабилитет, отключени как-
то от стресовия метаболитен отговор, така и от не добре прецизирано 
обемно заместване с твърде високи обеми водноелектролитни разтвори. 
Изброените до тук характеристики на албумина определят неговата сла-
ба чувствителност към метаболитните промени и ограничават ролята му 
само като прогностичен нутритивен маркер за тежестта на заболяването 
и риска от настъпване на усложнения и неблагоприятен изход от лече-
нието. Изненадващо е все още масовото използване на този протеин от 
много клиницисти за метаболитен мониторинг на нутритивния съпорт. 
[2, 8]
В нашето проучване ние наблюдавахме интензивни промени в албуми-
навите нива на пациентите в един относително кратък период от вре-
ме-10 дни. Тези промени могат да бъдат обяснени с комплекс от фактори: 
катаболизъм, дилуция,  транскапилярен ликаж. Не малък процент от па-
циентите са хемотрансфузирани интра и постоперативно, а някои от тях 
за получавали субституция с хуман серум албумин (най-вече пациентите 
в  MBS). Това прави интерпретацията на динамиката на този протеин с 
дълъг полуживот още по-трудна.
Друг нутритивен маркер е трансферинът-анаболен протеин с полуживот 
8 дни и плазмени концентрации при здрави индивиди 2,0-3,6g/l. Основ-
ната му роля е транспорт на желязото. Серумните нива на този протеин 
се влияят силно от железните депа в организма, което затруднява интер-
претацията на неговите промени. [2] В нашето проучване установихме 
сигнификантно повишение на трансферина на 5 СОД в 30-70 възрастова 
група AIO и малко по-късно на 10 СОД при същата възрастова група в 
режим MBS. В по-високата възрастова група AIO динамиката е пози-
тивна в посока анаболизъм, докато при 70-90 възрастова група MBS се 
наблюдава персистиращ катаболен отговор.
Най-подходящият протеин за оценка на ефективността на прилагания 
нутритивен съпорт е преалбуминът или известен още като транстиретин. 
Включен е от скоро в протоколите за нутритивен скрининг и мониторинг 
след въвеждането на достъпни лабораторни методи за неговото измер-
ване. [7, 11] Депото му в организма е малко и има много кратък полу-
живот~2 дни. Тези характеристики го определят като много по-чувст-
вителен и по-обективен маркер за метаболитните промени в организма 
в сравнение с албумина. Серумните му нива при здрави индивиди са 
0,2-0,4g/l. При катаболен отговор концентрацията му се понижава бързо 
вследствие пренасочване на чернодробния синтез в посока острофазо-
ви протеини, а така също и поради капилярен ликаж. По тези причини 
интерпретацията  при пациенти с инфекции и травма може да се окаже 
трудна. Нивата му са повишени при остра бъбречна недостатъчност, тъй 
като се разгражда в бъбреците и при лечение с кортикостероиди. [2, 3, 
11, 15, 16]
 Devoto и кол. установяват добра корелация на преалбумина с нутритив-
ния статус на пациенти със SIRS и без SIRS. Авторите смятат, че той е 
много подходящ маркер за провеждане на нутритивен скрининг. [6]
В друго проучване при интензивни пациенти, получили адекватно за-
местване на енергийно-протеиновите нужди е наблюдавано повишение 
на преалбумина от порядъка на 0,04, докато в контролната група с неа-
декватно хранене повишението е до 0,02. И при двете групи повишени-
ето е съпътствано от понижение на CRP. Повишението на преалбуми-
на е сигурен индикатор за пренастройване на чернодробния синтез от 
острофазови към анаболни протеини. То означава също, че поне 65% 
от калорийно-протеиновите нужди са били заместени. Препоръчително 
е измерване на плазмените нива на преалбумина поне на всеки 3 дни. 
Ежедневната динамика е с много по-голямо значение, отколкото абсо-
лютните стойности на нивата. [17]
Задължително е проследяване на преалбумина успоредно с плаз-
мените нива на инфламаторен протеин, например CRP. С-reactive 
protein e най-широко използваният възпалителен маркер. Има кратък 
полуживот~19часа. Нивата му са силно повишени както при остри, така 
и при хронични възпалителни процеси. Нормалните му стойности са под 
5mg/l. [9,20]
В нашето проучване наблюдавахме сигнификантно повишение на преал-
бумина от порядъка на 0,05g/l в рамките на една седмица, съпътствано 
от понижение на CRP при двете 30-70 възрастови групи, което е сигурен 
белег за настъпване на анаболен отговор. При 30-70 AIO групата анабол-
ният отговор е регистриран по-рано на 5 СОД, а при 30-70 MBS по-късно 
към 10 СОД. 
Във високата възрастова група 70-90, хранителен режим AIO се отчита 
тенденция за включване на анаболен метаболизъм-повишение на преал-
бумина средно 0,03g/l в рамките на една седмица на фона на умерено ви-
соки средни стойности на CRP. Единствено при 70-90, режим MBS липс-
ват индикации за преминаване от катаболен към анаболен метаболизъм.
В заключение възстановителните процеси при по-възрастните пациен-
ти настъпват по-бавно и по-трудно, което потвърждава необходимостта 
от отдиференциране на възрастта като самостоятелен и сериозен фактор 
за нутритивен риск. Пациентите в AIO групата са с по-висок нутритивен 
риск, но с по-благоприятен метаболитен отговор, по-бързо включване на 
анаболизъм, което може да се обясни с оптималния състав и по-добра 
утилизация на нутриентите при този хранителен режим. AIO техниката 
предлага и други важни предимства: намален риск от инфекциозни ус-
ложнения, намалено натоварване на сестринския персонал, което я пра-
ви метод на избор при пациенти с тежък катаболен отговор и индикации 
за нутритивен съпорт. [13, 19]
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ЮРИДИЧЕСКИ АСПЕКТИ И ПРАВНА РЕГлАМЕНТАЦИЯ В
ПАРЕНТЕРАлНОТО И ЕНТЕРАлНОТО хРАНЕНЕ

Мариела Деливерска1*

LEGAL ASPECTS AND LEGAL REGULATION IN 
PARENTERAL AND ENTERAL NUTRITION

Mariela Deliverska, PhD1*

РЕЗЮМЕ
От	правна	гледна	точка	парентералното	и	ентералното	хранене	се	
определят	като	вид	медицинска	дейност,	която	се	осъществява	при	
упражняване	правото	на	всеки	гражданин	до	достъпна	медицинска	
помощ.	При	оказването	на	този	вид	медицинска	помощ,	както	и	при	
всеки	друг	вид	помощ,	следва	да	се	прилага	принципът	на	зачитане	
правата	на	пациента.
Поради	 спецификата	на	медицинската	дейност,	 съпътстваща	про-
цеса	на	вземане	на	решение	и	осъществяване	на	парентерално	или	
ентерално	 хранене	 при	 пациенти,	 при	 които	 това	 е	 медицински	
обосновано,	се	поставят	редица	етични	и	правни	въпроси,	отгово-
рите	на	които,	в	повечето	случаи,	са	нееднозначни.
Парентералното	и	ентералното	хранене	са	разгледани	през	призма-
та	на	правната	регламентация	на	този	вид	дейност,	както	и	на	фак-
торите,	влияещи	при	вземане	на	решение	за	оказване	на	този	вид	
медицинска	помощ.	Анализирани	са	случаи,	при	които	пациентите	
са	в	състояние	да	изразят	воля	и	съгласие	да	им	бъде	оказана	така-
ва	помощ.	Едновременно	с	това,	авторът	се	спира	и	на	действията,	
които	следва	да	бъдат	предприети	от	медицинските	екипи	в	случа-
ите,	когато	пациентите	не	са	в	състояние	самостоятелно	и	свободно	
да	вземат	решение	и	да	изразят	своята	воля.
Отделено	е	специално	внимание	на	въпросите,	свързани	с	автоно-
мията	 на	 волята	 на	 пациента	 при	 този	 вид	 медицинска	 дейност,	
както	и	необходимостта	от	вземане	на	предварително	информира-
но	съгласие	за	пристъпване	към	ентерално	или	към	парентерално	
хранене.
Анализирана	е	формата	и	съдържанието	на	информираното	съгла-
сие	с	оглед	на	обстоятелството,	че	то	е	 задължителен	елемент	от	
цялостната	медицинска	документация	на	пациента,	но	също	така	и	
документ,	въз	основа	на	който	може	да	бъде	потърсена	отговорност	
от	медицинския	екип	за	оказаната	от	него	медицинска	помощ.
Ключови думи: волеизявление, информирано съгласие, меди-
цинска помощ, отговорност.

SUMMARY
From	 legal	 perspective,	 parenteral	 and	 enteral	 nutrition	 is	 defined	 as	
type	of	medical	activity	that	occurs	in	exercising	the	right	of	every	citizen	
to	affordable	medical	care.	In	providing	this	type	of	care,	as	well	as	any	
other	 medical	 assistance,	 the	 principle	 of	 respect	 for	 patient’s	 rights	
should	apply.
Due	to	the	specific	medical	activities	supporting	the	process	of	decision	
making	 and	 implementation	 of	 parenteral	 and	 enteral	 nutrition	 in	
patients	in	whom	it	is	medically	reasoned,	rises	a	number	of	ethical	and	
legal	questions,	the	answers	to	which	in	most	cases	are	ambiguous.
Parenteral	 and	 enteral	 nutrition	 is	 presented	 in	 terms	 of	 the	 legal	
regulation	of	this	activity	and	the	factors	influencing	the	decision	making	
when	providing	this	type	of	care.	Cases	are	discussed	where	patients	are	
able	 to	express	 their	will	and	consent	 for	such	assistance.	At	 the	same	
time,	 the	 author	 analyses	 the	 actions	 needed	 to	 be	 taken	 by	 medical	
teams	 in	 cases	where	 patients	 are	 unable	 independently	 and	 freely	 to	
decide	and	express	their	will.	
Attention	 is	 given	 to	 issues	 related	 to	 the	 autonomy	 of	 the	 patient	 in	
this type of medical activity and the need to be provided prior informed 
consent	when	starting	enteral	of	parenteral	nutrition.
The	form	and	content	of	informed	consent	has	been	analyzed	in	view	of	
the	 fact	 that	 it	 is	 a	necessary	 component	of	 a	patient’s	 comprehensive	
medical	records,	but	also	a	document	on	bases	of	which	one	can	claim	
responsibility	of	the	medical	team,	for	the	health	care	provided	by	them.
Key words:	Will,	Informed	consent,	Medical	treatment,	Responsibility.

Парентералното	 и	 ентералното	 хранене,	 като	 вид	 клинично	 хра-
нене,	имат	безспорно	значение,	тъй	като	на	практика	няма	заболя-
ване,	което	да	не	се	отразява	върху	метаболизма	на	организма.	За	
съжаление,	в	българската	правна	действителност	не	съществуват	
конкретно	разписани	норми	и	правила,	които	да	дават	отговор	на	
множеството	въпроси,	свързани	с	хранене	в	случаи,	когато	болни-
те	не	могат	сами	да	осъществяват	директен	прием	на	хранителни	
вещества.
Медицинската	помощ	и	по-конкретно	нейното	качество	се	основа-
ва	на	медицински	стандарти	и	на	правила	на	добрата	медицинска	
практика.	 Медицинските	 стандарти	 и	 правилата	 на	 добра	 меди-
цинска	практика,	 с	цел	гарантиране	на	тяхната	стабилност,	 се	ут-
върждават	нормативно	посредством	правила,	установени	в	Закона	
за	лечебните	заведения	и	в	Закона	за	съсловните	организации	на	
лекарите	и	лекарите	по	дентална	медицина.
Не	съществува	и	утвърден	медицински	стандарт	по	парентерално	
и	ентерално	хранене,	който	да	доведе	до	управление	и	развитие	на	
този	вид	специализирана	медицинска	дейност.
Парентерално	и	ентерално	хранене	като	вид	медицинска	дейност
Парентералното	и	ентералното	хранене	се	определят	като	вид	ме-
дицинска	дейност,	която	се	осъществява	при	упражняване	правото	
на	 всеки	 гражданин	 до	 достъпна	 медицинска	 помощ.	 Правото	 на	
достъпна	медицинска	помощ�	е	неотменимо	право	на	всеки	българ-
ски	гражданин,	като	това	право	се	осъществява	при	прилагане	на	
определени	принципи,	свързани	със	своевременност,	достатъчност	
и	с	качество	на	медицинската	помощ,	а	също	и	със	сътрудничество,	
последователност	и	координираност	на	дейностите	между	лечеб-
ните	заведения.
При	оказването	на	този	вид	медицинска	помощ,	както	и	при	все-
ки	друг	вид	помощ	в	рамките	на	медицинската	дейност,	следва	да	
се	прилага	принципът	на	зачитане	правата	на	пациента.	От	прав-
на	гледна	точка	правата	на	пациентите	са	нормативно	установени,	
като	дори	в	чл.	52,	ал.	1	от	Конституцията	се	посочва,	че	гражданите	
имат	право	на	здравно	осигуряване,	гарантиращо	им	достъпна	ме-
дицинска	помощ,	и	на	безплатно	ползване	на	медицинско	обслуж-
ване	при	условия	и	по	ред,	определени	със	закон.
Право на медицински грижи
Правото	на	медицински	грижи	се	изразява	във	възможността	па-
циентът	да	получава	медицинска	помощ	според	 своята	клинична	

нужда,	без	значение	от	неговата	възраст,	пол,	произход,	национал-
ност,	материално	положение,	вид	и	причина	за	 заболяването.	Ме-
дицинската	помощ,	която	получава	пациентът,	следва	да	бъде	съ-
проводена	с	получаване	на	съгласие	за	това	от	страна	на	пациента.	
В	противен	случай	извършването	на	медицинска	дейност,	без	пред-
варително	изрично	изразяване	на	съгласие	от	страна	на	пациента,	
пряко	нарушава	неговата	лична	неприкосновеност,	което	води	след	
себе	си	до	сериозни	правни	последици.
Автономия на волята

Въпросът	за	автономията	на	волята	и	нейните	граници	e	основен	
по	отношение	на	медицинската	етика.	От	тази	гледна	точка	авто-
номията	на	волята	е	обвързана	със	способността	за	избор	сред	на-
лични	алтернативи;	със	способността	за	вземане	на	самостоятелни	
решения;	с	липсата	на	външна	принуда	при	вземане	на	решения;	с	
интегритета	на	личността	и	личностна	идентичност.
Медицинската	етика	е	тясно	свързана	и	с	един	основен,	ръководен	
принцип,	който	е	и	нормативно	установен,	а	именно	принципа	на	
ненанасяне	на	вреда	и	действие	в	полза	на	пациента.
Принцип	на	ненанасяне	на	вреда	и	действие	в	полза	на	пациента
Правна	регламентация	на	този	принцип	се	съдържа	в	чл.	3	и	чл.	6	
от	Кодекса	на	професионална	етика1.	По	своята	същност	този	прин-
цип	се	свързва	с	действията	на	лекаря,	които	следва	да	се	предпри-
емат	в	интерес	на	живота,	на	физическото	и	психическото	здраве	на	
пациента	и	на	социалната	му	реадаптация.	Този	принцип	е	нераз-
ривно	свързан	с	правото	на	лекаря	да	лекува	своите	пациенти	без	
външно	влияние	или	намеса	върху	своята	професионална	оценка,	
като	 от	 своя	 страна,	 разбира	 се,	 лекарят	 поема	 отговорността	 за	
взетите	решения	и	предприетите	действия.
Наред	със	задължението,	което	лекарят	има,	да	не	нанася	вреда	на	
пациента	 и	 да	 действа	 в	 негова	 полза,	 трябва	 да	 се	 съпоставят	 и	
задълженията,	които	съществуват	по	отношение	на	пациентите,	и	
които	са	нормативно	установени.
Задължения	на	пациента
Задълженията	на	пациента	са	изрично	разписани	в	Закона	за	здра-
вето,	където	в	чл.	94	се	посочва,	че	пациентът	е	длъжен:
да	се	грижи	за	собственото	си	здраве;
1* Doctor of International Law and International Relations.
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да	не	уврежда	здравето	на	другите;
да	 съдейства	 на	 изпълнителите	 на	 медицинска	 помощ	 при	 осъ-
ществяване	на	дейностите,	свързани	с	подобряване	и	възстановя-
ване	на	здравето	му;
да	спазва	условията	и	реда	в	лечебните	и	здравните	заведения.
Тези	задължения	са	еднакви	по	степен	и	важност	и	не	съществува	
йерархия	между	тях.
По	 отношение	 на	 клиничното	 хранене	 съществува	 пряка	 зависи-
мост	между	осъществяването	на	този	вид	дейност	и	задължението	
за	съдействие	от	страна	на	пациента,	тъй	като	тази	дейност	е	вина-
ги	пряко	насочена	към	подобряване	и	 възстановяване	на	 здраво-
словното	състояние	на	пациентите.
Изразяване	на	волеизявление	от	страна	на	пациента
Когато	пациентът	е	непълнолетен	или	е	поставен	под	ограничено	
запрещение,	за	извършване	на	медицински	дейности	е	необходимо	
освен	неговото	информирано	съгласие	и	съгласието	на	негов	роди-
тел	или	попечител.
Когато	пациентът	е	малолетен	или	недееспособен,	информираното	
съгласие	се	изразява	от	негов	родител	или	настойник,	освен	в	слу-
чаите,	предвидени	със	закон.
Информиране на пациента от страна на лекаря

Задължението	на	лекаря	за	предоставяне	на	информация	на	паци-
ента	е	регламентирано	в	чл.	92	от	Закона	за	здравето.	Това	задълже-
ние	кореспондира	пряко	с	правото,	което	има	пациентът,	да	упъл-
номощи	лице,	което	да	бъде	информирано	вместо	него.	Във	всички	
случаи,	когато	се	осъществява	такова	упълномощаване,	е	задължи-
телно	то	да	бъде	в	писмена	форма.
Съдържание на информацията

Лекарят	е	длъжен	да	информира	пациента	относно:
1.	Здравословното	му	състояние	и	необходимостта	от	лечение.
2.	Заболяването,	по	повод	на	което	е	потърсил	здравна	помощ,	и	не-
говата	прогноза.
3.	Планираните	профилактични,	диагностични,	лечебни	и	рехаби-
литационни	дейности,	както	и	рисковете,	свързани	с	тях.
4.	Диагностичните	и	терапевтичните	алтернативи.
5.	Името,	длъжността	и	специалността	на	лицата,	които	участват	в	
диагностично-лечебния	процес.
Право	на	отказ
Пациентът	има	право	да	откаже	да	бъде	информиран	относно:
заболяването,	по	повод	на	което	е	потърсил	здравна	помощ	и	него-
вата	прогноза,	и
планираните	профилактични,	диагностични,	лечебни	и	рехабили-
тационни	дейности,	както	и	рисковете,	свързани	с	тях.
Изключение	 от	 това	 правило	 съществува,	 когато	 здравословното	
състояние	на	пациента	застрашава	здравето	на	други	лица.
Решението	на	пациента	да	откаже	да	бъде	информиран	се	отразява	
в	медицинската	му	документация.
Същност	на	информираното	съгласие
Информираното	 съгласие	 е	 процес	 на	 последователно	 информи-
ране	на	пациента	от	лекаря	и	последващо	получаване	на	съгласие	
от	пациента	за	определено	клинично	действие,	което	предстои	да	
бъде	предприето.
С	оглед	на	обстоятелството,	че	информираното	съгласие	предста-
влява	по	своята	същност	един	процес,	този	процес	преминава	през	
няколко	основни	етапа,	а	именно:
Предоставяне	на	необходимата	информация	от	страна	на	лекаря.
Разбиране	на	информацията	от	страна	на	пациента.
Осъзнаване	на	информацията.
Придобиване	на	компетентност	у	пациента.
Даване	на	съгласие.
Форма	на	информираното	съгласие
Съгласието	за	лечение	по	правило	е	неформално,	но	в	законодател-
ството	изрично	са	разписани	случаите,	при	които,	за	да	бъде	валид-
но	получаването	на	съгласие,	то	трябва	да	бъде	дадено	в	писмена	
форма.
При	 хирургични	 интервенции,	 обща	 анестезия,	 инвазивни	 и	 дру-
ги	диагностични	и	терапевтични	методи,	които	водят	до	повишен	
риск	за	живота	и	здравето	на	пациента	или	до	временна	промяна	
в	съзнанието	му,	информираното	съгласие	се	предоставя	задължи-
телно	в	писмена	форма.
За	получаване	на	информирано	съгласие	лекуващият	лекар	уведо-
мява	пациента,	съответно	неговия	родител,	настойник	или	попечи-
тел.
Съдържание	на	информираното	съгласие
Лекуващият	 лекар	 уведомява	 пациента,	 съответно	 неговия	 роди-
тел,	настойник	или	попечител	относно:
Диагнозата	и	характера	на	заболяването.
Описание	на	целите	и	естеството	на	лечението,	разумните	алтерна-
тиви,	очакваните	резултати	и	прогнозата.
Потенциалните	 рискове,	 свързани	 с	 предлаганите	 диагностично-
лечебни	методи,	включително	страничните	ефекти	и	нежеланите	

лекарствени	реакции,	болка	и	други	неудобства.
Вероятността	 за	 благоприятно	 повлияване,	 за	 риска	 за	 здравето	
при	прилагане	на	други	методи	на	лечение	или	при	отказ	от	лече-
ние.

Невъзможност за своевременно получаване на съгласие

Дейностите,	включващи	хирургични	интервенции,	обща	анестезия,	
инвазивни	и	други	диагностични	и	терапевтични	методи,	които	во-
дят	до	повишен	риск	за	живота	и	за	здравето	на	пациента	или	до	
временна	промяна	в	съзнанието	му,	могат	да	бъдат	извършени	без	
писмено	информирано	съгласие,	само	когато	съществува	непосред-
ствена	заплаха	за	живота	на	пациента	и:
1.	Физическото	или	психичното	състояние	на	пациента	не	позволя-
ват	изразяване	на	информирано	съгласие,	или
2.	Невъзможно	е	да	се	получи	своевременно	информирано	съгласие	
от	родител,	настойник	или	попечител	–	в	случаите,	в	които	законът	
предвижда	друг,	освен	пациента,	да	изрази	съгласие.
ПЕРСПЕКТИВИ С ОГлЕД БЪДЕЩА РЕГлАМЕНТАЦИЯ

Необходимост	от	правна	регламентация	на	информираното	съгла-
сие
По	отношение	на	информираното	съгласие,	което	се	предоставя	в	
рамките	на	осъществяването	на	медицинска	дейност,	 съществува	
неяснота	както	от	страна	на	пациента,	който	следва	да	даде	свое-
то	съгласие,	така	и	от	страна	на	лекаря,	който	е	длъжен	да	създаде	
всички	 условия,	 за	 да	 може	 пациентът	 информирано,	 осъзнато	 и	
свободно	да	направи	своя	избор.
До	известна	степен	наличието	на	неяснота	се	дължи	на	обстоятел-
ството,	че	не	съществуват	ясно	установени	норми	и	правила	по	от-
ношение	на	информираното	съгласие,	с	оглед	спецификата	на	ме-
дицинската	дейност,	по	отношение	на	която	е	необходимо	да	бъде	
изразено	такова	съгласие.	Това	може	да	бъде	преодоляно	чрез	из-
работването	на	стандарти	и	форми	за	информирано	съгласие,	при	
които	задължително	ще	бъдат	отчетени	спецификите	на	всяка	от-
делна	медицинска	специалност	и	конкретните	дейности,	включени	
в	рамките	на	медицинската	помощ,	за	която	се	изисква	съответното	
съгласие.
Разработените	и	утвърдени	форми	на	информирано	съгласие	след-
ва	да	бъдат	достъпни	за	пациентите,	така	че	те	да	могат	да	се	запоз-
наят	с	тях	достатъчно	време	преди	да	се	пристъпи	към	извършване	
на	съответната	медицинска	дейност.	По	този	начин	специалистите,	
в	рамките	на	предоставяната	от	тях	консултативната	дейност,	ще	
бъдат	в	състояние	спокойно	да	запознаят	пациентите	със	същност-
та	и	спецификите	на	информираното	съгласие,	с	оглед	конкретния	
вид	медицинска	дейност.
Необходимост от разработване на медицински насоки за осъщест-
вяване на парентералното и ентералното хранене, с акцент върху 
същността на този вид медицинска дейност
Безспорното	значение,	което	има	клиничното	хранене	за	подобря-
ването	и	възстановяването	на	здравето	на	пациентите	и	за	липсата	
на	ясно	формулирани	правила,	свързани	с	този	вид	дейност,	води	
до	необходимостта	от	разработване	на	конкретни	норми	и	правила.	
Разработването	на	конкретните	насоки,	норми	и	правила	следва	да	
се	 осъществи	в	 рамките	на	интердисциплинарен	 екип,	 включващ	
специалисти	от	различни	области	на	медицината,	правото,	социал-
ните	дейности,	общественото	здраве	и	др.
Приемане	на	Медицински	стандарт	по	парентералното	и	ентерал-
ното	хранене
Медицинските	 стандарти	 по	 своята	 същност	 допринасят	 в	 опре-
делена	 степен	 за	 постигане	 на	 съвместимост	 и	 съизмеримост	 на	
медицинската	дейност	и	 здравеопазването	 в	нашата	 страна	 с	ме-
дицинската	дейност	и	здравеопазването	в	рамките	на	останалите	
държави	–	членки	на	Европейския	съюз.
В	 съответствие	 с	 международната	 практика	 медицинските	 стан-
дарти	са	необходими,	за	да	бъдат	защитени	както	правата	на	меди-
цинските	специалисти,	така	също	и	правата	на	пациентите	в	рамки-
те	на	предоставяните	им	медицински	услуги.
Разработването	и	утвърждаването	на	Медицински	стандарт	по	па-
рентералното	и	ентералното	хранене	е	особено	необходимо,	за	да	
може	 да	 се	 отразят	 съвременните	 постижения	 на	 медицинската	
наука,	образование	и	практика	по	отношение	на	парентералното	и	
ентералното	хранене,	както	и	конкретните	условия	по	отношение	
на	кадровите,	финансовите	и	материалните	ресурси.
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хИПЕРГлИКЕМИЯ В ИНТЕНЗИВНОТО ОТДЕлЕНИЕ
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HYPERGLYCEMIA IN INTENSIvE CARE UNIT. 

Stefanov Ch., Pavlov G., Boyadziev N.

Резюме  

В	настоящия	обзор	е	разгледан	актуалния	в	последните	години	про-
блем	–	хипергликемия	при	критично	болни	пациенти.	Поставяйки	
акцента	върху	безопасността	на	пациента,	критично	са	анализира-
ни	резултатите	от	основните	публикации,	посветени	на	ефектите	
на	хипергликемията	върху	пациентите	в	интензивните	отделения.	
На	базата	на	тези	данни	са	дадени	препоръки	за	осъществяване	на	
гликемичен	контрол	и	 границите	на	 вариации	на	 кръвната	 захар	
при	болни,	обект	на	интензивната	медицина.
Ключови	думи:	интензивно	отделение,	хипергликемия,	контрол	на	
кръвната	захар

Abstract  

The	article	discusses	a	prevailing	problem	during	the	past	years	–	hyper-
glycemia	of	patients	in	intensive	care	units.	The	results	from	leading	sci-
entific	publications	on	the	effects	of	hyperglycemia	on	intensive	care	pa-
tients	with	an	emphasis	on	patients’	safety	are	critically	analyzed.	Based	
on	this	research,	conclusions	and	recommendations	on	the	methods	of	
glycemic	control	and	variations	of	blood	sugar	of	critically	ill	patients	are	
made.
Keywords:	intensive	care	unit,	hyperglycemia,	blood	sugar	control

 The great tragedy of Science—the slaying of a                                
beautiful hypothesis by an ugly fact.
Thomas Huxley, “Biogenesis and Abiogenesis”
	 Повишеното	публично	внимание	към	проблема	„безопасност	на	
пациента”,	като	основен	показател	за	качество	на	здравната	помощ	
в	 съвременния	 свят	 ,	 беше	 провокирано	 от	 публикуването	 през	
1999	год.	на	доклада	на	Института	по	Медицина	на	Америка	(IoM),	
озаглавен:	 “To	Err	 is	Human:	Building	a	Safer	Health	System”,�.	Той	е	
от	 специално	 значение	 за	 интензивистите,	 поради	 уникалната	
деликатност	на	критично	болните	пациенти,	които	са	специфична	
популация	 с	 множество	 животозастрашаващи	 остри	 и	 хронични	
заболявания	 и	 състояния,	 където	 често	 минутите	 са	 разликата	
между	живота	и	смъртта.	Когато	към	това	се	добави	и	постоянно	
увеличаващия	 се	 брой	 тежко	 болни,	 стремително	 намаляващия	
числен	 състав	 на	 персонала	 и	 перманентния	 стрес	 в	 работата,	
интензивните	отделения	 се	оказват,	местото,	 в	което	 се	отразява	
качеството	и	безопасността	на	цялата	система.	В	последващ	доклад	
на	 същия	 този	 IoM	 “Crossing	 the	 Quality	 Chasm”�,	 определящ	 пътя	
на	 развитие	 на	 системите	 за	 здравеопазване	 с	 основна	 насока	
безопасност	и	намаляване	на	медицинските	грешки,	се	формулират	
следните	шест	основни	направления	за	подобряване	на	качеството:	
Безопасност,	 Ефективност,	 Ориентираност	 към	 пациента,	
Своевременност,	Ефикасност	и	Равнопоставеност.	Всичко	това	може	
да	бъде	постигнато	чрез	създаването,	въвеждането	и	прилагането	
на	 система	 от	 правила	 в	 медицинската	 практика.	 Интензивните	
отделения	се	явяват	принципен	модел,	в	който	следването	на	тези	
принципи	 може	 да	 демонстрира	 значението	 на	 въвеждането	 на	
строги	протоколи	на	клинично	поведение	с	бързо	проявяващ	се	по-
зитивен	или	негативен	ефект.	Натрупването	на	достатъчно	знания,	
касаещи	 различните	 аспекти	 на	 конкретен	 терапевтичен	 подход,	
позволяват	преосмислянето	и	коригирането	на	отделни	клинични	
прийоми.	В	настоящия	обзор,	акцентуирайки	върху	безопасността	
на	пациента,	са	критично	и	аналитично	представени	съвременните	
данни,	относно	подхода	при	критично	болни	с	хипергликемия.
Стрес	 –	 индуцираната	 хипергликемия,	 в	 последните	 години,	
се	 превърна	 в	 основен	 терапевтичен	 таргет	 при	 лечението	 на	
пациенти	в	интензивните	отделения.	Тя	може	да	бъде	предизвикана	
от	 повишената	 секреция	 на	 контрарегулаторни	 хормони,	 някои	
терапевтични	 интервенции	 (апликация	 на	 кортикостероиди,	
ентерално	 или	 парентерално	 хранене,	 диализа)	 и	 промени	 в	
въглехидратния	 метаболизъм	 поради	 развитие	 на	 инсулинова	
резистентност	и	относителна	инсулинова	недостатъчност.	Според	
множеството	автори,	тя	е	често	явление	и	се	среща	при	50-85%	от	
критично	 болните�,1,�,2,3.	 Истинската	 честота	 на	 хипергликемията	
е	 трудно	 да	 бъде	 установена,	 поради	 големите	 различия	 в	
дефинирането	й,	специално	–	дефинирането	на	точните	стойности	
на	нивата	на	кръвна	захар,	които	я	определят;	нехомогенността	в	

изследваните	популации	с	включване	или	изключване	на	пациен-
тите	с	диабет;	и	твърде	различното	време	и	интервали	на	кръвните	
проби.	В	настоящия	момент	се	приема,	че	20-30%	от	пациентите	в	
интензивното	отделение	са	с	доказан	диабет	и	около	една	трета	от	
останалите	 са	 с	 недиагностициран	 дотогава	 диабет	 или	 нарушен	
глюкозен	толеранс4.	
Етиология	на	стрес-индуцираната	хипергликемия	(Фигура	1)

	 Фигура	1.	Етиология	на	стрес-индуцираната	хипергликемия.
Основен	 механизъм	 за	 развитие	 на	 хипергликемия	 при	
критично	 болни	 пациенти	 е	 ексцесивното	 освобождаване	
на	 контрарегулаторни	 хормони	 (глюкагон,	 катехоламини,	
кортикостероиди	 и	 т.н.)	 и	 инфламаторни	 медиатори	 (IL-1,	
IL-6,	 TNF	 и	 др.).	 Контрарегулаторните	 хормони	 инхибират	
хепаталната	гликогенеза	и	периферната	гликолиза	и	предизвикват	
глюконеогенеза,	хепатална	и	мускулна	гликогенолиза	и	периферна	
липолиза.	Проинфламаторните	цитокини	индуцират	състояние	на	
периферна	и	чернодробна	инсулинова	резистентност	и	стимулират	
хипоталамо-питуитаро-адреналната	ос.	
В	 допълнение	 към	 това,	 много	 съпътстващи	 състояния	 засилват	
хипергликемията	по	време	на	стрес.	Това	са	диабет,	затлъстяване,	
цироза	 (която	 намалява	 запасите	 от	 гликоген	 в	 черния	 дроб),	

Етиология на стрес-индуцираната хипергликемия (Фигура 1) 
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панкреатит	 (предизвиква	 инсулинов	 дефицит),	 хипокалиемия	
(намалява	 инсулиновата	 секреция).	 Постелният	 режим	 води	
до	 периферна	 инсулинова	 резистентност	 чрез	 потискане	 на	
натрупването	 на	 глюкоза	 в	 мускулите	 и	 повишени	 плазмени	
нива	 на	 инсулина	 на	 гладно.	 	 Някои	 терапевтични	 интервенции	
допълнително	 влошават	 клиничната	 картина,	 като	 напр.	
въвеждането	на	глюкозни	разтвори,	ентералното	и	парентерално	
хранене,	 прилагане	 на	 някои	 медикаменти	 –	 кортикостероиди,	
тиазидни	диуретици,	фенитоин,	фенотиазин,	вазопресори.	Поради	
повишената	 над	 два	 пъти	 глюконеогенеза	 и	 гликогенолиза,	
черният	 дроб	 поддържа	 трайно	 висока	 секреция	 на	 глюкоза	 в	
кръвния	 ток.	 Инсулиновата	 резистентност	 се	 характеризира	 с	
повишено	отделяне	на	глюкоза	от	черния	дроб,	по-слабо	действие	
на	инсулина	 в	мускулите	 (редукция	на	натрупването	на	 глюкоза,	
глюкозната	 оксидация,	 синтеза	 на	 гликоген	 и	 на	 протеинния	
анаболизъм)	и	в	адипоцитите	(повишена	липолиза	с	допълнително	
увеличение	 на	 свободните	 мастни	 киселини	 и	 глицерола)	 и	
потисната	инсулинова	секреция.	
Странични	ефекти	на	хипергликемията
Манифестната	 хипергликемия	 води	 до	 осмотична	 диуреза	
с	 хиповолемия	 и	 електролитен	 дисбаланс	 –	 хипокалиемия,	
хипомагнезиемия,	 хипофосфатемия.	 Хипергликемията	 нарушава	
катаболните	 процеси	 в	 скелетната	 мускулатура,	 потиска	
имунния	 отговор,	 повишава	 инфламаторните	 цитокини,	
стимулира	 хиперкоагулацията,	 ендотелната	 дисфункция	 и	
оксидативния	 стрес	 и	 променя	 миокардния	 метаболизъм, 
.	 Въздействието	 върху	 имунната	 функция	 води	 до	 повишена	
чувствителност	 към	 инфекциозни	 усложнения.	 Нарушената	
фибринолиза	 и	 тромбоцитна	 функция,	 свързани	 с	 повишената	
хиперкоагулация	 са	 причина	 за	 тромботични	 прояви.	
Глюкозата	 променя	 васкуларната	 реактивност	 и	 ендотелната	
функция,	 което	 води	 до	 микроциркулаторна	 недостатъчност,	
клетъчна	 хипоксия	 и	 повишен	 риск	 от	 полиоргонна	
недостатъчност	 и	 смърт	 при	 критично	 болни	 пациенти 

.	Глюкозната	„токсичност”	се	проявява	и		с	повишено	производство	
и	 намалено	 свъзване	 на	 свободни	 кислородни	 радикали,	
продуцирани	 от	 гликолизата	 и	 оксидативната	 фосфорилация.	
Хипергликемията	индуцира	митохондриалната	свръхпродукция	на	
активни	супероксиди	по	четири	начина:	полиолен	път,	активиране	
на	 протеин	 киназа	 С,	 повишена	 продукция	 на	 глутатионни	
продукти	 и	 активиран	 хексоазмин	 механизъм,	 като	 всичките	
те	 са	 включени	 в	 патогенезата	 на	 диабетните	 компликации 

.	 Хипергликемията	 е	 свързана	 с	 повешаване	 нивата	 на	 свободни-
те	 мастни	 киселини,	 което:	 1)	 повлиява	 ендотелната	 продукция	
на	азотен	окис	и	нарушава	ендотел-зависимата	вазодилатация;	2)	
повишава	 миокардните	 кислородни	 нужди	 и	 засилва	 исхемията;	
3)	намалява	миокардния	контрактилитет;	и	4)	индуцира	сърдечни	
аритмии.
Положителни	ефекти	на	инсулина	и	нормогликемията	(Фигура	2)
Множеството	 потенциални	 позитивни	 ефекти	 на	 инсулиновата	
инфузия	 при	 критично	 болни	 са	 свързани	 с	 редукция	 на	
хипергликемията	 чрез	 засилен	 инсулин-медииран	 глюкозен	
транспорт	 и	 намалена	 чернодробна	 глюкозна	 продукция,	
анаболни	 ефекти,	 позитивно	 повлияване	 на	 имунната	 функция,	
потискане	 генерирането	 на	 свободни	 кислородни	 радикали	 и	
позитивни	ефекти	върху	ендотела	и	хепаталната	митохондриална	
ултраструктура	и	функция8.	

 

 

 

	 Фигура	2.	Позитивни	ефекти	на	инсулина	и	нормогликемията.	
Първо,	инсулинът	намалява	кръвните	нива	на	глюкозата	основно	
чрез	 повишаване	 на	 доставката	 на	 глюкоза	 към	 инсулин-
чувствителните	 тъкани	 (преди	 всичко	 скелетна	 мускулатура)	 и	
чрез	 намаляване	 на	 чернодробната	 продукция,	 стимулирайки	
производството	на	гликоген	и	потискайки	глюконеогенезата10,11.
Второ,	инсулинът	има	анаболно	действие	–	засилва	протенинната	
синтеза	 в	 мускулите	 и	 потиска	 липолизата.	 Той	 протектира	 мио-
карда,	като	намалява	свободните	мастни	киселини	и	повишавайки	
наличността	на	глюкозата	като	миокарден	субстрат.	Освен	това,	той	
има	и	директно	кардиопротективно	действие	при	реперфузия	по-
ради	своите	анти-апоптопични	свойства10.	

Трето,	 инсулиновата	 инфузия	 при	 критично	 болни	 коригира	 час-
тично	дислипидемията	и	протектира	от	развитие	на	органна	дис-
функция9.
Четвърто,	 инсулинът	 инхибира	 инфламаторните	 растежни	 фак-
тори,	които	са	от	основно	значение	за	атерогенезата,	разкъсване-
то	на	атеросклеротичните	плаки	и	тромбозата,	които	усложняват	
острата	миокардна	и	церебрална	исхемия	и	инфаркт.	Той	редуцира	
продукцията	 на	 тромбоксан	 и	 инхибитора	 на	 плазминогенния	
активатор,	 като	 така	 намалява	 тромбоцитната	 исхемия	 и	 се	
повишава	фибринолизата10,11.
Пето,	 инсулинът	протектира	 ендотела	 чрез	инхибиране	на	 ексце-
сивната	 продукция	 на	 iNOS-генерирано	 освобождаване	 на	 азотен	
окис13.	 Ниската	 концентрация	 на	 NO,	 генерирана	 от	 ендотелната	
NOS	(eNOS),	протектира	ендотела	и	органната	фунция,	докато	висо-
ките	концентрации	на	NO	от	действието	на	iNOS	водят	до	ендотелна	
дисфункция	и	тъканна	увреда.
Шесто,	 при	 еугликемия	инсулинът	инхибира	 проинфламаторните	
цитокини	(TNF-a,	IL-1,	IL-6)	и	адхезионни	молекули,	които	водят	до	
ендотелна	дисфункция	и	апоптоза	и	тригерират	хиперкоагулантно	
състояние	и	отлагане	на	фибрин	и	усилва	синтеза	на	азотен	окис	в	
различните	клетки10.	Инсулинът	усилва	секрецията	на	антиинфла-
маторни	медиатори,	като	IL-4	и	IL-10.	
Седмо,	 инсулинът	 потиска	 продукцията	 на	 реактивни	 свободни	
кислородни	радикали16.	
Осмо,	 стриктният	 гликемичен	 контрол	 предотвратява	
функционалните	 промени	 в	 хепаталните	 митохондрии,	 които	
са	 причина	 за	 биоенергетична	 недостатъчност	 и	 са	 фактор	 за	
развитие	на	полиорганна	недостатъчност11.

Primum non nocere
През	 2001	 год.	 една	 публикация	 на	 Van	 der	 Berghe	 et	 al4	 успя	 за	
кратко	 време	 да	 промени	 подхода	 към	 пациентите	 с	 повишени	
нива	 на	 кръвната	 захар	 в	 интензивните	 отделения	 в	 целия	 свят.	
В	 това	 едноцентрово	 проучване	 върху	 1548	 пациенти	 в	 рамките	
на	 1	 година,	 интензивната	 инсулинова	 терапия,	 която	 поддържа	
нивата	 на	 глюкозата	 в	 рамките	 на	 4.0	 –	 6.0	mmol/L	 	 е	 довела	 до	
драстично	 намаление	 на	 смъртността	 (с	 42%)	 при	 хирургични	
пациенти	 в	 интензивното	 отделение	 на	 болницата	 в	 Льовен	 –	
Белгия.	От	това	проучване	бързо	набиращият	скорост	„експрес	на	
стриктния	глюкозен	контрол”	обиколи	света	и	доведе	до	промени	
в	множество	препоръки	и	протоколи	за	лечение	на	критично	болни	
пациенти.	Това	се	случи	независимо	от	множеството	ограничения	
на	проучването:
Изследването	 на	 Van	 der	 Berghe	 беше	 рандомизирано,	 но	 не	 и	
заслепено;
Повечето	 пациенти,	 които	 бяха	 включени,	 бяха	 след	
кардиохирургическа	 намеса,	 което,	 на	 практика,	 не	 позволява	
резултатите	 да	 бъдат	 интерполирани	 с	 висока	 достоверност	 при	
други	групи;
При	 приемането	 си	 в	 интензивното	 отделение,	 пациентите	
са	 получавали	 интравенозно	 200	 до	 300	 г/дневно	 глюкоза	
(еквивалентно	на	2-3	л	10%	глюкозен	разтвор),	 което	не	 е	общо-
приета	практика;
Всички	пациенти	са	получавали	парентерално	хранене	още	първите	
24	ч.	след	операцията,	което	също	не	е	общоприето;
Смъртността	 при	 пациентите	 в	 контролната	 група	 е	 била	 8%,	
което	 е	 почти	 два	 пъти	 повече	 от	 приетото	 за	 нормално	 в	 други	
кардиохирургични	центрове;
Относителното	 намаление	 на	 смъртността	 с	 42%,	 значително	
превишава	тази	при	всички	други	интервенционални	проучвания	
при	критично	болни	и/или	диабетни	пациенти,	което	поставя	под	
съмнение	биологичната	правдоподобност	на	резултатите
Към	 всичко	 това,	 може	 да	 се	 прибави	 и	 т.нар.	 Hawthorne	 ефект�,	
термин	който	се	използва	за	да	 се	обясни	различното	отношение	
и	действия	на	персонала,	когато	се	обръща	повече	внимание	и	се	
полагат	повече	усилия	при	лечението	на	тези	болни,	при	които	се	
очаква	конкретен	социален	или	научен	ефект.
Няколко	 години	 по-късно,	 същият	 екип	 публикува	 данните	 от	
проучване6,	проведено	по	същия	дизайн,	но	при	медицински,	а	не	
хирургически	 критично	 болни	 пациенти.	 Проследявайки	 1200	
пациенти	в	нехирургическо	интензивно	отделение	в	продължение	
на	 едногодишен	 период,	 авторите	 намират,	 че	 прилагането	 на	
стриктен	 глюкозен	 контрол,	 поддържащ	 кръвната	 захар	 на	 нива	
4.0-6.0	mmol/L,	в	крайна	сметка	не	намалява	общата	смъртност,	но	
значително	редуцира	възможните	усложнения	(специално	–	разви-
тието	на	бъбречна	недостатъчност),	времето	на	механична	вентила-
ция	и	пролежаването	в	отделението.	При	това	изследване,	остават	
повечето	от	ограниченията,	които	бяха	описани	при	предишното.	
Тук	 заключенията	 на	 авторите	 не	 са	 толкова	 категорични,	 като	
в	 резултатите	 се	 обсъжда	 значително	 по-високата	 честота	 на	
хипогликемия	 в	 групата	 с	 интензивна	 инсулинова	 терапия,	
която	 самите	 автори	 определят,	 като	 независим	 фактор,	 свързан	
със	 смъртния	 изход.	 Поради	 всичко	 това,	 Van	 der	 Berghe	 et	 al	
препоръчват	 провеждането	 на	 мултицентрово	 проучване,	
обхващащо	 най-малко	 5000	 пациенти,	 което	 да	 определи	 дали	
стриктния	глюкозен	контрол	има	положителен	ефект	при	болните	
в	интензивните	отделения.
От	април	2003	до	юни	2005	год.	беше	проведено	мултицентровото,	
рандомизирано	 проучване	 VISEP	 (Volume	 Substitution	 and	 Insulin	
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Протекция на ендотела: 
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НОРМОГЛИКЕМИЯ 

Анаболно действие: ↑синтез на 
мускулни протеини, 
↓липолиза, ↓свободни мастни 
киселини 

Корекция на 
дислипидемията - 
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Фигура 2. Позитивни ефекти на инсулина и нормогликемията.  

Първо, инсулинът намалява кръвните нива на глюкозата основно чрез повишаване на 
доставката на глюкоза към инсулин-чувствителните тъкани (преди всичко скелетна 
мускулатура) и чрез намаляване на чернодробната продукция, стимулирайки 
производството на гликоген и потискайки глюконеогенезата10,11. 

Второ, инсулинът има анаболно действие – засилва протенинната синтеза в мускулите 
и потиска липолизата. Той протектира миокарда, като намалява свободните мастни 
киселини и повишавайки наличността на глюкозата като миокарден субстрат. Освен 
това, той има и директно кардиопротективно действие при реперфузия поради своите 
анти-апоптопични свойства10.  

Трето, инсулиновата инфузия при критично болни коригира частично дислипидемията 
и протектира от развитие на органна дисфункция16. 

Четвърто, инсулинът инхибира инфламаторните растежни фактори, които са от 
основно значение за атерогенезата, разкъсването на атеросклеротичните плаки и 
тромбозата, които усложняват острата миокардна и церебрална исхемия и инфаркт. Той 
редуцира продукцията на тромбоксан и инхибитора на плазминогенния активатор, като 
така намалява тромбоцитната исхемия и се повишава фибринолизата10,11. 

Пето, инсулинът протектира ендотела чрез инхибиране на ексцесивната продукция на 
iNOS-генерирано освобождаване на азотен окис13. Ниската концентрация на NO, 
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Therapy	 in	 Severe	 Sepsis)12,	 част	 от	 което	 беше	 задачата	 да	 се	 оп-
редели	 ефективността	 на	 стриктния	 глюкозен	 контрол	 (кръвна	
захар	4.5-6.0	mmol/L)	сравнен	с	конвенционалния	подход	(кръвна	
захар	6.0-10.0	mmol/L)	при	пациенти	със	септичен	шок.	След	пър-
вия	междинен	анализ	на	безопасността�,	след	включването	на	488	
пациенти,	 интензивната	 инсулинова	 терапия	 за	 осъществяване	
на	стриктен	глюкозен	контрол	беше	прекратена	преждевременно	
от	 мониториращия	 борд,	 поради	 голямата	 честота	 на	 случаите	
на	 хипогликемия	 в	 тази	 група	 –	 12.1%,	 срещу	 2.1%	 (p<0.001)	 в	
конвенционалната	 група,	 като	 не	 се	 е	 наблюдавала	 разлика	 в	
преживяемостта	 в	 двете	 групи.	 От	 извършения	 Cox	 regression	
analysis	 се	 установява,	 че	 хипогликемията	 е	 независим	 рисков	
фактор	за	смърт	от	различни	причини,	като	авторите	смятат,	че	тя,	
може	би,	е	само	маркер	за	лош	изход,	независим	от	инсулиновата	
терапия.	 Заключението	 на	 авторите	 е,	 че	 няма	 измерима	 полза	
от	 приложението	 на	 стриктен	 глюкозен	 контрол	 при	 пациенти	
със	 септичен	 шок,	 като	 рискът	 от	 развитие	 на	 хипогликемия	 е	
значително	 по-висок	 при	 тези	 пациенти	 и	 това	 неутрализира	
евентуалните	ползи	от	поддържането	на	еугликемия.
През	 2002	 год,	 работна	 група	 по	 метаболизъм	 и	 хранене	 към	
European	 Society	 of	 Intensive	 Care	 Medicine,	 подпомогната	 от	
European	 Critical	 Care	 Research	 Network	 започва	 подготовката	 на	
голямо	 мултицентрово	 (21	 интензивни	 отделения)	 рандомизи-
рано	проучване	с	цел	да	се	тества	хипотезата	за	вероятната	полза	
от	 стриктния	 гликемичен	 контрол	 в	 сравнение	 с	 по-либералната	
стратегия,	поддържаща	кръвната	захар	в	стойности	7.8-10.0	mmol/
L14.	 Изследването	 GLUcontrol	 study	 започва	 през	 ноември	 2004	
год.,	 като	 планира	 да	 бъдат	 проследени	 общо	 3500	 пациенти	 в	
интензивни	отделения.	През	май	2006	год.,	след	първия	вътрешен	
анализ	 (на	 100-ия	 смъртен	 изход)	 след	 включване	 на	 1101	
пациента,	то	е	прекратено	поради	значително	по-високия	процент	
на	 хипогликемия	 в	 групата	 с	 интензивна	 инсулинова	 терапия,	
в	 сравнение	 с	 конвенционалната	 стратегия	 (8.7%	 срещу	 2.7%,	
p<0.0001).	Според	авторите,	прилагането	на	стриктния	гликемичен	
контрол	 не	 е	 довело	 до	 клинична	 полза,	 която	 да	 компенсира	
високата	честота	на	развитие	на	хипогликемия.
Тези	 две	 проучвания,	 въпреки	 че	 са	 добре	 организирани	 и	
методологично	издържани,	понеже	не	са	завършени,	не	позволяват	
да	се	направят	сигурни	заключения	относно	клиничното	значение	
на	 поддържането	 на	 кръвната	 захар	 в	 тесни	 граници	 –	 4.5-6.0	
mmol/L.	От	тях	става	ясно,	че	тази	стратегия	е	свързана	със	значимо	
по-висока	честота	на	развитие	на	епизоди	от	хипогликемия.	Най-
тежките	 	последствия	от	ниската	кръвна	захар	са	потенциалните	
необратими	 неврологични	 увреди.	 Пациентите	 в	 интензивните	
отделения	 са	 обикновено	 седирани	 или	 имат	 нарушения	 в	
контрарегулаторния	 отговор	 на	 хипогликемия	 и	 са	 под	 риск	 от	
неврогликопения,	поради	липсата	на	клинични	белези	за	развитието	
й.	 Това	 може	 да	 доведе	 до	 церебрална	 увреда,	 епелептични	
гърчове	или	кома�.	Но	колко	тежка	трябва	да	е	хипогликемията	и	
колко	продължителна	за	да	 се	 случи	това?	Толкова	ли	е	 страшна	
хипогликемията,	 след	 като	 в	 първата	 половина	 на	 20-ти	 век	
инсулин-индуцираната	 хипогликемична	 кома,	 продължаваща	 от	
45	мин.	до	3	ч.,	е	била	използвана	за	лечение	на	опиатна	зависимост	
и	шизофрения	и	е	било	доказано,	че	има	минимални	краткотрайни	
странични	действия	и	смъртност	под	1%?	И	дали	в	крайна	сметка	
поддържането	на	стриктна	еугликемия	е	толкова	важно	и	дали	не	е	
само	загуба	на	усилия,	време	и	средства?	
Отговорът	 на	 тези	 въпроси,	 вероятно,	 се	 съдържа	 в	 резултатите	
от	 проведеното	 в	 Австралия,	 Нова	 Зеландия	 и	 Канада	 проучване		
NICE-SUGAR	 (Normoglycemia	 in	 Intensive	 Care	 Evaluation-Survival	
Using	 Glucose	 Algorithm	 Regulation)16.	 Това	 мултицентрово,	
рандомизирано	 контролирано	 проучване	 ,	 проведено	 между	
декември	 2004	 и	 ноември	 2008	 год.,	 включва	 6104	 пациенти,	
разделени	в	две	 групи	–	 стриктен	и	конвенционален	гликемичен	
контрол.	 Резултатите	 показват	 сигнификантно	 по-висока	
смъртност	 (с	 2.6%)	 в	 групата	 със	 стриктния	 контрол.	 Освен	 по-
високата	смъртност,	тези	пациенти	са	пролежали	и	значимо	повече	
в	 интензивното	 отделение	 и	 болницата.	 По	 отношение	 на	 други	
показатели,	 като	 развитие	 на	 органна	 недостатъчност,	 дни	 на	
механична	вентилация,	заместителна	бъбречна	екстракорпорална	
терапия,	позитивни	хемокултури	и	обем	на	трансфузии,	не	са	били	
регистрирани	 различия.	 Тежка	 хипогликемия	 (дефинирана	 като	
кръвна	захар	<	2.2	mmol/L)	е	била	намерена	при	6.8%	от	групата	
с	интензивен	глюкозен	контрол,	срещу	0.5%	в	конвенционалната	
група	(odds	ratio,	14.7;	95%	CI,	9.0	to	25.9;	P<0.001).	Заключението	на	
авторите	е,	че	поддържането	на	кръвната	захар	в	границите	на	до	
10	mmol/L,	води	до	по-ниска	смъртност	отколкото	при	горна	гра-
ница	от	6	mmol/L.	На	базата	на	своите	резултати	те	не	препоръчват	
стриктния	гликемичен	контрол	да	бъде	прилаган	в	интензивните	
отделения.

Quid agere? (какво	да	се	прави	–	лат.)
Ако	анализираме	представените	до	тук	данни,	можем	да	направим	
заключението,	 че	 хипергликемията	 е	 сериозен	 увреждащ	фактор	
при	критично	болните,	но	от	друга	страна,	опитът	кръвната	захар	
да	 бъде	 поддържана	 в	 нормални	 стойности	 може	 да	 е	 причина	
за	 повишена	 смъртност.	 Остава	 въпроса:	 „как	 да	 манипулираме	
глюкозния	 метаболизъм	 за	 да	 постигнем	 максимална	 полза	 и	
минимална	увреда?”

Едно	 голямо	 мултицентрово	 ретроспективно	 проучване,	
публикувано	през	2006	год.�,	се	опитва	да	отговори	на	този	въпрос.	
На	базата	на	данни,	получени	от	168	337	изследвания	на	кръвна	за-
хар	при	7	049	пациенти,	авторите	потвърждават	своята	хипотеза,	
че	отклоненията	в	стойностите	на	кръвната	захар	по	време	на	ле-
чението	са	директно	свързани	със	смъртността	и	заболеваемостта	
при	болни	в	интензивното	отделение.	Според	тях,	независимо,	че	
средната	стойност	на	серумната	глюкоза	може	да	е	еднаква	(Фигу-
ра	3),	при	пациентите	с	по-големи	отклонения	от	тази	средна	стой-
ност,	с		по-голяма	вероятност	се	развиват	тежки	усложнения	и	е	по-
чест	неблагоприятния	изход.

	 Фигура	3.	Графично	представяне	на	стойности	на	кръвната	за-
хар	с	голяма	(А)	и	малка	(В)	вариабилност.

Същите	автори	не	намират	съществена	разлика	в	преживяемостта	
при	пациентите	със	средни	стойности	под	8.0	mmol/L	кръвна	захар	
и	тези	с	9-10	mmol/L.	Според	тях,	от	основно	значение	е	поддържа-
нето	на	постоянни	нива	на	кръвната	 захар	 с	ниска	вариабилност	
и	към	това	трябва	да	бъде	насочено	инсулиновото	лечение,	като	с	
него	се	избягват	екстремно	ниските	и	високи	стойности.	
Тези	 заключения	 се	 потвърждават	 и	 от	 проведени	 впоследствие	
едноцентрови	 изследвания	 при	 септични�,�,	 хирургични19,	 педиа-
трични�	и	медицински21	интензивни	пациенти.	
Логичният	извод	е,	че	контролът	върху	гликемията,	осъществяван	
чрез	инсулинова	инфузия	трябва	да	има	за	цел	не	само	намалението	
на	кръвната	захар,	а	по-скоро	да	е	насочен	към	поддържането	на	
постоянното	й	ниво	без	съществени	отклонения	в	стойностите	й22.	

Заключение	
В	 последните	 години	 бяха	 натрупани	 множество	 данни	 относно	
контрола	на	гликемията	при	болни	в	интензивните	отделения.	Въ-
преки,	че	не	са	изяснени	много	от	важните	въпроси	(какви	стойно-
сти	на	кръвната	захар	са	от	най-голяма	полза,	или	пък	носят	най-
малка	вреда?;	какви	методи	за	корекция	на	гликемията	трябва	да	
бъдат	прилагани?;	какви	трябва	да	бъдат	интервалите	на	изследва-
нето	на	глюкозата?	и	т.н.),	със	сигурност	може	да	се	твърди,	че	този	
контрол	е	нужен	и	подпомага	терапевтичния	процес.	Засега	остават	
два	важни	постулата:	да	се	избягват	хипогликемичните	епизоди	и	
големите	вариации	в	стойностите	на	кръвната	захар.	Следващите	
проучвания	ще	успеят	да	детайлизират	конкретния	терапевтичен	
подход	за	гликемичен	контрол	в	интензивните	отделения.
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хРАНЕНЕ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ТЕжЪК ОСТЪР ПАНКРЕАТИТ – НУжНА лИ Е РЕВИЗИЯ 
НА ДОГМАТА?

Доц. Д-р М. Белитова, д.м., Проф. Д-р Д. Карадимов, д.м.н.
УМБАЛ „Ц. Йоанна” – ИСУЛ

NUTRITION IN SEvERE ACUTE PANCREATITIS – SHOULD THE DOGMA BE REvISED?

Belitova M, D. Karadimov 
Univercity Hospital “Queen Giovanna” – Sofia 

РЕЗЮМЕ: Теоретични основи: Основните фактори,	 които	 опре-
делят	 изхода	 при	 пациенти	 с	 тежък	 остър	 панкреатит	 (ТОП),	 са	
тежестта	 на	 възпалителния	 отговор	 на	 организма	 и	 бактериaл-
ната	 транслокация,	 обусловена	 от	 повишения	 интестинален	 пер-
меабилитет.	 Цел: да	 се	 сравнят	 предимствата/недостатъците	 на	
ранното	 йеюнално	 ентерално	 хранене	 (РЙЕХ)	 спрямо	 тоталното	
парентерално	хранене	(ТПХ)	при	пациенти	с	ТОП,	по	отношение	на	
ефективност,	безопасност	и	продължителност	на	хоспитализация-
та.	Методи: Проучването	обхваща	50	пациенти,	с	TОП	по	Balthazar;	
APACHE	Score	>	8,	разделени	в	Група	 	на	РЙЕХ	(n=25)	и	в	Група	на	
ТПХ	(n=25).	Освен	демографските	параметри,	са	проследени	и	ана-
лизирани;	нива	на	С-реактивен	протеин,	трансферин,	серумен	албу-
мин,	компликации:	морталитет,	честота	на	инфекции	и	хирургични	
интервенции;	продължителност	на	престоя	в	Централна	Реанима-
ция.		Резултати:	пациентите	от	двете	групи	са	сравними	по	отноше-
ние	на	демографската	характеристика,	етиология,	тежест	на	ОП	и	
морталитета.		Няма	статистически	достоверна	разлика	в	серумните	
нива	на	CRP,	трансферин,	албумин	и	честота	на	ранните	усложне-
ния.	В	групата	с	ТПХ,	се	отбелязва	значително	по-висока	честота	на	
възпалителни	усложнения	от	Грам-позитивни	и	гъбични	причини-
тели.	Изводи: Ранното	ентерално	йеюнално	хранене	е	не	по-малко	
ефективно	от	ТПХ	при	пациенти	с	ТОП.

ABSTRACT: Purpose:	 To	 compare	 the	 effect	 of	 parenteral	 versus	 ear-
ly	 jejunal	 enteral	 nutrition	 in	 severe	 acute	 pancreatitis,	 with	 respect	
to	 efficacy,	 safety,	 morbidity,	 mortality	 and	 length	 of	 hospitalization.	
Methods:	50	patients	were	enrolled	in	the	study,	divided	into	a	parenteral	
group	 (n=25)	 and	 an	 early	 jejunal	 enteral	 group	 (n=25),	 who	 met	
severity	criteria	(Balthazar	high	classes).	The	patients	were	compared	by	
demographics,	 disease	 etiology,	 immunoinflamatory	 severity	 markers,	
complications	and	disease		progression.	Results:	There	was	no	statistical	
difference	in	the	average	duration	of	nutritional	support,	somatostatin,	
or	antibiotics	in	the	two	groups.	Decrease	of	inflammatory	markers	was	
similar	in	the	two	groups.	There	was	no	difference	in	average	length	of	
hospitalization	 in	 the	 two	 groups.	 There	were	6	deaths	 in	EJEN	group	
and	7	in	TPN,	most	over	from	SIRS,	MOF	and	intractable	sepsis.	Infection	
complications	of	Gram-positive	and	fungal	origin	were	more	frequent	in	
TPN	Group.			Conclusion Enteral	nutrition	and	total	parenteral	nutrition	
are	comparable	in	the	management	of	severe	acute	pancreatitis	in	terms	
of	hospital	stay,	need	for	surgical	intervention,	infections	and	mortality.
Key words:	Nutritional	Support.	Parenteral	Nutrition.	Enteral	Nutrition.	
Pancreatitis.

Въведение

Тежките	форми	на	острия	панкреатит	(ТОП)	се	наблюдават	при	20	
–	 30%	от	пациентите	 с	 това	 заболяване	и	 са	 свързани	 с	 повишен	
риск	 от	 усложнения:	 	 полиорганна	 недостатъчност	 (ПОН);	 некро-
за,	 абсцес	 или	 оформяне	 на	 псевдокиста	 на	 панкреасната	 жлеза.	
Пациентите	 с	 тази	 патология	 обикновено	 имат	 дълъг	 престой	 в	
интензивните	отделения	и	лечението	им	е	клинично	предизвика-
телство	за	анестезиолога,	т.к.	изисква	мултидисциплинарен	подход,	
водноелектролитна	 ресусцитация,	 антибиотична	 профилактика,	
приложение	на	медикаменти	за	поддръжка	на	хемодинамиката,	ди-
хателната	и	бъбречни	функции,	както	и	артифициално	хранене	(3,5,6).
Характерно	за	заболяването	е	развитието	на	имуноинфламаторен	
процес,	засягащ	всички	органи	и	системи,	който	се	съпровожда	от	
хиперметаболитно	 състояние	и	висока	 скорост	на	белтъчен	ката-
болизъм.	Поради	това,	при	липса	на	адекватно	хранене,	още	в	ран-
ните	фази	на	заболяването	към	описаните	усложнения,	се	добавя	и	
малнутриция	(3,5).

Тоталното	парентерално	хранене	(ТПХ)	се	определя	като	„стандарт”	
в	храненето	на	тези	пациенти	 (8,10,12).	Дали	обаче	то	е	най-добрият	
избор	при	тази	патология?	От	една	страна	високата	му	цена,	 а	от	
друга	 характерните	 усложнения,	 свързни	 прекратения	 прием	 на	
нутриенти	 p.o,	 налагат	 търсене	 на	 други	 начини	 на	 хранене	 при	
тези	пациенти.	Особено	неблагоприятно	протичащо	усложнение	е	
тежката	дисфункция	на	интестиналната	мукозна	бариера	(14,15,21),	и	
риск	от	развитие	на	нозокомиални	инфекции,	поддържане	на	сеп-
тично	състояние	с	интестинален	произход,		с	последващо	агравира-
не	на	синдрома	на	системния	възпалителен	отговор	(SIRS),	ПОН	и	
неблагоприятен	изход	за	пациента.
Запазването	на	 ентералния	прием	на	нутриенти	 (15,18,23)	 до	 голяма	
степен	би	гарантирало	запазването	на	интактна	мукозна	бариера	
и	би	превантирало	бактериалната	транслокация.	Дали	обаче	това	
е	удачно	за	тези	пациенти,	при	които	най-разпространената	догма	
беше:	инхибираната	екзокринна	функция	и	гладът	са	терапевично	
необходими	за	пациента,	за	да	се	осигури		покой	на	жлезата	и	добър	
дренаж	на	панкреасните	ензими?
Според	проучвания	на	Ragins	H	(19)	et	al	и	Eatock	et	al(2),	степента	на	
стимулираната	панкреасна	екзокринна	секреция	зависи	от	мястото	
в	гастроинтестиналния	тракт	(ГИТ),	където	се	въвеждат	хранител-
ните	субстнции.	Според	авторите,	тя	е	минимална	или	незначител-
на,	когато	това	се	осъщесвява	дистално	от	ъгъла	на	Treitz	(lig.	sus-
pensorium	duodeni),	в	зоната	на	йеюнума.
Редица	 проспективни	 рандомизирани	 проучвания	 доказват	 по-
нисък	морталитет	при	пациентите	с	ТОП,	които	са	хранени	с	йею-
нално	ентерално	хранене	 (4,7,9,16)	в	сравнение	с	пациентите	на	ТПХ.	

За	разлика	от	тях,	проучвания	на	McClave	et	al	доказват,	че	ентерал-
ното	хранене	не	е	предпоставка	за	намаляване	на	честотата	на	ин-
фекциите	и	хирургичните	интервенции	при	пациентите	с	ТОП.	За	
отбелязване	обаче	е	факта,	че	ентералното	хранене	при	пациентите	
от	тези	проучвания	е	стартирано	в	късен	етап	от	заболяването	–	7/8	
ден,	като	до	тогава	на	пациентите	е	назначаван	глад.	
Рандомизирано	клинично	проучване	на	McCleave	et	al(13,14),	съобща-
ва	че	при	пациенти	с	ентерално	хранене,	токсичността	и	стреса	от	
ТОП	се	преодоляват	по-бързо	и	по-пълноценно,	в	сравнение	с	паци-
ентите	на	ТПХ.
Kalfarentzos	et	al(8,9),	съобщават,	че	в	сравнение	с	ТПХ,	ентералното	
хранене	 се	 толерира	 по-добре	 от	 пациентите	 и	 се	 съпровожда	 от	
клинично	незначими	странични	ефекти.
Други	автори(11,12),	обаче	доказват,	че	ентерално	хранените	пациен-
ти,	получават	значително	по-малко	количество	калории	и	протеин,	
в	сравнение	с	тези,	на	ТПХ.	Важно	е	да	се	отбележи	обаче,	че	и	при	
тези	пациенти,	ентералното	хранене	е	стартирано	късно	(след	7/8	
ден	от	началото	на	заболяването),	бавно	е	достигната	необходима-
та	скорост	на	инфузия,	поради	което	тоталната	калорийност	на	хра-
нителния	режим	остава	ниска.
Липсата	на	единно	мнение	в	научната	литература,	постави	и	цел-
та	на	настоящото	проучване:	да	се	проучат	предимствата	и	недос-
татъците	на	ранното	йеюнално	ентерално	хранене	(РЙЕХ)	спрямо	
тоталното	парентерално	хранене	при	пациенти	с	тежък	остър	пан-
креатит,	 по	 отношение	на	 ефективност,	 безопасност	и	 продължи-
телност	на	хоспитализацията.

Методи

Проучването	 е	 ретроспективно	 и	 обхваща	 50	 пациенти,	 хоспита-
лизирани	 в	 Централна	 Реанимация	 (ЦР)	 на	 УМБАЛ	 „Ц.	 Йоанна”	 –	
ИСУЛ	с	тежък	остър	панкреатит,	APACHE	Score	>	8,	за	периода	2008	
–	2012.	За	периода	2008	–	2010г.,	всички	пациенти	са	получили	ТПХ,	
а	след	това	–	до	2012г.,	йеюнално	ентерално	хранене. Инклузионен 
критерии:	диагнозата	тежък	остър	панкреатит,	която	е	поставена	
съобразно	критериите:	клинична	картина,	серумна	хиперамилазе-
мия	(>3	х	нормата),	КАТ	на	корем	с	контраст	и	определена	степен	на	
тежест	≥7,	съобразно	критериите	по	Balthazar(1).	Ексклузионни кри-
терии:	възраст	<18г.,	пациенти	с	леки	форми	на	остър	панкреатит,	
както	и	такива,	след	извазивни	интервенции	(ЕRCP,	папилотомии,	
стендиране	на	жлъчни	пътища)	или	усложнения,	налагащи	опера-
тивна	интервенция	в	момента	на	постъпването	в	ЦР;	пациенти	със	
захарен	диабет	или	с	нестабилна	хемодинамика,	налагаща	катехо-
ламинова	 поддръжка	 към	момента	 на	 постъпването	 в	ЦР.	 Всички	
пациенти,	независимо	от	начина	на	хранене,	са	получили	рутинна	
терапия,	състояща	се	от:	декомпресия	на	ГИТ,	Somatostatin,	профи-
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лактика	на	инфекциите	с	антибиотик	(Ciprofloxacin/Methronidazole	
или	Imipenem/Cilastatine),	Н2	–	блокери,	ВЕР,	и	при	нужда	-	медика-
менти	за	поддържане	на	основните	жизнените	функции.	
Освен	демографските	параметри	(пол,	възраст,	тегло,	етиология	на	
ТОП),	са	проследени	и	анализирани:	нива	на	С-реактивен	протеин,	
трансферин,	серумен	албумин	и	кръвна	захар	–	по	методика	и	стан-
дарт	 на	 Централна	 Лаборатория	 УМБАЛ	 „Ц.	 Йоанна”.	 Тези	 биохи-
мични	маркери	са	проследени	при	постъпване	на	пациента	преди	
инициацията	на	хранителния	режим;	на	4-я,	7-я,	и	10-я	ден	след	това	и	
отразяват	от	една	страна	влиянието	на	избрания	режим	на	хранене	
върху	активността	на	ТОП,	а	от	друга	ефективността	по	отношение	
на	нутритивния	статус.	Освен	това,	проследени	са	честотата	и	вида	
на:	инфекции	на	панкреаса	или	на	дистантни	органи,	извършени	
хирургични	интервенции;	продължителност	и	цена	на	престоя	в	ЦР,	
морталитет.	На	10-я	ден	отново	компютъртомографски	беше	оцене-
на	тежестта	на	панкреатита,	по	скалата	на	Balthazar.
В	зависимост	от	начина	на	хранене,	пациентите	са	разделени	на	две	
групи:	 Група	ТПХ	 (n=25)	и	Група	РЙЕХ	 (n=25).	И	при	двете	 групи,	
храненето	стартира	до	24-я	час	от	приемането	в	ЦР,	като	таргетна	
цел	е	да	се	осигурят	25	–	30	Kcal/ден	и	120	–	130	g/ден	протеин.	Ре-
жимът	на	хранене	и	при	двете	групи	пациенти	продължава	до	72-я 
час	след	резолюцията	на	проявите	на	острия	панкреатит.
Тотално	 парентерално	 хранене:	 осъществява	 се	 през	 двулуменен	
централен	 венозен	 катетър,	 поставен	 във	 v.subclavia	 (7,5F;	 22cm;	
B.Braun,	Germany)	с	готов	трикомпонентен	разтвор	-	Kabiven	(Freze-
nius	Kabi).
Йеюнално	ентерално	хранене:	осъществява	се	през	15F	полиурета-
нова	сонда,	върхът	на	която	е	поставен	ендоскопски	след	lig.	Treitz,	
в	 първата	 йеюнална	 бримка.	 Използвани	 са	 готови	 елементарни	
разтвори	–	Ensure	plus	и	др,

Статистика

За	 статистическа	 обработка	 на	 данните	 е	 използвана	 програмата	
Statistical	Package	 for	Social	 Sciences	 (SPSS	 Inc.,Chicago,	 IL,	U.S.A.)	 for	
Windows	version	13.0.	За	сравняване	на	многократно	измерваните	
вариабилни,	 е	използван	непараметричен	Mann-Whitney	U-test.	 За	
анализ	на	стойностите	преди	и	след	иницииране	на	хранителните	
режими,	е	използван	Wilcoxon	signed-rank	test.	Категорийните	дан-
ни	са	изразени	като	абсолютни	и	относителни	честоти	и	са	сравне-
ни	посредством	Pearson	chi-square	или	Fisher’s	exact-tests.	Стойно-
сти	на	Р	<	0.05	са	приети	за	статистически	значими.
Медицинска	етика
Протоколът	 на	 проучването	 е	 одобрен	 от	 Етичната	 Комисия	 към	
УМБАЛ	«Ц.	Йоанна»	и	е	в	съответствие	с	насоките	на	«World	Medical	
Association	 Declaration	 of	 Helsinki	 -	 Ethical	 Principles	 for	 Medical	
Research	Involving	Human	Subjects»-Tokyo	2004.	Всички	пациенти	са	
подписали	информирано	съгласие	за	участие	в	проучването.
Резултати
Основните	характеристики	на	двете	групи	пациенти	са	представе-
ни	на	Табл.1.	Няма	статистически	значими	разлики	в	средната	въз-
раст,	етиологията	и	продължителността	на	панкреатита	от	начало-
то	му,	до	постъпването	на	пациента	в	ЦР.

Табл.1.	 Характерис-
тика	на	двете	групи	
пациенти

Тотално па-
р е н т е р а л -
но хранене 
(n=25)

Ранно енте-
рално хра-
нене (n=25)

Р стой-
ности

Възраст 
(ср.ст-т,	±SD) 38,4	±	13,8 41,1	±	11,3 0,411a

Пол	(жени/мъже) 3/22 4/21 0,001b

Тегло	(ср.ст-т,	±SD) 79	±	12,9 82	±	11,8 0,341a

Етиология:
Алкохол
ЖКБ
Медикаменти
Идиопатична

13	(52,0%)
10	(40,0%)
1	(4,0%)
1	(4,0%)

11	(44,0%)
11	(44,0%)
1	(4,0%)
1	(4,0%)

0,586b

Продължителност	на	
панкреатита	 до	 пос-
тъпването	в	ЦР	(дни,	
±SD)

3,86	±	0,67 3,55	±	0,97 0,349a

аMann-Whitney	
U-test	 bPearson chi-
square	test

На	Таб.2	са	представени	резултатите	от	изследваните	биохимични	
маркери.
С-реактивен протеин:	 и	 при	 двете	 групи	 пациенти,	 стойностите	
на	CRP	при	постъпването	са	значително	завишени,	което	отразява	
активността	на	възпалителния	процес.	Постепенно	до	края	на	из-
следвания	период,	се	отбелязва	спадане	в	стойностите	и	при	двете	
групи	пациенти,	което	е	статистически	значимо.
Серумен албумин:	в	сравнение	с	първоначалните	стойности	при	пос-
тъпването,	при	пациентите	с	ентерално	хранене	се	отбелязва	ста-

тистически	сигнификантно	повишение	в	стойностите	на	серумния	
албумин	във	всички	периоди	на	измерване,	докато	при	пациентите	
с	ТПХ	–	се	отбелязва	същата	промяна,	но	е	несигнификантна.	Отче-
тенета	разлика,	обаче	е	статистически	несигнификантна	при	срав-
нение	на	двете	групи	пациенти.
Серумен трансферин:	и	при	двете	групи	пациенти	се	отбелязва	ста-
тистически	значимо	нарастване	на	стойностите	на	серумния	транс-
ферин,	 като	 в	 групата	 на	 РЙЕХ,	 настъпва	 по-рано.	 Сравнявайки	
двете	групи	една	с	друга	обаче,	не	се	отчита	статистически	значима	
разлика.

Табл.2.	Биохомични	маркери	на	активността	на	тежкия	остър	пан-
креатит,	престой	и	изход	за	пациента.

Показател	

Ентерално хранене 
(n=25)
ср.ст-ти±SD;	 P	 с/у	
ден	0a

Парентерално хра-
нене (n=25)
ср.ст-ти±SD;	 P с/у	
ден	0a

Р 
с то й -
ност,
Р Й Е Х	
срещу	
ТПХb

CRP
Ден	0
Ден	4
Ден	7
Ден	10

132,8	±	100,2
53,3		±		28,8;	(<0,001)
31,6		±		27,4;	(<0,001)
11,8		±		10,2;	(<0,001)

117.5	±	118,7
74,6	±			14,8	(<	0.001)
28.6	±			44,1	(<	0,001)
		14.0	±			24,1	(<	0,001)	

0,723
0,178
0,654
0,629

Серумен	 албу-
мин	
Ден	0
Ден	4
Ден	7
Ден	10

28,6	±	5,8
29,8	±	4,01	(<0,013)
30,9	±	3,03	(<0,016)
35,2	±	2,04	(<0,003)

31,40	±	10,9
31,90	±			4,13	(0,612)
		32,71	±			3,40	(0,640)	
		33,01	±			2,12		(0,069)

0,057
0,865
0,156
0,171

Серумен	 трансфе-
рин
Ден	0
Ден	4
Ден	7
Ден	10

	 156	±		20
169	±	30	(<0.002)
181	±	40	(<0,001)
	 		196	±	36	(<0,001) 

190	±	37
						191	±	41	(0,291)
194	±	28	(<0,001)
			201	±	29	(<0,001)	

0,015
0,389
0,431
0,659

Индекс	 на	 те-
жест
(по	Balthazar)
Ден	0
Ден	10

8,84	±	1,07	
9,08	±	0,08	(0,102)

8,72	±	1,14	
9,26	±	1,09	(0,091)

0,865
0,461

Инфекции 16	(64%) 15	(60%) 0,987

Престой в 
ЦР(дни) 12	(5	–	23) 15	(8	–	25) 0,056

Престой	 в	 бол-
ницата 36	(21-52) 38	(19-59) 0,755

Морталитет	 6	(24%) 7	(28%) 0,998
а	Wilcoxon	signed-
rank	test
b	 Mann-Whitney	
U-test

Тежест на панкреатита:	 при	 приемането	 на	 пациентите	 в	 ЦР,	
първоначалната	 компютъртомографска	 оценка	 на	 тежестта	 на	
панкреатита	по	скалата	на	Balthazar,	беше	8,34±1,79	за	Гр.	РЙЕХ	и	
9,06±2,05	–	за	Гр.	ТПХ.	В	края	на	изследвания	период,	стийностите	
са	9,78±1,14	за	Гр.	РЙЕХ	и	10,86±1,02,	за	Гр.	ТПХ.	В	динамика	на	забо-
ляването,	при	4	пациенти	–	по	двама	от	всяка	група,	беше	отчетена	
редукция	в	тежестта	на	панкреатита,	а	при	4	пациенти	от	Гр.РЙЕХ	и	
5	пациенти	от	Гр.	ТПХ,	се	отбеляза	нарастване.	При	останалите	па-
циенти	–	нямаше	разлика	в	изходните	стойности	на	този	показател,	
в	сравнение	с	входните.	Между	отделните	степени	на	тежест	–	няма	
статистически	значима	разлика.	
Проведено лечение:	 въпреки	 назначеното	 консервативно	 лечение	
при	всички	пациенти,	само	при	8	пациента	(32%)	-	за	РЙЕХ	и	при	
6	(24%)	–	за	ТПХ,	не	се	наложи	допълнителна	интервенция.	 	Само	
перкутанен	 дренаж	 беше	 достатъчен	 при	 5	 пациенти	 от	 Гр.РЙЕХ	
(20%)	и	при	 	6	(24%)	–	от	Групата	ТПХ.	При	всички	останали	–	12	
(48%)	от	Гр.	РЙЕХ	и	при	13	от	Гр.	ТПХ	(52%)	се	извърши	и	хирургич-
на	интервенция	–	лапаротомия,	абсцесотомия	с	разширен	дебрид-
ман	на	панкреасното	ложе,	некректомия	с/без	ревизия	и	дренаж	на	
жлъчните	пътища,	холецистектомия,	спленектомия.	В	последствие,	
при	3	пациенти	от	Гр.	РЙЕХ	(12%)	и	при	4	пациенти	от	ТПХ	(16%),	
поради	развитие	на	тежък	самоподдържащ	се	перитонит,	се	нало-
жи	и	лечение	с	лапаростомия	и	многократни	лаважи	на	коремната	
кухина.	Средният	интервал	за	извършване	на	операциите	беше	14	
дни	за	Гр.	РЙЕХ	(4-35)	и	13	дни,	за	Гр.	ТПХ	(3-29),	което	е	статисти-
чески	незначимо	(Р=0,398).
Морбидитет:	няма	статистически	значима	разлика	в	развитието	на	
локорегионалния	 морбидитет	 между	 пациентите	 от	 двете	 групи.	
При	13	от	пациентите	с	РЙЕХ	и	11	от	пациентите	с	ТПХ	се	наблюда-
ваха:	оформяне	и	абсцедиране	на	киста	в	панкреаса,	перитонит.	При	
4	от	Група	РЙЕХ	и	при	5	пациенти	от	Група	ТПХ,	се	появиха	възпали-
телни	инфилтрати	в	основите	на	белите	дробове,	предимно	в	ляво,	
оформяне	 на	 изливи,	 като	 при	 2/4	 и	 4/5	 респ.	 това	 наложи	ИБВ.	
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Няма	разлика	също	и	в	честотата	на	инфекциозните	усложнения:	
16	от	пациентите	с	ТПХ	и	14	от	пациентите	с	ТПХ	са	с	изолирани	
микробни	и	гъбични	причинители.	Разлика,	статистически	досто-
верна	 (Р<0,001)	има	във	вида	им:	при	Група	РЕЙХ	–	предоминира	
E.coli,	докато	при	пациентите	с	ТПХ	–	Staph.aureus,	Enterococci,	Can-
dida	albicans	(Табл.2)
Морталитет:	няма	статистически	значима	разлика	в	честотата	на	
леталните	случаи	при	пациентите	от	двете	групи	–	за	Група	РЙЕХ	6	
случая	(24%),	а	за	Група	ТПХ	–	7	случая	(28%).	При	всички	пациенти,	
смъртта	настъпи	в	резултат	на	сепсис,	SIRS	и	ПОН.	И	в	двете	групи	
няма	пациенти	с	хирургични	усложнения	–	кървене.
Продължителност на престоя:	 няма	 статистически	 значима	 раз-
лика	в	продължителността	както	на	болничния	престой,	така	и	за	
престоя	в	ЦР,	между	двете	групи	пациенти	(Р=0,755	и	Р=0,056	респ,	
Табл.2)

Обсъждане

Безусловно	е	значението	на	храненето	при	пациентите	с	ТОП.	На-
стоящото	проучване	е	фокусирано	върху	ефектите	на	ранното	йею-
нално	хранене,	в	сравнение	с	ТПХ,	осъществено	чрез	ендоскопски	
поставена	хранителна	сонда,	след	lig.	Treitz.	Много	автори	подчер-
тават	 значението	 и	 предимствата	 на	 ентералното	 въвеждане	 на	
хранителни	субстанции	за	поддържане	на	интестиналното	здраве,	
превенция	 на	 прогресията	 на	 имуновъзпалителния	 процес	 и	 по-
лиорганната	 недостатъчност	 при	 тези	 пациенти.	 Сравнявайки	 ЕХ	
с	ТПХ,	 Louie	 et	 al(10),	 съобщават	 за	 спад	 с	50%	на	CRP	при	пациен-
тите	с	ентерално	хранене,	а	Zhao	et	al(23),	наблюдават	също	такава	
редукция,	която	настъпва	4	дни	по-рано.	Powell	 et	 al(18)	не	наблю-
дават	никакво	влияние	на	ЕХ	при	пациенти	с	ТОП	върху	инфлама-
торния	процес,	като	не	отчитат	никаква	промяна	в	концентрациите	
на	IL-6,	STNFRI	и	CRP.	За	разлика	от	тях,	Petrov	et	al(18),	съобщават	за	
редукция	на	инфламаторните	маркери	с	40%	при	13%	от	пациенти-
те,	хранени	ентерално,	срещу	3,8%	при	пациентите	на	ТПХ.	Резул-
татите	от	нашето	проучване	показват,	че	и	при	двата	хранителни	
режима	се	наблюдава	спадане	на	нивата	на	CRP,	като	това	е	статис-
тически	значимо	и	се	наблюдава	при	пациентите	без	допълнител-
ни	инфекции	след	4-я	ден,	а	при	тези	с	допълнителни	такива	–	след	
7-я	ден.	След	този	период	–	не	установихме	статистически	значима	
редукция	в	стийностите	на	CRP	и	при	двете	групи	пациенти.	Също	
така,	наблюдавахме	значително	нарастване	на	серумния	трансфе-
рин,	при	пациентите	от	двете	групи	(по-изразено	при	пациентите	с	
РЙЕХ),	което	кореспондира	с	понижението	на	CRP.	
По	 отношение	 влиянието	 на	 хранителните	 режими	 върху	 нутри-
тивния	статус	на	пациентите,	Louie	et	al(10).	Смятат,	че	ЕХ	и	ТПХ	са	ед-
накво	ефективни	за	възстановяване	на	серумния	албумин.	Zhao	et	
al(23),	съобщават	за	разлика	от	това,	че	при	ЕХ	серумния	албумин	не	
се	променя,	но	нарастват	пре-албумините	и		теглото	на	пациентите.	
Според	Makola	et	al(11),	ЕХ	няма	позитивно	влияние	върху	нутритив-
ния	статус	на	пациентите.	Резултатите	от	нашето	проучване	показ-
ват	повишение	на	нивата	на	серумния	албумин,	което	се	наблюдава	
и	при	двете	групи	пациенти,	но	докато	при	РЙЕХ,	то	е	значимо	още	
в	началото	на	храненето,	при	ТПХ	–	настъпва	едва	след	7-я-10-я	ден.
Недостатъчно	проучен	в	литературата	е	въпросът	за	влиянието	на	
хранителните	режими	върху	тежестта	на	острия	панкреатит,	отче-
тена	 с	индексът	на	тежест	по	 скалата	на	Balthazar.	Makola	 et	 al(11),	
съобщават,	че	при	пациентите	с	ЕХ,	този	индекс	спада	от	4	на	2	към	
3-4	ден.	Вероятно	причина	за	това	е	по-леката	степен	на	панкреати-
та	при	изследваните	пациенти.	Според	Windsor	et	al(22),	Targarona	et	
al(20)	и	Louie	et	al(10),	храненето	не	оказва	влияние	върху	активността	
на	панкреатита.	Резултатите	от	нашето	проучване	показват	нара-
стване	индекса	на	тежест	на	заболяването	при	пациентите	с	ТПХ,	
към	 10-я	 ден.	 Липсата	 обаче	 на	 статистически	 значими	 разлики	
между	двете	групи	пациенти	в	изследваните	времена,	вероятно	се	
дължи	на	по-тежките	форми	на	панкреатит	при	нашите	пациенти	и	
показва	необходимост	от	допълнителни	проучвания	и	проследява-
не	в	по-късни	стадии	на	заболяването.
Въпреки	някои	съобщения	в	литературата	(Petrov	et	al(16,17))	за	пре-
вантивното	 влияние	 на	 ЕХ	 върху	 инфекциите,	 нашите	 резултати	
показват	липса	на	стстистически	значима	разлика	между	двете	гру-
пи	пациенти.	В	групата	на	ТПХ	преобладаващи	са	Грам-позитивни-
те	и	фунгалните	инфекции,	докато	при	РЙЕХ	–	Грам-негативните.	
Вероятната	 причина	 за	 това	 е	 контаминацията	 на	 ЦВК,	 въпреки	
строгата	асептична	техника	на	поставяне	и	употреба.
Честотата	 на	 хирургичните	 интервенции	 и	 морталитета	 също	 не	
се	различават	при	нашите	пациенти,	въпреки	съобщенията	в	лите-
ратурата	на	Makola	et	al(11),	Petrov	et	al(16,17),	Мarik	et	al(12),	за	намаля-
ването	им	при	пациенти,	хранени	ентерално.	Вероятната	причина	
за	 това	 също	 е	 значително	по-тежките	форми	на	панкреатит	при	
нашите	болни,	на	което	се	дължи	и	идентичният	им	болничен	пре-
стой	и	престоя	в	ЦР.	Поради	това,	все	още	не	може	да	се	говори	за	
„профилактична”	 роля	 на	 ентералното	 хранене	 върху	 глобалните	
показатели,	като	тежест	на	имуновъзпалителния	процес	на	панкре-
асната	жлеза,	инфекции	и	честота	на	хирургичните	усложнения	и	
интервенции	при	пациенти	с	тежък	остър	панкреатит.
Наблюдаваната	от	нас	редукция	в	цената	на	лечението	при	паци-
ентите	с	РЙЕХ,	в	сравнение	с	пациентите	на	ТПХ,	с	около	35-40%	се	
дължи	от	една	страна	на	липсата	на	ЦВК,	а	от	друга	–	от	липсата	на	
инфекции,	свързани	с	неговото	поддържане,	а	от	там	и		от	редуци-

рането	на	антибиотичните	комбинации.
Изводи

Нашето	проучване	показа,	че	РЙЕХ	и	ТПХ	са	еднакво	ефективни	по	
отношение	на	атенюиране	имуноинфламаторния	процес,	развиващ	
се	в	 хода	на	ТОП,	 а	така	 също	и	по	отношение	на	подобряване	на	
нутритивния	статус	при	пациентите	с	това	заболяване.	Продължи-
телността	на	престоя	и	морталитета	са	идентични	при	двете	групи	
пациенти,	 но	цената	на	 ехтералния	 хранителен	режим	е	 2,5	 пъти	
по-ниска,	в	сравнение	с	ТПХ.	Също	така,	при	йеюналното	ентерално	
хранене	се	срещат	инфекции	с	Грам-негативна	флора,	докато	при	
ТПХ	–	се	изолира	Грам-позитивна	с	допълнителна	гъбична	инфек-
ция.	Цената	на	лечението	поради	това,	е	с	35-40%	по-ниска	при	йею-
налния	ентерален	хранителен	режим.	
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ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ НА НАУЧНИ СТАТИИ

 Клинично	хранене	публикува	разработки	върху	теми	от	областта	на	кли-
ничното	хранене	и	нутритивната	терапия	–	оригинални	статии,	литературни	
обзори,	клинични	случаи,	необичайни	и	интересни	фотографии,	писма	до	ре-
дактора,	редакторски	статии,	новини	от	целия	свят,	календарна	информация	за	
предстоящи	конгреси	и	научни	срещи.	

	 Ръкописите	се	подават	като	Word	файл	в	А4	формат,	шрифт	Arial,	pt	10,	на	
български	език.

	 Заглавната	страница	на	ръкописите	включва:	заглавие	на	статията	(не	
повече	от	85	знака,	вкл.	интервалите);	подзаглавие	(не	повече	от	45	знака,	вкл.	
интервалите);	имена	на	всички	автори;	име	и	адрес	на	институцията;	име,	ад-
рес	(пощенски	и	електронен)	и	телефон	на	автора	за	коренспонденция;	списък	
на	ключовите	думи;	списък	на	всички	използвани	съкращения.

	 Резюмето	се	подава	подава	на	български	и	английски	език	и	включва	не	
повече	от	200	думи.	

	 Цитираните	статии	се	подреждат	по	реда	на	появата	им	в	основния	текст,	
като	се	посочват	автори,	заглавие,	съкратено	име	на	списанието,	година,	том,	
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