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Уважаеми колеги, 

За мен е истинско удоволствие да анонсирам 18 Конгрес на 
Дружеството на анестезиолозите в България, който ще се проведе на 
24-27 октомври 2013 г. на красивото българско Черноморие. Като част 
от  ESA и WFSA желанието ни е да организираме мероприятие, което 
ще отрази мултидисциплинарния характер на анестезиологията и 
интензивното лечение, да привлечем водещи международни 
специалисти, които да споделят техния опит и да покажат последните 
научни постижения в тази област на медицината. 

За нас ще бъде удоволствие, ако решите да бъдете част от това най-
важно събитие за анестезиолозите в България. 

Организационният комитет планира научна програма, която да покрие 
всички ключови проблеми в анестезиологията и интензивното лечение, 
с много оригинални презентации, два симпозиума с любезното 
съдействие на ESA, workoshop и др. Водещите компании ще имат 
възможността на представят най-новите си продукти. 

Предвиждаме за всички наши участници една наистина развлекателна 
и приятна социална програма. 

Сигурен съм, че със съвместни усилия ще успеем да направим този 
конгрес незабравим и полезен за всички колеги. 

Искрено Ваш,  
 

Проф. Николай Петров, дмн 
Председател на Организационния комитет 
Председател на Дружеството на анестезиолозите в България 
e-mail: ccbulg@abv.bg, vivi@vma.bg 
тел. + 359 2 9225789; + 359 888 901860; +359 887 939 935 
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НАУЧНИ СТАТИИ

Ключови думи – тотално парентерално хране-
не, ентерално сондово хранене, комбинирано хра-
нене, гастростома, йеюностома

Дадени са кратки определения на видовете лечебно хранене 
и са проследени усложненията, които могат да се срещнат при 
реализирането на отделните видове лечебно хранене. Всички 
усложнения са подразделени на: от страна на ГИТ; метаболитни 
усложнения; хепатометаболитни; усложнения от страна на веноз-
ния катетър.

В хода на прилаганото парентерално хранене е необхо-
дим задълбочен клиничен и лабораторен контрол за оценка 
на ефектите и установяване на евентуалните усложнения, 
които могат да настъпят при извършването на ТПХ, ЕСХ и 
КХ. Едновременно с лабораторния контрол се извършва 
ежедневно клиничен контрол по отношение на тегло и ви-
тални индикации. Задължителен е контрола на венозния 
източник по отношение на проходимост, развитие на лока-
лен тромбофлебит или колонизиране на централния вено-
зен катетър.

Keywords: total parenteral nutrition (TPn), 
enteral tube feeding (ETf), combined nutrition (Cn), 
gastrostomy, jejunostomy

A brief definitions of the types of therapeutic feeding are 
given and complications following their use are described. All 
complications are subdivided into: gastrointestinal, metabolic, 
hepatometabolic and from the venous catheter. A thorough clini-
cal and laboratory monitoring is needed to assess the effects and 
to identify possible complications that may occur in the course 
of  TPN, ETF and CN. Clinical control of weight and vital signs 
is performed simultaneously with laboratory control. Control of 
the venous source for patency and development of local throbo-
phlebitis or colonization of central venous catheter is obligatory 
performed.

Малнутрицията се свързва с по-голяма честота на ус-
ложнения и по-дълъг болничен престой. Своевременното 
и адекватно хранене намалява честотата на усложненията, 
подобрява ефикасността на лечението на основното забо-
ляване, намалява заболеваемостта и смъртността, както и 
болничния престой. През последните години бе достигнат 

значителен успех при болните (деца и възрастни) с разра-
ботването на различни методи и схеми на специално кли-
нично хранене, съобразено с най-разнообразните заболя-
вания. В тези рамки особено място се отделя и заема  ТПХ 
(тотално парентерално хранене). За да бъде ТПХ най-близ-
ко до естественото ентерално хранене е необходимо да се 
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разполага с повече от 40 незаменими съставки на храната в 
готов вид за ТПХ. То трябва да задоволява съвкупните хра-
нителни потребности на организма в близък и дългосрочен 
план за поддържане на хомеостазата, покриване на нуждите 
за растеж и възстановяване. Парентералното хранене по-
ставя определение изисквания към естеството и начина на 
приложение на въвеждане по венозен път на хранителните 
разтвори:

1. Разтворите трябва да са имуногенни.
2. Хранителните съставки трябва да са парентерално ус-

вояеми.
3. Вносът трябва да става под формата на разтвор.
4. Да се има предвид несъвместимостта на отделните 

хранителни съставки.
5. Трябва да се избягват високите инфузионни скорости, 

тъй като при ТПХ хранитлените вещества постъпват в кръв-
та директно.

6. При ТПХ отпадат предизвиканите чрез ентералния 
прием на храна хормонални реакции.

 Целта на клиничното хранене е да осигури внос 
на всички макро- и микронутриенти, както и електролити, 
необходими за правилното функциониране на организма. 
Нутритивната терапия може да се осъществи по ентерален 
и/или парентерален път. Режимът на клиничното хранене 
се определя след оценка на хранителния статус, тежестта на 
основното заболяване и степента на риска. 

 

Схема №1

В схема № 1 са представени индикациите за отделните 
методи на лечебно хранене.(10)

Индикации за отделните методи на лечебно хранене въз 
основа на смилателната и резорбтивната способност на гас-
троинтестиналния тракт (ГИТ) (10)

 Парантералното хранене (ПХ) е метод на избор, 
при който всички необходими хранителни вещества се въ-
веждат в организма венозно. Парантералното хранене се 
прилага при пациенти, при които ентералното хранене не 
е възможно или е противопоказно. То е метод на избор при 
пациенти с нефункциониращ гастроинтестинален тракт 
(ГИТ). Единствено противопоказание за ПХ е възможността 

за пълноценно ентерално храненен.(1)
 Тоталното парентерално хранене (ТПХ) е показано 

при пациентите, които не могат да бъдат хранене по енте-
рален път или при нарушена функция на ГИТ на базата на 
травма или илеус.

 Парентералното хранене се осъществява посред-
ством периферен или централен венозен път.(2)

 Ентералното хранене (ЕХ) е метод на клинично 
хранене, при който доставката на основните нутриенти се 
осъществява по ентерален път – през устата или през сон-
да. При пациенти с функциониращ ГИТ, ентерално хранене 
може да подобри резултатите от лечението, намалява прес-
тоя в интензивни клиники и честотата на инфекциозните 
усложнения в сравнение с парентералното хранене. Енте-
ралното хранене е безопасно, по-евтино и с по-малко стра-
нични ефекти от парентералното. ЕХ подобрява структура-
та и функциите на чревната мукоза, лигавичния кръвоток, 
метаболизма на епителните клетки, стомашна и панкреасна 
секреция, локалната секреция на  IgA, съхранява чревната 
структура, лигавичния имунитет, намалява хиперметабо-
литния отговор към травма, секрецията на катаболни хор-
мони, бактериална транслокация и честотата на септичните 
усложнения. Движението на храна през червата задейства 
неврохуморални механизми, които от една страна повиша-
ват секрецията на гастрин, а от друга подобряват мотили-
тета на жлъчната система в черния дроб. По този начин се 
предотвратява холестазата, която е един от сериозните от-
рицателни ефекти при ТПХ.(3)

 Противопоказания -  ЕХ са чревна перфорация, ос-
тър хирургичен корем, механична обструкция, остро кър-
вене от ГИТ, шок, тежка ацидоза (рН под 7,2 и рСО2 над 80), 
интестинална исхемия. Относителни противопоказания са 
паралетичния илеус, неконтролирани повръщания, тежки 
диарии, ентерални фистули с големи загуби и други смуще-
ния в мотилитет на ГИТ.(4)

 ПХ и ЕХ имат своето място в клиничната практи-
ка. Съвместната им употреба особено в ранния следопера-
тивен период е за предпочитане, тъй като по-ефективно се 
постигат нутритивните цели. Повечето автори препоръчват 
при първа възможност да се започне ентерално хранене. 
Възможностите за достъп до ГИТ и осъществяване на енте-
рално хранене  включват поставяне на сонда през носа или 
устата с дисталиня връх в стомаха, дуоденума или йеюнума. 
При очакван по-дълъг възстановителен период за предпо-
читане е поставянето на перкутанна гастростома или пер-
кутанна йеюностома. (5)

 Усложнения се наблюдават и при групата с ТПХ и 
при групата с КХ и ранно ентерално захранване. Най-често 
наблюдаваните усложнения при захранване, при храненето 
на болните повечето автори разпределят в три групи(6):

Гастроинтестинални
Механични
Метаболитни 
Най-честото гастроинтестинално усложнение е диария-

та. 
Диарията се среща при 10-20% от болните, които са на 

сондово ентерално хранене. От части я предизвикват осмо-
тичните сили, от части – малабсорбцията на хранителните 
вещества. Изпражненията не съдържат кръв. Признаци на 
сепсис също липсват. При съмнение в диагнозата могат да 
помогнат следните препоръки  и мероприятия:(12)

Да се избягва използването на средства подтискащи пе-
ристалтиката на чревника. По-скоро те няма да помогнат, а 
напротив могат да бъдат причина за развитието на чревна 
непроходимост.

Необходимо е използването на изотонични хранителни 
разтвори, които би трябвало да се въведат в стомаха. Необ-
ходимо е изключването на всякакви хипертонични препара-
ти, добавени към хранителната смес. 

Да не се назначават антиацидни средства, съдържащи 
магнезиев сулфат, а също така и медикаменти, които съ-
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действат за появата на диария.
Да се опита използването на ферментиращи влакна – Пе-

ктин. Влакната от този тип забавят изпразването на стома-
ха, помагат по-ефективно да се понижи осмотичната кон-
центрация на хранителни разтвори.

При локализацията на назогастричната сонда в нача-
лото на тънкото черво е необходимо да се намали на 50% 
инфузионната скорост и същата постепенно да се увеличи 
бавно в близките 3-4 дни. Постарайте се да не се разреждат 
хранителните разтвори, тъй като се увеличава съдържани-
ето на вода в тях. 

Да се стартира незабавно парентералното хранене с цел 
да не се допусне отрицетален азотен баланс по време на ре-
гулирането на ЕСХ.

Да не се прекратява сондовото хранене, тъй като спира-
нето му задълбочава диарията, когато се реши да се възста-
нови ЕСХ. 

Причините за нейното развитие са много медикаменти, 
приложение на хиперосмоларни храни, бактериално конта-
минирани храни и инфекциозни усложнения, висока доза 
на мазнините, тежка хипопротеинемия, комбинацията от 
широкоспектърни антибиотици и инфекция. Преди започ-
ването на лечението задължително трябва да се изключи 
клостридиум инфекция. След спиране приложонието на 
провокиращите медикаменти и изключване на инфекци-
озна етиология се преминава към преоценка на вида на ен-
тералната храна, нейната концентрация и скорост на при-
ложение. При тежки случаи може да се спре ентералното 
хранене и да се премине към парентерално.(7)

 Критичните заболявания често се усложняват с гас-
тропареза и нарушаване на чревния мотилитет, което води 
до непоносимост към сондовото хранене или храненето 
през устата, което може да бъде причина за гадене и повръ-
щане. Двигателната активност на стомаха се подтиска под 
въздействието на множество фактори – болка, тревожност, 
скорошна коремна операция, перитонит, сепсис, панкреа-
тит, захарен диабет, хипергликемия, високо вътречерепно 
налягане, различни медикаменти (антихолинергични сред-
ства, опиати). Гастропарезата води до събиране на висок 
остатъчен обем в стомаха и предразполага пациентите към 
рефлукс, повръщане и аспирация.

 Според повечето автори основните мерки за сти-
мулиране на стомашно-чревния мотилитет са адекватното 
обезболяване, контролирането на нивата на кръвната захар, 
коригиране на положението на пациента в леглото (глава 
повдигната на 30о), избягва се венозното приложение на оп-
иати. При неуспех на тези мерки към терапията могат да се 
включват прокинетични средства. 

 Описват се и други гастроинтестинални усложения 
като обстипация. Тя е резултат на намален мотилитет на 
червата, намален воден внос, намален внос на фибри. Адек-
ватната хидратация и вноса на храна, съдържащи фибри 
може да реши проблема.(6)

 Аспирацията и последващата белодробна инфек-
ция са най-сериозното животозастршаващо усложнение, 
описано в литературата при ЕХ. Голяма част от критично 
болните пациенти са изложени на висок риск от аспирация 
на сондова храна поради пониженото ниво на съзнание, 
патологичния стомашен мотилитет, рецидивиращото пов-
ръщане и рефлукс. Възможни причини са високите остатъч-
ни обеми и непълното затваряне на долния езофагиален 
сфинктер. Предлагат се мерките за редуциране на този риск 
като повдигане на главата на 45о по време на хранене, спи-
ране приложението на опиати, приложение на опиеви анта-
гонисти, парокинетични средства, неперкъснато хранене с 
ниска скорост на инфузията, преминаване към тънкочревно 
хранене при едновременна стомашна декомпресия. Рискът 
от аспирация по време на ЕСХ според данните на накои ав-
тори (13,12) се движи от 1 до 44%. Предположениета, че с 
поставянето на назогастрична сонда след пилора на стомаха 
в дванадесетопръстника и по-надолу в началото на тънкото 

черво ще се намалят случаите на аспирация не се оправдаха.
(12) При пациентите в коматозно състояние аспирацията 
при ЕСХ е най-голяма. 

 Използването на назогастрични сонди има своите 
усложнения, които се отнасят към механичните усложнение. 
Запушване на сондата се среща при около 10% от болните с 
ЕСХ. Причината за това – образуване на тапи от хранител-
ните смеси. Възможността за намаляване на обтурацията 
на сондата може да се разреши с промиването на същата с 
топла вода преди и след хранене. Постоянният контакт и 
дразненето на лигавицата от сондата може да причини еро-
зии на лигавицата на стомаха и хранопровода, стриктури на 
хранопровода и езофагит. При навлизане на върха на сонда-
та в трахеята и пунктиране на белия дроб може да се стигне 
до пневмоторакс и интрапулмонално хранене.(6)

 Сондите с широк лумен увеличават риска от разви-
тие на синузит, разязвяване на назофагиалната лигавица, 
ринит, некроза на септума, отит и фарингит. Често наблюда-
вано механично усложнение е обструкцията на сондата при 
използване на визкозни и гъсти храни, особено при сонди с 
по-малък диаметър. Тя може да се преодолее чрез промивка 
с топла вода и протеолитични ензими.

 Най-често срещаните метаболитни усложнения са: 
хипонатремия, хипернатремия, хипокалийемия, хиперка-
лийемия, хипофосфатемия, хиперфосфатемия, хиперглике-
мия и дехидратация.

 Тежкият хиперкатаболизъм при критично болните 
пациенти изисква адекватна, но не и агресивна нутритивна 
терапия, водеща до прехранване. Високата доза на въгле-
хидратите води до хипергликемия и натрупване на мастна 
тъкан без промени в мускулната тъкан. Известен е небла-
гоприятният ефект на хипергликемията върху имунната 
функция. Освен това, приложението на големи количества 
въглехидрати затруднява отвикването от апаратна венти-
лация чрез свръхпродукция на СО2 и развитие на хиперкап-
ния. 

 Тежко метаболитно усложнение е Refeeding–синд-
рома. Това усложнение се наблюдава, както при ентерално-
то, така и при парентералното хранене при пациенти с тежка 
малнутриция. Refeeding–синдромът се развива при започва-
не на бърза и агресивна нутритивна терапия с глюкоза като 
основен енергиен източник. Характеризира се с развитие на 
хипофосфатемия, хипокалемия, хипомагнезийемия, дефи-
цит на витамини и задръжка на течности.(8) Дефицитът на 
електролити се дължи на тяхното вътреклетъчно премест-
ване. Електролитните нарушения водят до кардиореспира-
торна и неврологична дисфункция. Стимулирането на инсу-
линовата секреция и съответната хиперинсулинемия има 
антинатриуретичен ефект и води до задръжка на течности. 
Задръжката на течности се дължи на хипоалбуминемията, 
високите нива на натрий и метаболизма на въглехидра-
тите. Клиничната картина включва промени в нивото на 
съзнание, генерализирани отоци, подтискане на дишането, 
ритъмни нарушения. Редуциране на риска от развитие на 
Refeeding-синдром може да се постигне чрез предварително 
коригиране на електролитните нарушения, определяне на 
калориините нужди, постепенно постигане на енергийните 
цели в хода на няколко дни. Може да се наложи добавяне на 
допълнителни количества фосфор, магнезий и калий към 
разтворите.(7) 

 Усложненията на ПХ могат да се разделят на мета-
болитни, инфекциозни и механични.(9) Метаболитните са 
Refeeding-синдром, хипо- или хипергликемия, дефицит на 
есенциални мастни киселини, чернодробна дисфункция със 
стеатоза, дефицити на микронутриенти, хипертриглицери-
немия.(8) Механичните усложнения са свързани с поставя-
нето на централния и периферен венозен катетър. В зави-
симост от продължителността на ПХ усложненията могат 
да бъдат ранни и късни. Най-честото усложнение при ПХ е 
флебитът (3-31%). В някои случаи флебитите са свързани с 
локална супорация, локална тъканна некроза, бактериемия 
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и сепсис.(2) В клиничната практика по-често се използва 
централна вена за ПХ. Усложненията , които се наблюдават 
при такъв тип хранене могат да бъдат механични, метабо-
литни и инфекциозни. Механичните усложнения, свързани 
с поставянето на централния венозен катетър са: пневмото-
ракс, хемоторакс, кървене от пункционното място, тромбоза 
на съда, тромбоемболизъм.(9,2) 

 Според някои автори най-сериозните усложнения, 
свързани с централния венозен катетър са инфекциозни-
те.(2) Те са резултат на бактериална колонизация. Хипер-
гликемията са често усложнение за развитието, за което 
допринасят стресът, инсулиновата резистентност или ди-
абетът, лечението с кортикостероиди, инфекциите, орган-
ната недостатъчност и високите концентрации на глюкоза 
в разтворите. При пациенти със захарен диабет е показано 
мониторирането на стойностите и корекцията с инсулинова 
инфузия, а при пациенти без захарен диабет се проследяват 
стойностите на кръвната захар през първите 3 дни от при-
ложението на ПХ. 

 Развитието на дефицит на есенциални мастни ки-
селини се предотвратява чрез осигуряване на 2-4% от общо-
то количество калории под формата на линолева киселина. 

Синдромът на пресищане (Оverloading-syndrom) може да 
се развие при висок внос и предхождащо нарушение в усвоя-
ването на мазнините (хепатоспленомегалия с или без иктер, 
анемия, тромбоцитопения, склонност към кървене и кръво-
изливи, намаляване на някои фактори на кръвосъсирване-
то) поради тези усложнения венозните липидни емулсии са 
били забранени до 1997г в САЩ.(10,16)

 Патогенезата на чернодробната дисфункция, която 
се развива при продължително ТПХ е мултифакторна и не 
напълно установена. По правило процесът е обратим след 
перустановяване на ПХ. Лабораторните промени се раз-
виват последователно, като първо се повишава АSAT, след 
това алкалната фосфатаза и накрая билирубина. Методи за 
редуциране на честотата на това усложнение са осигуряване 
на циклично ПХ (осигуряване на периоди без ПХ аналогич-
но на физиологичното хранене през определен интервал от 
време) и ограничаване на продължителността на ПХ.(7) В 
хода на прилагането на ТПХ, ЕСХ и КХ е необходим задъл-
бочен клиничен и лабораторен мониторинг за правилната 
оценка на ефектите и установяване на евентуалните услож-
нения, които могат да настъпят при провеждането на съот-
ветния вид хранене. Едновременно с лабораторния контрол 
се извършва ежедневен клиничен контрол по отношение на 
редица показатели (тегло, витални показатели и т.н) Задъл-
жителен е контрола над централния венозен катетър и не-
говата проходимост.(11,10) 

ИЗВОДИ: 

За провеждането на ТПХ, ЕСХ и КХ е необходимо пред-
варително да бъдат коригирани по-грубите нарушения във 
водно-електролитното и алкално-киселинно равновесие. 
Основните рискове за живота трябва да бъдат предварител-
но овладени. Трябва да се осигури достатъчно кислородно 
снабдяване на тъканите и тогава да се пристъпи към про-
веждането на ТПХ,ЕСХ и КХ и тогава очакваните усложнения 
ще бъдат сведени до минимум. 
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ПАРЕНТЕРАЛНО И РАННО ЕНТЕРАЛНО ХРАНЕНЕ ПРИ ПАЦИЕНТ С ПЕРФОРАЦИЯ 
НА ДЕБЕЛО ЧЕРВО

Карадимов, Д., Бочев, Д., Цончев, З., УМБАЛ „Царица Иоанна - ИСУЛ“ - ЕАД - София - 
Клиника по анестезиология и интензивно лечение

Настоящето изложение разглежда клиничен случай, те-
рапевтичния подход и клиничните резултати при пациент 
с перфорация на дебело черво на базата на хроничен улце-
рохеморагичен колит и перитонит. Касае се за млад паци-
ент (30г.), който постъпва за лечение в много тежко общо 
състояние, с частичен консумативен синдром и разгърната 
картина на тотален фибринопурулентен перитонит. Хро-
ничният улцерохеморагичен колит в случая е от сегментен 
тип - засягане  само на част от чер вото, без да е въвлечен 
ректумът. Проведената оперативна интервенция включва 
цекостомия, като перфорираното черво е оставено in situ, 
лапаростомия затворена на трети следоперативен ден. В 
плана на лечение е използвано парентерално хранене – три-
компонентни разтвори, хумансерумалбумин, Дипептивен, 
както и ранно ентерално захранване с Fresubin – protein 
energy drink – 1,5 kcal/ml. Лечението е продължило 8 дни. 
Отвикването от апаратна вентилация е започнато на трети 
следоперативен ден след ликвидиране на лапаростомата, 
преминаването на спонтанно дишане и екстубацията на па-
циента – на четвърти следоперативен ден.

 
Имайки предвид повишените енергийни нужди бе пре-

ценено едно оптимално балансирано хранене, осигуряващо 
дневно обща калорийност 2700-3000 ккал./ден (хиперкало-
рично хранене – 45 ккал/кг.)., като след въвеждането на ен-
тералното хранене в максимална дозировка 900 ккал. са за 
сметка на ентералните разтвори, както и 60 г. от дневните 
протеинови нужди.

Имунния отговор при болни с  ХУХК е силно занижен,  и 
поради тази причина включването на имуностимуланти се 
явява твърде актуално. Глутаминът е есенциален нутрити-
вен компонент за поддържане на метаболизма, структурата 
и функцията на червата особенто при критични състояния, 
когато чревнолигавичната бариера може да е компромети-
рана. Клетките на имунната система също зависят от на-
личието на глутамин. Индуцираното от катаболитен стрес 
или малнутриция глутаминово изчерпване засяга сериозно 
имунната функция.

Парентералното хранене с дипептиди стимулира рас-
тежа и азотния баланс. Интравенозното приложение на 
глутаминови дипептиди намалява мускулната загуба на 
глутамин при стрес. Парентералния глутамин подобрява 
JgA-медиираната защита на горните дихателни пътища.

Глутаминовите дипептиди модулират имунната функ-
ция. Основната функция на добавения глутамин (дипеп-
тид), водещ до обратно развитие на тежко заболяване би 
могъл да се дължи на поддържане интегритета на лигави-
ците, имунната система и чернодробната синтеза на глута-
тион. Глутаминът стимулира синтеза на растежен хормон, а 
този хормон повлиява имунната система. След прибавяне на 
глутамин или глутаминов дипептид при пациенти в стрес се 
наблюдава увеличаване на общия брой циркулиращи лим-
фоцити и засилено облразуване на Т-лимфоцити. 

Най-общи показания за приложение на глутаминов ди-
пептид са:
•  нарушен хранителен статус (преценен по телесно 

тегло, индекс на телесната маса, антропометричните 
показатели и ниския плазмен албумин, както и тежката 
загуба на азот и функционираща тъкан);

•  нарушен имунен статус;

•  намалена вътреклетъчна и увеличена извънкле-
тъчна вода.

 Първите 48ч. поради тежестта на оперативната 
травма превалира катаболизмът в обменните процеси и 
поради тежестта на общия статус болните се хранят парен-
терално. След 48-ми час се преминава на смесено (паренте-
рално/ентерално) хранене, което във времето все повече 
преминава към ентерално. 

При ентералното хранене се ръководехме от формули-
те: протеин 12-20%, въглехидрати 40-60%, масти до 30% 
от калорийното съдържание. Свободната вода е 77-84%. 
Стандартната ентерална храна има осмоларитет 280-350 
mosm/ml. Нискокалорийните храни (0.5-1,0 kcal/ml) са с ни-
сък осмоларитет  (300 mosm/ml). Висококалорийните храни 
(2kcal/ml) са с висок осмоларитет - 1100 mosm/ml. Дневни 
нужди от течности  са оценени на 40 мл/кг. т.т.

 Приложена е следната терапевтична схема:

1.  Clinomel n7 – 1000/2000мл – трикомпонентни 
пластмасови торби, съдържащи Азот 13.2г.; 80г. ами-
нокиселини; 2080 ккал. от които 1280 ккал. глюкоз-
ни и 800 ккал. мастни, осмолалитет 1470 мОсм/л

2.  dipeptiven 20% 100мл. аланин/глутамин – 
100мл. максимална доза  до 1.7 мл/кг. т.т. дневно

От третия ден преминахме на сондово хранене с:

Fresubin – protein energy drink – 1,5 kcal/ml., в количество 
до 600 мл. на ден, 900 ккал., в постепенно нарастваща дози-
ровка

Табл. 1. Начало на сондовото хранене 
приложено в трикратни инфузии:

Ден 3 4 5 6 7 8

Скоростна 
инф.

20 
мл/ч

40 
мл/ч

60 
мл/ч

80 
мл/ч

100 
мл/ч

125 
мл/ч

Обем 100 
мл

200 
мл

300 
мл

400 
мл

500 
мл

600 
мл

Лабораторни показатели:
 пълна кръвна картина
 коаголационен статус – ПТТ, INR, аРТТ, фибриноген
 биохимични показатели – глюкоза, урея, креати-

нин, общ и директен билирубин, общ белтък, албумин, ами-
лаза, липаза, ГОТ, ГПТ, ГГТ, СПК, ЛДХ, С-реактивен протеин, 
алкална фосфатаза, общи масти, триглицериди, холестерол

електролити – Na, K, Cl, Ca, Mg, Ph

Принципно при продължително парентерално и сме-
сено (парентерално и ентерално) хранене се проследяват 
следните соматични показатели:

• нарастване на кожната гънка на корема – 1-2 см.
• увеличаване на обиколката на бедрото – 0.5-1.5 см.
• подобряване на вентилаторните показатели – уве-

личаване на ДО и намаляване на дните за АВ.
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В конкретния случай, поради краткия период на прило-
жение единствено по третия показател се установи ползот-
ворно повлияване

 Въпреки тежката клинична картина и тежкото пре-
доперативно състояние пациентът е екстубиран и поставен 
на спонтанно дишане с добри параметри на четвъртия сле-
доперативен ден. Не са наблюдавани усложнения от страна 
на други органи и системи. 

Лабораторните показатели се променяха в динамика 
както следва:

Фиг.1 Динамика на хемоглобина по време на лечени-
ето, без хемотрансфузии

Фиг.2 Динамика на Общия белтък и Албмин

Фиг.3 Динамика при чернодробните ензими и ами-
лаза
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 Парентералното хранене е метод от клиничното хра-
нене, което заема основно място в лечебния процес на 
критично болните (хирургично болни, шоково болни, бо-
лни с онкологични страдания) с невъзможен енетерален 
прием на нутриенти и осигуряването и поддържането на 
жизнено важните функции на организма. Представена е 
историята на парентералното хранене и неговото разви-
тие. Разгледани са основните разтвори, прилагани при 
парентералното хранене (въглехидрати, мастни емулсии, 
аминокиселинни разтвори и други). 

  Направени са изводи и методични препоръки за прило-
жението на парентералното хранене. 

Ключови думи: парентерално хранене, история, видове, 
развитие, разтвори и нутриенти за парентерално хранене

 The parenteral nutrition is a method from the clinical 
nutrition, which takes a main place in the recovering process 
of the critical ill patients (surgical ill patients, shock patients, 
patients with oncological diseases). These patients are with 
impossible way of enteral nutrition intake and impossible 
providing and supporting of the main body functions.

  We present the main liquids which are used in the parenteral 
nutrition (carbohydrates, fat emulsions, amino acids and 
other). Conclusions and methodological recommendations 
are made for the application of the parenteral nutrition.

Key words: parenteral nutrition, history, development, types, 
liquids and nutrients for parenteral nutrition.

  Парентералното хранене е метод от клиничното хра-
нене, който заема основно място при осигуряването и под-
държането на жизнено важните функции на организма, то-
гава когато ентералното и ентерално- сондовото хранене са 
ограничени и невъзможни да се реализират.

  Някои от най-важните ретроспективни събития, кои-
то положиха основите на тоталното парентерално лечебно 
хранене, за да придобие то настоящия си вид са:

  1628 г.- Вилям Харвей открива кръвообръщението и на 
него принадлежи идеята непосредствено в кръвта да се вли-
ват течности;

  1656 г.- Христофер Врен- архитект, астроном, един от 
основоположниците на Английското научно дружество. Съ-
единявайки пикочен мехур от прасе и гъшо перо прелива 
бира, вино и опиум на куче.

  Развитието на въпроса за парентералното хранене при-
добива особен размах през ХIX век, когато многократни епи-
демии от холера и инфекциозни болести поразяват голям 
контингент от хора (11,12).

В 1831г.  (29.XII) младият ирландски лекар W. O’ Shaugh-
nessy (1809-1889) предложил, основавайки се на биохи-
мичните изследвания на болните от холера, да се вливат 
венозно солеви разтвори на бикарбонат, за да се предпазят 

от дехидратацията и ацидозата и по този начин да оста-
нат живи. В английското списание „Ланцет” от 15 май и 2 
юни 1832 г. било съобщено, че Д-р Т. Латта (1790-1833) се 
е възползвал от съветите на Д-р Шонеси и успешно провел 
лечението на холерно болни, намиращи се в критично със-
тояние, използвайки солеви разтвори на хидрокарбоната. 
Latta Th. отбелязва, че тази идея за лечението на холерата 
със солеви разтвори принадлежи на индийски и руски лека-
ри. Неговите съвременници  считат, че името на Д-р Латта 
трябва да стои заедно с всички известни велики лекари- ле-
чители допринесли изключително много за развитието на 
лекарското изкуство (11,12). 

  Не трябва да се пропускат и още две фамилии на лекари 
Ch.G. Pravaz- 1791-1853 г. и A.Wood-1885 г., които са дали на 
медицината спринцовката с бутало и кухата игла (12). 

През  1869г. Тараханов в Русия и Conheim в Германия ин-
фузират 0.5% и 1% разтвор на NaCl на болни в шок и доказ-
ват неговата висока ефективност. Великият руски хирург Н. 
И. Пирогов пише, че гладуването и загубата на телесна маса 
повече от ½ от предишното собствено тегло завършва със 
смърт на пациента, но това може да се предотврати, ако се 
извърши хемотрансфузия, т.е хемотрансфузията задържа 
загубата на телесна маса и запазва живота на болните (11).
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  Следващият етап в развитието на парентералното хра-
нене става интравенозното вливане на глюкозни разтвори. 
Автор на това нововъведение се явява великият френски 
физиолог- Cloud Bernard 1843 г. (13) като в клиничната 
практика глюкозните разтвори са интравенозно влети през 
1896 г. от Biedle A. и  Kraus R. (11).

  През 1873 г. канадският лекар Hodder E.M. прелива мля-
ко на болни от холера и успява да спаси тежко болни. Под-
робно историята е описана в списанието Practitioner- “Trans-
fusion of milk in cholera ” 1873- №10, p.14. Доктор Hodder E.M. 
търсил течност за интравенозно вливане аналогична на 
кръвта. Той спира избора си на млякото. До опита на Hodder 
друг лекар Donne прави опит като венозно влива мляко на 
кучета, птици и зайци и доказва неговата безвредност (11). 
Разбира се от днешна позиция ни е трудно да си представим 
всичко това, но историята си е история, а фактите само по-
твърждават онова, което е извършил доктор Hodder E. M. 
(11). 

 В 1904 г. Friedrich провежда своите първи опити за то-
тално парентерално хранене.

  Японски учени в 1920-1930 г.- Yamakawa S., Nomura T., 
Sato G. преливат мастни разтвори. Те създават голям брой 
мастни емулсии от растителните мазнини, които за съжале-
ние не намират клинично приложение (11).

  През трийсете години на XX век въз основа на изследва-
нията на Guthberston D.L. 1930 г. (изучавайки метаболитни-
те нарушения при травма) става причина да се активизират 
изследванията по създаването на белтъчни разтвори като 
източници на азот за целите на парентералното хранене. 
През 1931 г. Rose W.C. установява значението на отделните 
аминокиселини в организма на човека и предложил идеал-
на смес от аминокиселини. През 1938 г.  той разделя кисели-
ните на заменими и незаменими. Известния шведски учен 
Wretlind A.  през 1943 г. предложил метод, а в 1944 г. създава 
и диализен хидролизат на белтъка - аминозол, който години 
наред е бил един от най-употребяваните в парентералното 
хранене белтъчен хидролизат (11).

  През четирдесетте години на миналия век се забеляз-
ва активация на изследванията по създаването на мастни 
емулсии. Използвани били едва ли не всички животински и 
растителни мазнини. 

  Особено се отличили американските изследователи- 
Holt L.E. в 1935 г. (14) и Mekibin J.M. през 1945-1946 г. (13, 
15, 16)- на основа на памуково масло била създадена мастна 
емулсия- липомул. Както показва публикувания дискусио-
нен материал в списание „Metabolism” №6, 1957г. посветен 
на приложението на липомула в клиничната практика, той 
не оправда надеждите на изследователите (14). 

  В 1957 г.  A. Wretlind в своята лаборатория при Каро-
линския институт в Швеция създава мастна емулсия от со-
ево масло, която е издържала всички клинични изпитвания. 
Interlipid- единствената мастна емулсия в света, която има 
много малко нежелани лекарствени реакции (20). В Гер-
мания е създадена също мастна емулсия от соевото масло- 
Lipofundin S. При сравнителна оценка на двата препарата, 
предпочитание се дава на Interlipid (11). 

  Мастните емулсии намират клинично приложение по 
цял свят с изключение на САЩ, където през 1964 г. всички 
мастни емулсии са спряни от клинична употреба. Калорий-
ната необходимост от парентералното хранене се подсигу-
рявала от големи по обем количества (6-7 литра) 10% и 15% 
разтвор на глюкоза и хидролизиран белтък. За нуждата и 
ликвидирането на хиперхидратацията са били използвани 
хлортиазидни диуретици. Такава тактика води до разме-
стване във водно-електролитното пространство на соли и 
вода и всички проблеми от това движение (2, 3, 4 ,11, 12). 
По- късно започнали да използват глюкозни разтвори с по- 
голяма концентрация до 70%, а това им давало възможнос-
ти да намалят обема на течностите до 3-3.5 литра/ 24 часа. 
Представител на това направление става известния специа-
лист в областта на парентералното хранене- Stenly Dudrik (1, 

8, 10, 11). 
  Важната роля на парентералното хранене в лечебния 

процес на тежко болните доведе до създаване на Между-
народно общество  по парентерално хранене в 1963 г. в гр. 
Единбург- Шотландия. Негови инициатори бяха професори-
те Meng и Canham (1).

  В 1968 г. S. Dudrick съобщава за успешно парентерално 
хранене през централен венозен катетър при кученца. 

  Ако през XIX век парентералното приемане на течности 
се прилагало само при лечението на холерата и някои ин-
фекциозни болести, то през XX век парентералното хранене 
става един от основните клинични методи при лечението 
на тежко болните в хирургичните отделения. През 1970 г.  S. 
Dudrick съобщава за 90 онкологично болни с инсуфициен-
ция на шевовете между хранопровода и тънкото черво (6, 8, 
9, 10, 11, 18). 

  През 1974 г. Sollasol демонстрира възможностите за 
безопасно смесване на аминокиселини, липидни емулсии и 
глюкозни разтвори (2). 

  Отначало за провеждането на парентералното хранене 
са били използвани периферните вени, в които са въвежда-
ли инжекционната игла като я свързвали със системата за 
инфузия (12).   

Парентерално хранене (ПХ)- венозно инфузиране на не-
обходимите хранителни ингредиенти: вода, електролити, 
източници на енергия и азот,  микроелемент, витамини (1, 
2, 5, 7, 11, 17)

ПХ трябва да реши две основни задачи :
1. Да осигури енергийната обмяна.
2. Да осигури пластичните функции.

При провеждането на парентерално хранене е необходи-
мо да се придържаме към 3 основни принципа:
1. Навременно стартиране- да не се чака до развитие на 

признаци на изтощение. Профилактирането на ка-
хексията е много по- леко в сравнение с лекуването и.

2. Оптимално провеждане- провежда се дотогава, докато 
се възстановят метаболитните, имунологичните и ан-
тропометричните параметри. Епизодното използване 
на хранителни смеси не дава очаквания резултат.

3. Адекватно провеждане- прието е да се счита, че ПХ е 
адекватно тогава, когато организма получава всички 
хранителни вещества в достатъчно количествено и ка-
чествено отношение за осигуряване на метаболитните 
нужди на конкретния пациент.

Има 3 вида парентерално хранене: 
1.  Пълно (тотално) ПХ (ППХ)- венозно въведени хра-

нителни вещества в количество необходимо за осигуря-
ване потребностите на организма в условията на стреса 
и заболяването.

2.  Частично или съчетано ПХ (ЧПХ)- прилага се, кога-
то с помощта на естественото или сондовото хранене 
не може да се осигурят потребностите на организма. 
Венозно се въвеждат всички необходими хранителни 
вещества в количества допълващи ентералното или 
сондовото хранене.

3.  Допълнително парентерално хранене (ДПХ)- ве-
нозно въвеждане на отделни компоненти при увели-
чена необходимост от тях или невъзможност да бъдат 
осигурени по друг начин (ентерално или чрез сондово 
хранене). ДПХ се използва като средство за подобрява-
не или допълнение към съответния друг режим на хра-
нене за корекция на белтъчния баланс.

Освен това има още и :
•  централно пълно (тотално) парентерално хранене 

(ЦППХ)- реализира се през централен венозен катетър 
при използване на хиперосмоларни разтвори (15%- 
20% разтвори на глюкоза), големи обеми и продължи-
телен период.

•  периферно парентерално хранене (ПрПХ)- реали-
зира се през периферен венозен достъп; много по-мал-
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ка опасност от катетаризационен сепсис. Използва се 
за кратковременно ПХ с продължителност не повече от 
5-7 дни.

 Следователно интравенозното парентерално хранене 
е не само алтернатива, а в някои случаи и допълнение към 
ентералното хранене.

  При провеждането на ПХ се използват три режима на 
въвеждане на хранителната смес.
1.  денонощно въвеждане- най-оптималния режим на 

хранене, особено в педиатрията. Същия режим осигу-
рява най- малко метаболитни усложнения и най- добра 
утилизация на хранителната смес.

2.  продължителна инфузия- в продължение на 18-20 
часа- осигурява добра поносимост и се използва най-
често в стационара за възрастни.

3.  цикличен режим- инфузия в продължение на 8-12 
часа- използва се при допълнително парентерално хра-
нене.

  ППХ може да се проведе по балансирана (скандинавска) 
система или (много по- рядко) по хипералиментарана сис-
тема. Основните различия между двете системи е начина на 
енергийно осигуряване на организма. При скандинавската 
система енергийната потребност се осигурява от въглеводо-
роди и мазнини, а при системата на хипералиментацията от 
въглеводороди, като правило от глюкоза в дози превишава-
щи 1.5-2 пъти нормалната и  потребност.

  Показания за парентерално хранене ( 1, 2, 5, 19): 
•  наличие на противопоказания за провеждане на 

ентералното хранене- пороци в развитието на ГИТ, сле-
доперативен период, тежки и мъчителни повръщания, 
инфекциозни заболявания на тънкото черво, наруше-
ния на съзнанието. ПХ е показано във всички случаи, 
коагато пациента не е в състояние да усвоява в адеква-
тен обем храна приета по естествен път или през сонда 
на фона на недохранване и при децата (имат ограничен 
хранителен резерв).

•  ограничение към ентералното хранене, недоста-
тък или липса на ферменти, участващи в храносмила-
нето, родова травма, ОДН (остра дихателна недоста-
тъчност), при недоносените деца, синдром на късата 
чревна бримка, маразъм, белтъчно-енергийна кахекия, 
недостатъчност на храненето. ПХ се провежда дотогава, 
докато се нормализира функцията на ГИТ.

•  състояние на хиперметаболизъм, изгаряне, тежки 
гнойно-септични заболявания, постреанимационна бо-
лест, сепсис и т.н. В тези случаи може да се ползва и ПХ 
като ДПХ на основното хранене.

•  подготовка за операции на ГИТ, стеноза на пилора, 
болестта на Хиршпрунг, пептични язви, тумори и др. ПХ 
в тези случаи е добре да се започне за 7-10 дни до нача-
лото на оперативното лечение (спешните операции са 
изключение).

•  „почивка” на ГИТ при различните заболявания- 
като разтовар ването на ГИТ продължава пове-
че от 5-7 денонощия.

  
Противопоказания за ППХ:

ППХ е противопоказно при пациенти, при които енте-
ралното хранене осигурява нутритивните нужди за поддър-
жането на жизненоважните функции и адекватна телесна 
маса.

ППХ е противопоказно:
•  при нарушен газообмен (хипоксемия, хипоксия, хи-

перкарбия) до момента на нормализирането му.
•  на фона на волемични нарушения- хипехидратация 

или хипохидратация; отначало е необходимо нормали-
зиране на водно-електролитния баланс.

•  при груби нарушения на алкално-киселинното рав-
новесие.

•  при анафилаксия към някоя от хранителните със-
тавки на разтворите за ППХ.

 

Дневните нужди от енергийно-пластични градиенти (г/
кг/24 ч.) са представени в таблица № 1.

Таблица №1                                                                                                              

Дневни нужди от глюкоза (г/кг/24 ч

Възраст Основни нужди Завишени нужди Високи нужди

0-12 м. 12 18-20 20-25

1-8 год. 12-10 15-12 20-18

9-15 год. 10-8 12-10 15-12

Възрастни 2 5 7

Забележка: Данните са от следните литературни из-
точници 

(1, 2, 3, 4)  

  Завишени нужди от глюкоза се използват само на фона 
на хиперметаболизма. Това се реализира само при провеж-
дането на ППХ по „системата на хипералиментация”. Такива 
дози в сегашно време се използват много рядко. Това на-
мира приложение при агресия: на 4 грама сухо вещество се 
добавят 4 единици инсулин, тъй като на фона на агресията 
има голяма резистентност към глюкозата. Стартовата ско-
рост на инфузия на глюкоза е 0.15 -0.2 г/кг/час и 1 единица 
инсулин на 4 грама глюкоза. Стартовата доза се титрира в 
течение на 6-8 часа като темпа на титриране е във възходя-
ща степен, за да достигне скорост 0.5 г/кг/час. Завишаване 
на дозата по-голяма от посочената е нежелателно. Следва 
да отбележим, че титрирането на дозата се извършва под 
строг лабораторен контрол на нивото на кръвната захар, 
като стойностите трябва да са 3.5-6 ммол/л, максимално до 
7 ммол/л.

  В таблица № 2 са представени дневните нужди от липи-
ди. Скоростта на инфузия на мастни киселини не трябва да 
превишава 0.2 г/кг/час, независимо от възрастта.

Таблица № 2

 Дневни нужди от липиди (г/кг/24 часа)                                                         

Възраст Основни нужди Завишени 
нужди Високи нужди

0-12 м. 1-4 4 5-6

1-8 год. 2-4 4 4-5

9-15 год. 2-3 3-4 3-4

Възрастни 2 3 3-4

Забележка: Данните са от следните литературни из-
точници 

(1, 2, 3, 4)  

Максималната доза в първото денонощие (за възраст-
ни) е 0.5 г/кг или 5 мл/кг от 10% емулсия. При децата със 
стабилна хемодинамика и адекватен газообмен може да се 
стартира с доза 0.5-1 г/кг/24 часа. Клирансът на липидите 
се определя по опалесценцията на серума и по нивото на 
триглицеридите. В сегашно време предпочитание се дава на 
структурните липиди и емулсии с преобладаване на Омега 3 
мастна киселина. 

  Мастните емулсии се приготвят от различни растител-
ни масла- соево масло, памучно масло с добавени субстра-
ти- фосфолипиди, яйчен жълтък, соев лецитин, соев фосфо-
липид, глицерин, сорбитол, ксилитол и др. Калоричността 
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на мазнините е 9.3 ккал/г (39 кДж/г). Мастните емулсии са 
10% и 20% разтвори, които осигуряват съответно 1000 и 
2000 ккал/л. Оптималната доза на мастите в клинични ус-
ловия е 1-2 г/кг за денонощие (7,11). Противопоказания за 
парентерално въвеждане на мастни емулсии са: хиперлипи-
демия, чернодробна недостатъчност, оток на главния мозък, 
бъбречна недостатъчност, инфаркт на миокарда, шокови 
състояния, диабет (7,11).

  В таблица № 3 са представени нуждите от азот при ППХ 
(г/кг/24 часа)

Таблица № 3

Дневни нужди от азот (г/кг/24 часа)                                                                  

Възраст Основни нужди Завишени нужди Високи нужди

0-12 м. 0.3 0.45 0.5

1-8 год. 0.2 0.3 0.45

9-15 год. 0.15 0.25 0.3-0.4

Възрастни 0.09 0.2 0.3- 0.4
  
Забележка: Данните са от следните литературни из-

точници (1, 2, 3, 4, 6)  

  Разтворите за ППХ са хидролизати на белтъка, разтвори 
на аминокиселини, глюкоза, мастни емулсии, електролитни 
разтвори, витамини и анаболни хормони. Общите изисква-
ния към хранителните смеси са следните- небходимите ка-
лории трябва да се осигуряват както следва:
•  10-15% да са белтъчни калории
•  30 % да се осигуряват от мастните разтвори
•  50-60% от общите дневни калории да се осигуря-

ват от глюкозните разтвори
•  Количеството на витамини и минерални соли да 

бъде съобразено с дневните нужди от тях (7)
Аминокиселинните разтвори образуват две големи групи:
•  хидролизати на белтъка, получени чрез киселинна 

или ферментативна хидролиза на хетерогенен белтък 
от животински или растителен произход. Те съдържат 
7-9 г/л азот. Наличие в хидролизатите на белтъка сво-
бодни пептиди, а също така и амоняк рязко снижава 
качествата им на хранителни разтвори и съществено 
ограничава тяхната употреба.

•  разтвори на чистите аминокиселини.
Различават се по общата концентрация на аминокисели-

ни, тяхната комбинация, отношението между есенциални и 
неесенциални аминокиселини, а също по електролитен със-
тав и набора от витамини. Обширната информация, с коя-
то разполагат медиците за различните аминнокиселинни 
смеси (разтвори) създава известно затруднение и не винаги 
дава възможност да се установи оптималното съчетание на 
аминокиселините в сместа (разтвора) от една страна, а от 
друга различните състояния на организма изискват употре-
бата на различни по съчетания смеси (разтвори).

Съчетанието на аминокиселините се подбира така, че 
всички странични действия да са сведени до минимум. До-
бавянето на големи дози от отделните аминокиселини пре-
дизвиква различни токсични реакции.

Отделно са разработени аминокиселинни смеси (раз-
твори) за болни с бъбречна недостатъчност. Тези разтвори 
(смеси) съдържат основно незаменими аминокиселини с 
добавени към тях хистидин или аргинин при относително 
невисоко съдържание на белтък. За болните с чернодробна 
недостатъчност са разработени смеси (разтвори), съдържа-
щи повишено количество аминокиселини като валин, лей-
цин, изолейцин и по- малко ароматни аминокиселини (2, 4, 
5, 7, 9, 10). Тъй като недоносените новородени нямат спо-
собността да синтезират тирозин и цистеин, а също така и 
хистедин, се употребяват специални смеси (разтвори), кои-

то имат състав подобен на този на майчиното мляко (1).
Промишлените смеси от аминокиселини за ППХ не съ-

държат глутамин, тъй като тази аминокиселина в разтво-
ра се разлага до глутамат и амоняк. Организма разполага с 
големи запаси от глутамин и може да го синтезира в доста-
тъчно количество. На фона на хиперметаболизма винаги се 
развива недостига му, поради увеличените нужди и недос-
татъчния синтез. При изразена агресия дефицита на глута-
мина може да се съхрани до 20-30 денонощия. Ето защо при 
стрес глутамина се явява условно незаменима киселина.  
Добавянето на глутамина към схемата на ППХ оказва редица 
положителни ефекти:
• подобрява баланса на азота и синтезата на белтък.
• предпазва от атрофия лигавичния слой на тънкото чер-

во.
• подобрява функцията на черния дроб.
• подобрява имунитета и намалява честотата на инфек-

циозните усложнения.
• намалява продължителността на болничното лечение.
• влия на синтезата на цитокините (IL-6, IL-8, TNF).

 Правила за провеждането на ППХ:
• белтъка да се въвежда бавно със скорост не по-голяма 

от 0.02 г/кг/час (по азота)
• съотношението азот : калораж = 1:200, при изразен ка-

таболизъм 1:100-150
• източниците на азота се назначават паралелно с глю-

козните разтвори или заедно с тях. Инфузията да се ре-
ализира денонощно.

• да се назначават витамини от групата на В- най-вече В6
  
В таблица № 4 са представени дозировката и максимал-

ната скорост на инфузията на някои нутриенти.

 Таблица № 4
 
Дозировка и максимална скорост на инфузия (1, 3, 7)                                    

Препарати г/кг/час г/кг/24 часа Енергийна стойност 
ккал/час

Глюкоза 0.5-0.75 12-18 4.1

Фруктоза* 0.25 6 4.1

Сорбитол* 0.125 3 4.1

Ксилит* 0.125 3 4.1

Мастни емулсии** 0.2 1-4 9.3

Азот** 0.02 0.35-0.15 4.1

Забележка: 
* използването на тези разтвори е спорно.
** дозата зависи от възрастта; максималната доза се 

увеличава всекидневно;  не трябва да се смесва с другите раз-
твори. 

  Контрол за адекватността и правилно проведената 
ППХ са: физическото развитие, масата на тялото, точен все-
кидневен контрол на волемическия статус; биохимичните 
показатели- ниво на кръвната захар- 4-6 пъти дневно; съ-
щият контрол за захарта в урината като двата показателя 
след 3-то денонощие от началото на ППХ- 2 пъти на 24 часа; 
контрол на електролитите- K, Na, Ca, Mg и Р- през първото- 
третото денонощие според нуждите и клиничната картина, 
след третото денонощие един път за 24 часа, при стабили-
зация на състоянието 1 път на 2-3 дни.; билирубин, АсАТ, 
АлАТ- всекидневен в първите три денонощия от старта на 
ППХ; общ белтък и фракциите му- определят се изходните 
данни и всеки ден по един път в първите 2-3 денонощия. 
А след това на 3-5 дни- еднократно; обезателен контрол 
на нивото на албумина- един от основните показатели за 
адекватно ППХ; триглицериди- изходно ниво преди старта, 
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всеки ден в първите 2-3 дни, след което един път в седмица-
та; протромбин и фибриноген- изходно ниво и всекидневно 
през първите 2-3 дни; урея и креатинин- изходно ниво и ед-
нократно през следващите 3-4 денонощия, ако показателите 
са по-високи от нормата е необходимо да се балансира ППХ. 
КАС (киселинно-алкално състояние)- всекидневен контрол. 
Честотата на изследването се определя от индивидуалните 
показатели; осмоларност на плазмата- всеки ден или през 
ден като се използват следните формули: Na x 2 = осмолар-
ността или формулата на Heird –цитиран от Курек В.В. (1): 
осмоларността = 2 x Na (ммол/л) + глюкозата (ммол/л) + кр. 
урея (ммол/л).

  Общия анализ на кръвта, урината – се определят по по-
казания и клинична картина. 

Изводи, принципни положения и методични 
препоръки (7):

1.  Средната калорийна нужда на възрастен пациент в 
норма е 24 ккал/кг/24 часа- 100 кДж/24 часа.

2.  Обема на ППХ се увеличава при перитонита с 20-
40 % в сравнение с нормата, при септични състояния- 
5-8% на всеки градус температура на тялото по-висока 
от 37°С, при обширни изгаряния II-III степен- на 50-
100% и при сложни счупвания на тръбните кости- с 10-
30%.

3.  Минималната нужда от азот за 24 часа на органи-
зма е 0.25 г/кг. Отношението небелтъчни калории към 
азота (ккал/г) представлява 200:1.

4.  Минималната дневна нужда от електролити е: Na- 
1.0-1.4 ммол/кг/24 часа; К- 0.7-0.9 ммол.кг.24 часа; Са- 
0.11 ммол/кг/24 часа; Мg- 0.04 ммол/кг/24 часа; Cl- 1.3-
1.9 ммол/кг/ 24 часа; Р- 0.15 ммол/кг/24 часа.

5.  Умереното предозиране на водноразтворимите ви-
тамини няма съществено значение за интоксикацията; 
предозирането на мастноразтворимите витамини- А, Д, 
Е и К може да предизвика интоксикация. 

6.  ПХ не трябва да се използва като метод за пови-
шаване на ЦВН (централното венозно нялягане) и ОЦК 
(обема циркулираща кръв).

7.  Всички хранителни ингредиенти се въвеждат само 
през централен венозен катетър.

8.  Всички разтвори трябва да бъдат с температура 
около 37°С.

9.  Всеки един флакон с аминокиселинен разтвор 
трябва да бъде обследван визуално. Не се допуска по-
тъмняване и образуване на утайка във флакона.

10.  10%-20% мастни емулсии нормална течност могат 
да се инфузират в периферна вена. 

11.  Азотсъдържащите разтвори се инфузират бавно, 
не повече от 60 капки за минута и обезателно заедно с 
източник на енергия (глюкозни разтвори, мастни емул-
сии и спирт).

12.  Мастните емулсии се инфузират със скорост 10 
капки/мин. в течение на първите 10 минути. В следва-
щите 10 минути скоростта се увеличава на 30 капки, а в 
следващите 10 мин. скоростта е 100 капки/мин. при ус-
ловие на добра поносимост към мастите.За 2 часа могат 
да се инфузират не повече от 50 грама чисти масти.

13.  При инфузия на мастни емулсии задължително се 
прибавя във всеки флакон 2.500 единици хепарин и 15 
единици инсулин.

14.  Скоростта на инфузията на глюкозните разтвори 
не трябва да превишава 0.5 г/кг/час. Инсулина да се 
въвежда подкожно в дозировка 1 единица на 3-4-5 гр. 
глюкоза. 

15.  Към разтворите с официална разфасовка може да 
се добавят: в мастни емулсии-хепарин и инсулин; към 
аминокиселинните разтвори- витамини; към разтвори-
те на глюкоза- всички останали ингредиенти на инфу-
зионната терапия.

16.  ПХ да се реализира само в дневно време- да се стар-
тира в 9 ч. сутрин и да приключва в 17 ч.
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РЕЗюМЕ

 Пробиотиците се използват от векове, като традицион-
ни ферментирали храни, но потенциалната им употре-
ба, като медицинска хранителна терапия, все още няма 
официално признание. В основата на тяхното използване 
стои разбирането на сложните взаимоотношения между 
различните бактериални видове. Тяхното действие се 
осъществява, чрез различни механизми, засягащи съста-
ва и/или функцията на паразитната микрофлора и чрез 
промяна на тъканните и имунологични защитни отго-
вори на гостоприемника. Подобна пробиотична намеса 
води до много добър ефект в определени клинични със-
тояния, при които е установено, че липсва или е нарушена 
нормалната флора, а именно: влагалищни и урологични 
инфекции, атопичен дерматит и екзема, стоматологични 
заболявания (стоматит, гингивит), болести на гастроин-
тестиналния тракт (гастрит, некротизиращ ентероколит, 
синдром на раздразненото черво). Въпреки това, все още 
няма достатъчно клинични проучвания, които категорич-
но да докажат връзките между клиничното подобрение и 
пробиотично-индуцираната промяна на микробната сре-
да.  Дали структурата на податлива на болести, микроф-
лора може да бъде променена на по-здрава, гъвкава и не 
податлива на заболявания, чрез пробиотично лечение, 
продължава да бъде ключов въпрос без отговор. Напре-
дъкът в тази област ще бъде улеснен от: оптимизирането 
на пробиотичните щамове, дозата и продуктовия състав, 
включително на защитните микробни видове; съчетание 
на тези формули с избрани подходящи субпопулации; и 
определяне на начини на диета, за да се променят бакте-
риалните профили и обмяната на веществата.

AbSTRACT

Probiotics  have been used for centuries in the form 
of dairy-based fermented products, but the potential use 
of probiotics as a form of medical nutrition therapy has 
not received formal recognition. They act through diverse 
mechanisms affecting the composition or function of the 
commensal microbiota and by altering host epithelial and 
immunological responses. Certain probiotic interventions 
have shown promise in selected clinical conditions where 
aberrant microbiota have been reported, such as vaginal 
and urology infections, atopic dermatitis, necrotising en-
terocolitis, pouchitis and possibly irritable bowel syndrome. 
however, no studies have been conducted that can causally 
link clinical improvements to probiotic-induced microbiota 
changes. Whether a disease-prone microbiota pattern can be 
remodelled to a more robust, resilient and disease-free state 
by probiotic administration remains a key unanswered ques-
tion. Progress in this area will be facilitated by: optimising 
strain, dose and product formulations, including protective 
commensal species; matching these formulations with se-
lectively responsive subpopulations; and identifying ways to 
manipulate diet to modify bacterial profiles and metabolism.
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ВЪВЕДЕНИЕ
Нашите познания за бактериалните заболявания на чо-

века са сравнително оскъдни. Mалко се знае за сьхранението 
и поддьржането на здравословният баланс в една екологич-
на система, каквато е микробиологичната флора на човеш-
кото тяло. Познанието е необходимо за бьдещата терапия на 
заболяванията, която може да градуира, от унищожаване на 
патогенният бактерий, причиняващ заболяване до промо-
ция на бактерии водещи до микробно благополучие и лече-
нието на заболяванията да става с тяхното прекратяване не 
само с медикаментозно патогенетично лечение, а и чрез из-
ползването на пробиотици (живи микроорганизми). Откри-
тието, че някои бактерии имат позитивно влияние вьрху 
човешкия организъм е направено от руския учен и Нобелов 
лауреат Иля Мечников работил във френският институт 
„Луи Пастьор” в началото на нашият век. При пътешествията 
си в България, Мечников открива, че българите консумират 
ежедневно кисело мляко съдържащо специфична българска 
бактерия. Той лансира идеята, че дългият и здравословен 
живот на българите е резултат от ежедневна консумация на 
българско кисело мляко. Според И. Мечников съдържащият 
се в българското кисело мляко бацил на ферментацията (от-
крит през 1905г. от българският лекар д-р Стамен Григоров 
Lactobacillus Bulgaricus) въздейства благотворно върху мик-
робната флора на дебелото черво, като намалява токсичната 
микробна дейност. Книгите на Мечников- “Етюдьi о природе 
человека“(1903г) и ”Етюдьi оптимизма” (1907г) издадени от 
институт „Луи Пастьор” в Париж поставят на строго науч-
на основа хранителните, диетичните и лечебни свойства на 
българското кисело мляко. Той предполага, че зависимостта 
на чревните микроби от храната, прави вьзможно адаптира-
нето и модифицирането на флората в нашите тела, както и 
замяната на болестните микроби с полезни такива (Metch-
nikoff, 1907),(38). По същото време един френски педиатър 
Тисие открива, че деца с диария имат в изпражненията си 
малко количество бактерии характеризиращи се с Y форма и 
специфична морфология. Тези “bifid” бактерии били в голя-
мо количество при здрави деца (Tissier,1906), (62). Той пред-
положил, че тези бактерии могат да се дават на пациенти с 
диария, за да подобрят и възстановят тяхната добра флора 
(62). Наблюденията на Мечников и Тисие били толкова при-
влекателни, че довели до незабавна комерсиална експлоа-
тация на техните научни разработки. Позитивни резултати, 
обаче са постигнати едва в средата на нашия век. За първи 
път през 1960г е въведен терминът пробиотик (нова дума, 
буквално ”за живот”) за обозначение на субстанции проду-
цирани от микроорганизми, чийто растеж е подпомогнат 
от други микроорганизми (Lilly and Stillwell,1965),(35). Той 
контрастира с терминът антибиотик означаващ от гръцки 
“срещу живот”. През годините различни учени (Fuller, 1989), 
(Havenaar and Huis in t Veld, 1992) променят и допълват не-
колкократно смисълът вложен в нея (19, 25). 

Последното определение на този термин е предложено 
от Guarner and Schaafsma през 1998г и е прието от СЗО (24). 
То гласи: Пробиотиците са живи микроорганизми, кои-
то внесени в адекватни количества имат здравословно 
влияние вьрху гостоприемникa (16). Тази дефиниция точ-
но определя използването на думата пробиотик само за про-
дукти съдържащи живи микроорганизми и също така опре-
деля изискването от адекватна доза пробиотични бактерии 
за постигане на очакван ефект. Тя трябва да се разграничава 
от “пребиотик “, която според международната научна асо-
циация за пре- и пробитици (ISAPP), е въведена да означи: 
субстанции, които при използване водят до селективно сти-
мулиране на растежа и активността на определено количе-
ство ендогенни бактерии и от “симбиотик”, въведен за про-
дукти с двойно пре и пробиотично действие (3, 20).

Цел на този литературен обзор е да обобщи нашите по-
знания за пробиотичните видове микроорганизми и въз-
действието им върху нашия организъм.

ПРОБИОТИЧНО КЛИНИЧНО ДЕйСТВИЕ
Стотици микробни видове живеят в съжителство с хората – по 

кожата, в устната кухина, стомаха, червата, в пикочно половата 
система и т.н. Изчислява се, че бактерийните популации достигат 
до 100 000 000 000 000 в човешкото тяло- число превишаващо 
10 пъти броя на всички човешки клетки (59). Някои от тях са 
патогенни микроби или микроорганизми причиняващи болести – 

стафилококи, клебсиела, протеус и др. Друга част от микробните 
видове са условно патогенните микроорганизми. Те при нормални 
защитни сили не увреждат организма, но при нарушаване на 
имунната система се превръщат в болестотворни микроби. Третият 
вид бактерии са “добрите” или оздравяващите за човека и животните 
бактерии. От баланса в тази вътрешна микробна екосистема тоест 
превес на добрите бактерии зависи имунният отговор и защитата 
срещу патогенните микроорганизми т.е.здравето на човека. Все 
по-голямо научно и практическо внимание се отделя на тази 
невидима биоценоза, която определя състоянието на болест 
и здраве при хората и при останалите живи системи. Според 
известни изследователи на проблема (Tannock, Sanders, Huis in”t 
Veld, Holzapfel) здравословните ефекти на ”добрите”, пробиотични 
бактерии трябва да се търсят в няколко направления (32, 39, 53, 54, 
60, 61):

•	 Превенция на диария причинена от патогенни бактерии 
и вируси (13, 23, 37, 42, 58)

•	 Инфекции от H. pylori и усложненията им (11, 34)
•	 Възпалителни заболявания и чревни синдроми (болест 

на Крон) (14, 22, 29)
•	 Профилактика на рак и забавяне на вече развит такъв (27, 

45, 65)
•	 Подобряват локалния и общ имунитет (5, 21, 36, 57)
•	 Предпазване от алергични и атопични заболявания (30, 

41, 43)
•	 Превенция и терапия на сърдечно-съдови заболявания 

(12, 44)
•	 Лечение и профилактика на урогенитални заболявания 

(47):
1. Бактериална вагиноза (48, 49)
2. Вулво-вагинални кандидози (18)
3. Инфекции на пикочните пътища (33, 63)

Таблица 1.  Потенциални и доказани ефекти на 
пробиотичните бактерии ( Sanders and Huis in ‘t Veld 

1999), модифицирана от Klaenhammer (2001) и от 
Sanders (2003) ,Mercenier et al.(2003), (32, 39, 54).

Здравословен ефект Доказан механизъм

Резистентност към 
вътрешни патогени

Създават неподходящи условия за патогените 
(Ph,бактериоцини), конкурират се с патогените 

за местата за захващане към съответната 
лигавица, влияят на секреторния имунитет, на 

продукцията на антитела, водят до устойчивост 
към колонизация.

Урогенитални 
инфекции

Конкурентна адхезия към клетките на гениталният 
и пикочен тракт, възстановява микробният баланс 

и нормалната флора, инхибира патогените с 
продукцията на различни субстанции.(H2O2, 

бактериоцини и др.)

Модулиране на 
имунната система

Спомагателен ефект при антиген- специфичен 
имунен отговор, продукция на цитокинини

Алергии Предпазват от транслокация на антигени в кръвния 
поток

Антиканцерогенен 
ефект в червата

Променят проканцерогенната активност на 
колонизираните микроби, стимулира имунната 
функция, влияе на концентрацията на жлъчни 

соли, имат антимутагенна активност.

Контрол на растежа 
на бактерии в гастро и  
урогениталният тракт

Лактобацилите контролират свръхрастежа на 
флората, намаляват токсичната и метаболитна 

продукция

Сърдечно-съдови 
заболявания

Асимилация на холестерол от бактериалните 
клетки, антиоксидантен ефект, промени в 

хидролазнатa ензимна активност

Антихипертензивен 
ефект

Компоненти на клетъчната стена действат като 
инхибитори на ангиотензин конвертиращия ензим. 
Разграждането на млечен протеин от пептидазата 

води до освобождаване на трипептиди които 
инхибират ангиотензин 1 конвертиращия ензим

Инфекции причинени 
от Helicobacter pylori

Продукция на инхибитори на H.pylori (млечна 
киселина и др.), конкурентна колонизация

Чернодробна 
енцефалопатия Инхибират уреазо-продуциращата флора

Спомагат за обработка 
на лактозата Бактериалната лактаза хидролизира лактозата

Редица други проучвния показват, че освен посочените 
в таблица 1 ефекти пробиотиците произвеждат и фермен-
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ти: протеаза, амилаза, липаза, целулаза и др., витамините 
В1, В2, В6, В12 и други (11, 59). Те участват в синтезата на 
аминокиселини включително такива, които човешкият ор-
ганизъм не може сам да произведе. Засилват още усвоява-
нето от организма на електролити и микроелементи. Не са 
установени контраиндикации за използването им нито пък 
странични ефекти (11, 59).

гАСТРОИНТЕСТИНАЛЕН ТРАКТ
Различни фактори могат да нарушат равновесието на 

чревната флора. Такива са: диети, възраст, лекарства, забо-
лявания, стрес и начин на живот (8). Гастроинтестинaлният 
тракт съдържа „добри” бактерии, като Gram-positive  доми-
ниращи (> 85% от всички бактерии) и потенциални пато-
гени, живеещи в една комплексна симбиоза. Научни факти 
показват, че чревната микрофлора участва в енергийния 
метаболизъм, имуннитет и трофични функции на гостопри-
емника (8, 46). 

Предимството на пробиотиците се основава на оцелява-
нето на тези бактерии в гастроинтестиналния тракт и на те-
рапевтичния ефект, който те могат да генерерират в много 
направления (8). В зависимост от своя вид те са устойчиви 
на киселото pH и на жлъчните киселини. Проучвания показ-
ват, че 10%-30% от пробиотиците запазват своята жизне-
ност в гастроинтестиналния тракт, като това зависи от типа 
пробиотик, щамовите разлики, химичната композиция на 
продукта към който са добавени и взаимодействието между 
компонентите на този продукт (8). Микробни пробиотични 
видове, като Lactobacillus plantarum и Lactobacillus rhamnosus 
са доказали своята ефективност в запазване на микробния 
чревен баланс, предпазване от дисбактериоза и от действи-
ето на различни чревни патогени (8).

Фиг. 1. Композиция и състав на чревната флора (46).

ИМУННА СИСТЕМА
Няколко проучвания, показват възможностите на пробиотици-

те да модифицират чревната флора и така да модулират имунния 
отговор на организма особенно в първите месеци на новороденото 
дете (8). Тези проучвания показват раличия в чревната флора на 
здрави и алергични деца в страни с ниска и висока заболеваемост 
от алергии (8). В частност основната микробиологична разлика, 
свързана с алергичното предразположение се състои в намалената 
колонизация с Lactobacilli и Bifidobacteria (46). Резултатите от про-
учванията, показват възможността на пробиотиците да модулират 
и рекоструират микрофлората на алергичните пациенти (8, 46).

ДИАРИЯ
Пробиотиците се използват в лечението на три типа 

диария: инфекциозна, антибиотично-асоциирана и диария 
на пътешественника. Най-честия страничен ефект на анти-
биотичната терапия е диария, която се появява при 20% от 
пациентите, като резултат от нарушението в баланса на ен-
догенната чревна флора. Антибиотиците могат да потенци-
рат растежа на патогени, като  Clostridium difficile и Klebsiella 
oxytoca. Много проучвания показват редуциране на постан-
тибиотичната диария след приложението на орални про-
биотици съдържащи различни бактериални видове, като S. 
Boulardii, Lactobacillus rhamnosus GG, Lactobacillus acidophilus 
(8, 13, 37).

Диарията на пътешественника се развива при почти от 
половината от пътуващите в развиващите се и високо-ри-
скови страни. Осем клинични проучвания изследват прило-

жението на оралните пробиотици за превенция на този вид 
диария. 

Таблица. 2.  Клинични проучвани за използването на 
пробиотици при диария на пътешественника (8)

Study Probiotic Study 
Size

Probiotic Group vs. 
Control Group

Pozo-Olano, 
1978

Lactobacillus acidophilus 
+Lactobacillus bulgaricus 50 35% vs. 29% (NS)

Kollaritsch, 1983 Lactobacilli 212 55% vs. 51% (NS)

Katelaris, 1995 Lactobacillus fermentum 
strain KLD 282 23.8% vs. 23.8% (NS)

Katelaris, 1995 L. acidophilus 282 25.7% vs. 23.8% (NS)

Black, 1989

L. acidophilus + 
Streptococcus thermophilus 
+ Bifidobacterium bifidum + 
L. bulgaricus

81 43% vs. 71% 
(P = 0.02)

Kollaritsch von, 
1993 Saccharomyces boulardii 1016 28.7% vs. 39.1% (P 

< 0.05)

Oksanea 1990 Lactobacillus rhamnosus 
GG 756 41% vs. 46.5% (P = 

0.065)

Hilton, 1997 L. rhamnosus GG 245 3.9%/day vs. 7.4%/ 
day (P = 0.05)

От таблицата става ясно, че някои от проучванията от-
криват сигнификантана разлика при пробиотична профи-
лактика на пациетите, други не откриват такава. 

Много са патогените, предизвикващи чревни инфекции 
(23, 42, 58). Такива са: Shigella, Salmonella, Campylobacter, Co-
lostridium difficile, ротавируси, ентеротоксична Escherichia 
coli, и Helicobacter pylori. Инфекцията с ротавируси е най-
честата причина за диария на децата (8). Пробиотичната 
терапия (Lactobacillus GG и др.), редуцира ефективно про-
дължителността на ротавирусната ентеритна инфекция и 
показва добър ефект при острата инфекциозна диария (8, 
23, 42, 58)

АНТИКАНЦЕРОгЕНЕН ЕФЕКТ
Антиканцерогенния ефект на пробиотиците се обеснява 

с намаляване на фекалната ензимна концентрация, вторич-
ните жлъчни соли и редуцирана абсорбция на увреждащи-
те мутагени свързани с чревната карциногенеза (24). Дру-
ги проучвания, предполагат, че чревната флора индуцира 
карциногенезата, чрез продукцията на ензими (glycosidase, 
B-glucuronidase, azoreductase, and nitroreductase), които 
трансформират преканцерогените в активни канцерогени 
(24, 27). Определени пробиотици L. Acidophilus и L. casei мо-
гат да предпазят организма, като намалят нивата на тези 
трансформиращи ензими (27). Други лактобактерии също 
показват подобни възможности, но въпреки това, връзката 
между ензимната активност и риска за рак има нужда от бъ-
дещи проучвания (27). 

Други проучвания изследват ефекта на пробиотиците за 
превенция на канцерогенно-индуцираните пренеопластич-
ни тумори и лезии и за контрол върху туморния растеж (45, 
65). Те демострират как лактобацилите редуцират растежа 
на човешката HT-29 чревна канцерогенна линия (8). Подо-
бен ефект на L. casei е описан в японско проучване на 125 
пациенти с тумори на пикочния мехур. Ежедневното прие-
мане на L. casei, категорично води до намаляване размерът и 
рецидивите на тези тумори (8).

ПОДОБРЕНО УСВОЯВАНЕ НА ЛАКТОЗА 
Установено е, че лактозата се усвоява от организма, по-

добре от ферментирали млечни продукти, в сравнение с 
други храни (32, 54). Механизмът на това усвояване все още 
не е добре проучен. През 1991г. Martini et al. предполагат, 
че това се дължи на бактериални ензими (β-galactosidases), 
продуцирани от млечно-кисели микробни видове, като 
(Streptococcus salivarius subsp thermophilus и Lactobacillus 
delbrueckii subsp bulgaricus) (8). Различните пробиотични 
видове, продуцират различен вид и с различна активност, 
ензими. Затова съществуват разлики в способността на от-
делните микробни популации да разграждат и подпомагат 
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усвояването на лактозата (32, 54). 
ХИПЕРЛИПИДЕМИЯ
Проучвания при хора и животни, показват, че употребата 

на млечни ферментирали продукти с пробиотици (лакто-
бацили, бифидобактерии), редуцират серумните липидни 
нива (12, 44). Вероятния механизъм, по който пробиотиците 
могат да намалят серумния холестерол е свързан с фермен-
тацията на неусвоените карбохидрати (12). Продуктите от 
тази бактериална ферментация и по специално късо-вериж-
ните мастни киселини, могат да инхибират холестеролова-
та чернодробна синтеза и/или да мобилизират плазмения 
холестерол към черния дроб (8). Някои гастоинтестинални 
бактерии, могат да повлияват абсорбцията и метаболизма 
на холестерола, чрез деконюгиране на жлъчните соли (8, 
12). 

ИНФЕКЦИИ НА ПИКОЧНО-ПОЛОВАТА СИСТЕМА
Идеята за приложението на пробиотиците в терапията 

на заболявания на пикочно-половата система, принадлежи 
на двама канадци: Andrew Bruce и Gregor Reid (47, 48, 49). Те 
въвеждат и съвременните локални пробиотици (47). Техни 
проучвания утвърждават пробиотичната терапия на раз-
лични инфекциозни вагинити, бактериална вагиноза, остри 
и хронични пикочни инфекции (47). Тези автори доказват, 
че създаването на стабилна млечно-кисела вагинална сре-
да, редуцира риска от пикочни и вагинални  инфекции, като 
най-сериозен потенциал за това имат лактобацилите, пора-
ди тяхното лесно култивиране, популационна стабилност, 
повишена адхезивност към влагалищните стени, конку-
рентно елиминиране на патогените и продукция на различ-
ни антибактериални субстанции (48, 49).

ВИДОВЕ ПРОБИОТИЧНИ БАКТЕРИИ.
Основните видове бактерии използвани като пробиоти-

ци и одобрени затова от Световната здравна Организация 
след 2001г:

• Bifidobacterium species.
• Lactobacillus species
• Saccharomyces
• Enterococcus
• Streptococcus thermophilus (16).

Бифидобактериите са нормална флора на червата на 
хора и животни. Новородените и по специално тези, които се 
кърмят се колонизират с бифидобактерии до дни след раж-
дането. Бифидобактериите са изолирани за първи път от 
фецеси на кърмачета. Популацията на тези бактерии оста-
ва относително стабилна до определена възраст, след което 
започва да намалява. Намалението се дължи на много фак-
тори сред, които са диети, антибиотици, стрес. Бифидобак-
териите са Грам (+) анаероби. Те са неподвижни, неспоро-
образужащи и каталазонегативни. Те имат различни форми, 
основната под която се откриват обаче е Y-форма или “bifid” 
форма откъдето идва тяхното име. Те са захаролитични ор-
ганизми, които продуцират оцетна и млечна киселина без 
да генерират CO2. До днес са изолирани 30 вида бифидобак-
терии. Използваните като пробиотици са: Bifidobakterium 
adolescentis, Bifidobakterium bifidum, Bifidobakterium animals, 
Bifidobakterium thermophilum, Bifidobakterium breve, Bifidobak-
terium longum, Bifidobakterium infantis, Bifidobakterium lactis 
(4, 5, 50).

Saccharomyces придлежат към фамилията гъби. Основ-
ната пробиотична без патогенетичен ефект  гъба е Saccharo-
myces boulardi. Прилага се в лечението на диария свързана с 
използването на антибиотици (7, 15, 50).

Streptococcus thermophilus е Грам (+) факултативен ана-
ероб. Той е цитохром-оксидазо-и каталазо-негативен орга-
низъм, който е неподвижен и неспорообразуващ. Streptococ-
cus thermophilus се открива в млякото и млечните продукти. 
Като пробиотик се използва в продукцията на кисело мляко 
и млечни продукти (55, 64).

Enterococci са Грам (+), факултативни анаероби от фами-
лия Streptococcaceae. Те са от сферични до овоидни свързани 
по двойки или в къси верижки. Те са каталазо-негативни, 
не-спорообразуващи и обикновенно неподвижни. Ентеро-
коките са част от нормалната чревна флора на хора и живот-
ни. Enterrococcus faecium SF68 е пробиотичен вид използван 
при лечението на диaричната болест (50).

Lactibacillus са Грам (+) организми, които принадлежат 
към голямата и хетерогенна група на анаеробните млечно 
кисели бактерии (Lactic Acid Bakteria-LAB). Те произвеждат 
млечна киселина като краен продукт от тяхната карбохи-
дратна ферментация процес открит и описан за първи път 
от Pasteur през 1857г. Оттам е името им млечно кисели бак-
терии (LAB). Първият Bacterium laktis e изолиран от Lister 
през 1873г. Днес са изолирани повече от 50 вида Лактобаци-
ли. Те се разделят на три групи в зависимост от разликите 
в захарният метаболизъм, предизвикани от наличието или 
отсъствието на фруктозо-1,6-дифосфат алдолаза и фосфоке-
толаза:

1. Хомоферментативни облигатни бактерии –проду-
цират повече от 85% млечна киселина от глюкоза.

2. Хетероферментативни факултативни-продуцират 
само 50% млечна киселина, също така и етанол, оц-
етна киселина и карбон диоксид.

3. Хетероферментативни облигатни-произвеждат DL-
млечна киселина, оцетна киселина и др. (6).

4. 
Лактобацилите са нормална флора в гастроинтестинал-

ният и урогенитален тракт на всички хора. Те са натурален 
резистентен фактор срещу потенциално патогенните ми-
кроорганизми, осигуряват защита срещу тях (56).

ЛАКТОБАЦИЛИТЕ КАТО ОПОРТюНИСТИЧНИ 
ПАТОгЕНИ

Лактобацилите са известни като GRAS (Generally 
regarded as safe) и непатогенни бактерии (Adams et Marteau 
) (1). Редки са случаите, в които изолати на лактобацилите 
са свързвани с инфекциозни заболявания при хората, като 
инфекциозен ендокардит, бактериемия, инфекции на гени-
тоуринарният тракт, зъбни кариеси, хориоамнионити, ен-
дометрити, менингити, дълбоки абсцеси и емпиема (Husni 
et al.,1997; Aguirre and Collins 1993; Brouqui and Raoult, 2001) 
(2, 9, 28). Инфекциите свързани с лактобацилите по често са 
полимикробни. Само 1.7% от 241 случая на бактериемия, ен-
докардит и локални инфекции са свързани с лактобацилите, 
показват проучвания на Cannon et al.2005г, които проследя-
ват евентуалната връзка, между прекомерната консумация 
на млечни продукти и заболяване (10). Не е открито досега 
директно доказателство за първична роля на лактобацили-
те в инфекциозен процес. Входната врата за лактобацили-
те в циркулацията при повечето случаи, остава неоткрита. 
Предполага се, че бактерии от флората на устната кухина и 
гастроинтестиналният тракт, могат да проникнат в кръвна-
та циркулация ,като резултат от лоша зъбна хигиена, сто-
матологични манипулации, гастроинтестинални лезии или 
хирургични намеси (2, 17, 28).  Публикувано е проучване, в 
което сепсис индуцира транслокация на ендогенни интес-
тинални бактерии от червата към подлежащите тъкани при 
мишки (Naaber et al., 2000) (40). Въпреки всички изследва-
ния, молекуларните механизми, водещи до опортюнистична 
патогенност на коменсиалните лактобацили остават ени-
гма. Широко известната възможност на лактобацилите да 
агрегират тромбоцитите, способността им да свързват фи-
бриноген, фиброкинетин и колаген в местата на ендотелни 
нарушения, както и тяхната протеолитична активност, от-
давна са единствените патогенетични фактори на лактоба-
цилите (26, 31). Тези качества са обичайни за всички щамове 
лактобактерии, но тяхната роля в инфекциозните заболя-
вания, остава неизяснена. В повечето случаи инфекциите с 
лактобацили се развиват след предхождаща микробна ин-
фекция или при имуносупресия.(Salminen et al.2002, 2004) 
(51, 52). Техният патогенен потенциал в здравият индивид 
е много нисък, на фона на посевместното им присъствие в 
гостоприемника и средата. Когато използваме пробиотици 
и/или антимикробни агенти, патогените умират. Поняко-
га това може да предизвика неприятни странични ефекти 
познати, като The Jarisch-herxheimer Reaction, наречени 
така от името на германският дерматолог, който ги описва 
за първи път. Когато патогените са застрашени или загиват, 
много от тях бързат да избягат и напуснат организма. Голе-
мият брой напускащи патогени може да предизвика стра-
нични реакции: главоболие, алергични симптоми, подуване, 
засилено газообразуване, локално зачервяване и оток на тъ-
каните. В зависимост от индивидуалният толеранс към тези 
странични реакции, дозата на пробиотикът трябва да бъде 
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редуцирана до преминаването им и след това постепенно 
увеличена до препоръчителният максимум. Появата на тези 
реакции е индикация за правилно протичащ процес.
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 РЕЗюМЕ
 Човешкото тяло е екосистема, в която се срещат мно-
го видове, добри микроорганизми, живеещи в симбиоза с 
нас гостоприемниците. Те са в динамични взаимоотноше-
ния с вродения и придобит имунитет, с което въздействат 
на различни аспекти от развитието и функциите ни. Те 
контролират  патогените, чрез производство на антимик-
робни субстанции, конкурентно изключване и блокиране 
на тяхната адхезия, стимулиране на епителните бариери. 
Тези свойства на полезните бактерии, определят използ-
ването им, като пробиотици в лечението на много заболя-
вания. 

Ключови думи: пробиотици, механизъм на действие.

 AbSTRACT 
 The human body is an ecosystem consisting of a great 
number of commensal bacteria living in symbiosis with the 
host. Several data confirm that our microbiota is engaged in 
a dynamic interaction with the innate and adaptive immune 
system, affecting different aspects of its development and 
function. A cross talk between the mucosal immune system 
and endogenous microflora favours a mutual growth, survival 
and inflammatory control of the different body ecosystems. 
human good microbiota control pathogenic microorganisms 
with producing of anti-microbial substances, competitive ex-
clusion, inhibition of pathogen adhesion, enchancement of 
epithelial barrier. based on these evidences, probiotics can be 
used as an ecological therapy in the treatment of diseases.

Key words: probiotics, mechanism of action.

ВЪВЕДЕНИЕ

Познаването на механизмите, с които пробиотиците 
осъществяват своето действие е важно за клиничната прак-
тика. Те са в основата на  техния, фармако-терапевтичен 
пробиотичен ефект. Основните пробиотични механизми на 
действие включват: стимулиране на епителните бариери, 
повишена адхезия към интестиналната и пикочна мукоза, 
към вагиналния епител, заедно с блокиране на патогенна-
та адхезия. Включват се  също: конкурентно изключване на 
патогенните микроорганизми, продукция на антимикробни 
субстанции, модулиране на имунния отговор, взаимодейст-
вие със системата на плазминогена (6, 9, 36). 

Цел на този обзор е да разгледа от съвременен 
аспект, пробиотичните механизми на действие.

Фиг. 1. Основни механизми на действие на пробиоти-
ците (6)

Бактериоцини. Освен ензими пробиотичните микробни 
видове отделят и други субстанции, които имат важно зна-
чение за поддържането на микробният баланс. Бактериоци-
ните са протеини или протеинови комплекси синтезирани 
в рибозомите на лактобацилите със силно бактерицидно 
действие. Разделят се в 4 ри групи в зависимост от своята 
големина. Най-малките наречени лантибиотици са мембра-
но активни пептиди с маса под 5кDа, съдържащи амино-
киселината лантионин (17). Най-големите са протеинови 
комплекси (17). Всички те са термостабилни и хидрофобни 
(17). Те имат антибактериална активност спрямо Грам(+) и 
Грам (-) бактерии, както и към някои гъби (13, 28). Не всич-
ки видове лактобацили произвеждат бактериоцин. В една 
екологична ниша, обаче задължително се срещат и от двата 
вида произвеждащи и непроизвеждащи лактобацили, то-
ест защитният фактор – бактериоцин е винаги в наличност 
(28). Бактериоцините атакуват и унищожават  патогените, 
като блокират тяхната ДНК и протеинова синтеза (30, 40). 
Те разрушават клетъчните мембрани на патогените, което 
води до загуба на аденозин три фосфат АТФ (18). Доказано е 
тяхното инхибиращо въздействие, върху едни от най- често 
срещаните патогени (13, 30). 

Водородният прекис.  Водородния прекис (H2O2) е друга 
антимикробна пробиотична субстанция. Лактобацилите и 
всички останали, продуциращи млечна киселина бактерии, 
нямат хематин и не използват цитохром системата, която 
разгражда кислорода до вода за терминална оксидация. Те 
използват флавопротеините, които конвертират кислорода 
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до H2O2 (10). Този механизъм, заедно с липсата на хематин-
протеин- каталаза, води до образуването на H2O2 в количе-
ства, които надвишават възможностите на организма да го 
преработи (10). Образуваният H2O2, според Strus et al. 2006 
може да инхибира или унищожи, останалите видове бакте-
рии, особено тези, които нямат или имат много малко ко-
личество ензими разграждащи водородният прекис, като 
каталазната пероксидаза (37). Микробицидната активност 
на H2O2 се повишава от ензима пероксидаза в присъствието 
на халогенен йон. И пероксидазата и халогенният йон уве-
личават H2O2-зависимият микробен антагонизъм, между 
два бактериални вида и това е механизмът, с който млечно-
киселите бактерии, блокират патогенните видове и поддър-
жат микробния баланс (37).

Конкурентна адхезия. Колонизацията на стратифици-
раният невроговяващ епител от пробиотичните видове, иг-
рае много важна протективна роля спрямо патогените (6). 
Това е друг важен защитен фактор. Конкуренцията между 
отделните микробни видове за закрепване към епителните 
стени, стои в неговата същност. Млечно-киселите бактерии 
имат много висока адхезивност към повърхностните епи-
телни клетки (2, 6) Наличието на лактобацили или други 
пробиотични видове или тяхното развитие в дадена еколо-
гична ниша води до изключване и отхвърляне на патоген-
ните микроби. В механизма на прикрепянето за епителните 
стени основна роля се отделя на образуваните от тях адхе-
зини. Те се откриват на молекулно ниво (2). Изградени са 
от протеинови молекули свързани помежду си в комплекси 
с различна големина (19). Представят се като финни фим-
брии на клетъчната повърхност, които при контакт веднага 
се свързват с тъканните структури на гостоприемника (6). 
Такива образуват и патогенните микроорганизми (6). По-
върхностните протеини участващи в адхезията, могат да се 
свържат директно с епителните клетки или със специфични 
елементи от епителният слой. Екстрацелуларният матрикс 
заобикалящ епителните клетки е съставен от различни 
секреторни протеини, включително ламинин, колаген, фи-
брокинетин. Фиброкинетинът е димеричен гликопротеин, 
който със сигурност участва в адхезията на млечно-кисе-
лите бактерии (16). Други проучвания показват участието 
на протеинови компоненти, образувани от патогените в 
адхезията на лактобацилите и другите пробиотични видо-
ве към епителните клетки (12). Адхезията е много важна 
стъпка на патогените в тяхната инвазия. Конкуренцията 
между добрите и лошите бактерии на ниво адхезия, може да 
бъде от значение за превенция на бактериалната инвазия 
(6). Способността на пробиотичните видове за конкурентна 
адхезия към епителните клетки и към мукозният епител 
(например гастро-интестинален тракт) определя тяхната 
селекция и използване като терапевтични препарати (6).

Взаимодействие със системата на плазминогена. Към 
защитните механизми трябва да се включи и въздействи-
ето на пробиотиците върху системата на плазминогена. 
Плазминогенът е проензим на протеазо плазмина, който 
участва в много физиологични и патологични процеси, като 
фибринолиза, деструкция на екстрацелуларната тъкан, 
еукариотичната клетъчна миграция, тъканното ремодели-
ране, ембрионалното развитие, възпалението и туморните 
метастази (5, 27, 29). Плазминогенът циркулира във високи 
концентрации в кръвта слюнката, урината, както и в кър-
мата. Свързването на бактериите с рецепторите на клетъч-
ната повърхност активира каскадна система, която води 
до трансформиране на плазминогена в активния плазмин. 
Плазминът е важен за клетъчната миграция, тъй като ди-
ректно разрушава ламинина, най-важният гликопротеин 
на базалните мембрани и индиректно увеличава тъканна-
та деструкция активирайки латентните матрични метало-
протеази, които могат да разрушат колагенните влакна и 
другите съставки на екстрацелуларната тъкан (42). Протео-
литичното разцепване на плазминогена в клетката води до 
образуването освен на плазмин и на вътреклетъчни фраг-

менти, обозначени общо като ангиостатини. Те инхибират 
ендотелиалната клетъчна пролиферация и регулират физи-
ологичната и патологична ангиогенеза (7). Базалните мем-
брани изграждат важни тъканни бариери, но също пред-
лагат среда, за компонентите на плазминогенната система 
(ППС). Когато бъде активирана тази система насочва своята 
протеолитична активност, ефикасно атакувайки точно тези 
физиологични бариерни структури. Метастатичните ту-
морни клетки показват висок афинитет към компонентите 
на извънклетъчният матрикс, свързвайки и активирайки 
плазминогена, който води до локална тъканна деструкция 
и ремоделиране (5). Много бактериални видове използват 
протеолитичната плазминогенна система, за да атакуват 
човешкия организъм. Те интервенират, чрез експресиране 
на повърхностните рецептори на ППС, което води до момен-
тална повърхностна протеолитична активност (8). Освен 
чрез директно свързване, системата се задейства и от ен-
дотоксините продуцирани от бактериите (4, 8). Каскадното 
свързване на плазминогена увеличава тяхната инвазия и 
миграция през тъканните бариери (Lahteenmaki et al. 2001) 
и стои в основата на бактериалната патогенеза в инвазив-
ните инфекции ( Coleman and Benach, 1999 ; Lahteenmaki et 
al. 2005 ), (8, 20, 21). Предишни и съвременни проучвания 
показват, че лактобацилите и другите пробиотични видо-
ве, чрез адхезия към компонентите на екстрацелуларният 
матрикс експресират рецепторите на плазминогена и се 
свързват с тях. (Toba et al.1995, McGrady et al.1995, Styriak 
et al.2003) (23, 38, 39). Това взаимодействие, може би стои в 
основата на опортюнистичните инфекции предизвикани от 
някои пробиотични микробни видове (35).
Модулиране на имунния отговор. 

Фиг. 2. Взаимодействие на пробиотиците с имун-
ната система на червата. ASC = Apoptosis-associated 

speck-like protein containing a CARD; B. thetaiotamicron = 
Bacteroides thetaiotamicron; CARD9 = caspase recruitment 
domain-containing protein 9; ERK = extracellular regulated 

kinase; IE-DAP = D-gamma-glutamyl-meso-DAP; IKK = I  B 
kinase; IRAK4 = IL-1 receptor-associated kinase 4; JNK = 
Jun N-terminal kinase; MDP = muramyl dipeptide; MKK = 
mitogen-activated kinase kinase; NEMO = NF- B essential 

modulator; TAB1/2/3 = TAK binding proteins; TAK1 = 
ubiquitin-dependent kinase of MKK and IKK; TBK1 = serine/

threonine-protein kinase 1; TRAF6 = TNF receptor-associated 
factor 6; Ub = ubiquitin (6).

Модулирането на имунният отговор е един от ефектите 
на лактобацили и други микробни видове, които стоят в ос-
новата на използването им като пробиотици (3, 11, 14, 22, 34, 
36). Много проучвания при хората доказват влиянието на 
пробиотичните щамове върху вроденият и придобит иму-
нитет (31).  Използването на пробиотични продукти, дори 
на стандартно кисело мляко води до повишаване броя на 
фагоцитите, включително моноцити и неутрофили, увели-
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чава фагоцитната активност (15, 25, 32). Имунната система 
може да бъде подразделена на вроден и придобит имунитет 
(26). Вроденият имунитет е бърз, неспецифичен и включва 
малък набор от гени (< 100), (26). Той е първичният отго-
вор на инфекцията (26). Той предупреждава придобитият 
имунитет за нуждата от производство на патоген-специ-
фично антитяло и/или клетъчен имунен отговор (26). При-
добитият имунитет се развива за няколко дни в отговор на 
специфичен микроб (24, 26). Той разпознава само този ми-
кроб и включва голямо количество гени (около 1015), (26). 
Компонентите на вроденият имунитет са няколко. Първият 
са предупредителните рецептори (TLRs), разположени на 
повърхността на макрофагите и епителните клетки (6, 26). 
Те разпознават специфични молекули на микробните пато-
гени (6, 26). Свързването им с тях води до образуването на 
про-инфламаторни цитокини, активиране на фагоцитните 
клетки и отключване на клетъчно медитиран имунитет (1, 
26). Вторият компонент са шоковите протени. Наричат се 
още heat shock proteins (топлинно шокови протеини), тъй 
като тяхната вътреклетъчна  концентрация се увеличава , 
когато клетките са изложени на висока температура (41). 
Тяхното отделяне от атакуваната клетка е един от първите 
сигнали към имунната система за предстоящата опасност и 
нуждата от имунен отговор (41). Няколко различни шокови 
протеина се свързват с рецепторите на клетките разпозна-
ващи антигена, отключват тяхната матурация и освобожда-
ването на про-инфламаторни цитокини, които активират 
Т и В лимфоцитите (36, 41). Шоковите протеини могат ди-
ректно да активират системата на комплемента (41). Ак-
тивираните компоненти на тази система лизират бактери-
алните клетки и ги маркират като цел за фагоцитите (41). 
Антимикробните пептиди също са част от вроденият иму-
нитет. Те се образуват от фагоцитите и епителните клетки 
и могат да разрушават клетъчните мембрани на голям брой  
Грам (+) и Грам (-) бактерии и гъби (6, 26). Придобитият 
имунитет е специфичен за съответният патоген. Макрофа-
гите и епителните клетки поглъщат патогена или патоген-
ни части и ги разграждат до малки пептиди (26). Тези пепти-
ди се пренасят до клетъчната повърхност и се разпознават 
от Т хелперните и В лимфоцити (6). Активираните Т клетки 
освобождават цитокин интерлевкин-2, който води до бър-
за мултипликация на антиген специфични клетки (26, 36). 
Пролиферацията на В клетки води до образуването на голя-
мо количество антитела насочени към съответният микро-
бен агент (6). Имунните защитни механизми на атакуваните 
тъкани се включват при микробна инвазия и развитие на 
клинична инфекция (11, 24, 36). Те се определят от епител-
ни и мукозни клетки (9, 33, 36). Мукозата не съдържа много 
имунокомпетентни клетки, затова обикновенно епителът 
е първа линия на отбрана спрямо екзогенни микробни па-
тогени (11, 26, 33). Клетките на епитела разполагат с голям 
брой (TLRs) рецептори на повърхността си (1). Свързване-
то на патогена с тях  отключва производството на про-ин-
фламаторни цитокини от епителните клетки (6, 26). Това 
стимулира придобитата имунна система към специфична 
имунна атака (6, 26). Количеството на отделените цитокини 
зависи от наличието или липсата на пробиотични видове в 
дадената микробна среда. В гастроинтестиналния тракт и 
устната кухина мукозата е тази, в която се модулира имун-
ния отговор (9, 33, 36). Важен имунен компонент на червата 
е lamina propria (6, 33, 36). В нея са представени макрофаги, 
DCs, T клетки и IgA-секретиращи B клетки (6, 33, 36). Пър-
вичния имунния отговор се отразява в GALT (Peyer’s patches 
(PPs) и MLNs)-17-19 (9, 36). Регулаторни клетки, обаче има и 
в lamina propria, откъдето те определят толеранса към хра-
ните и собственните антигени (6, 33, 36). Срещат се също  
CD4, CD8 and B клетки (33). B - клетките в lamina propria се 
активират и стават IgA-секретиращи плазма клетки (6, 33, 
36). Имуноглобулин-А се транспортира до епителния слой и 
се секретира в чревния лумен (6).

Заключение

Механизмите, с които полезните микроорганизми кон-
тролират растежа и развитието на бактериалните видове в 
нашия организъм и спомагат за равновесието в различните 
ни локални екосистеми, определят използването им като 
пробиотици, както самостоятелно, така и в комбинация със 
съответна терапия. Продължаващото изучаване на тези ме-
ханизми, разкрива още по-широки переспективи за успеш-
но пробиотично лечение и профилактика на разнообразни 
клинични единици. 
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