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Уважаеми колеги, 

За мен е огромно удоволствие да Ви поканя на ІV -та Национална конференция 
на Българското Дружество по парентерално и ентерално хранене (БУЛСПЕН), която 
ще се проведе от 28.10.2016 г. до 30.10.2016 г. в гр. София, ВМА. 

Участниците в този форум ще имат възможност да се запознаят от водещи спе-
циалисти за последните насоки и тенденции в областта на клиничното хранене, каса-
ещи интензивното лечение, хирургията, гастроентерологията, онкологията и др. 

Предвижда се участие на над 200 лекари от страната - анестезиолози и реани-
матори, хирурзи, гастроентеролози и онколози. Целта на Организационния комитет е 
да се обогатят познанията на българските специалисти, използващи методите на кли-
ничното хранене, да се осигури възможност за споделяне на клиничен опит и мнения 
между различните медицински специалности и да се повиши качеството на нутритив-
ното лечение в България. 

За онагледяване на основните теми на конференцията, а и за да дадем възмож-
ност за директни срещи с бизнес средите предвиждаме организирането на различни 
мероприятия като фирмени симпозиуми и изложбена площ. 

Очакваме с нетърпение да Ви видим в София. 

        
  С уважение:

                         Генерал-майор чл.-кор. проф. Николай Петров, д.м.н.
                          Председател на БУЛСПЕН
                         Председател на Организационния комитет 
                         Председател на Дружество на анестезиолозите в България
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НАУЧНИ СТАТИИ

НУТРИТИвЕН СТАТУС пРИ пАцИЕНТИ СЪС злокАЧЕСТвЕНИ 
гИНЕкологИЧНИ зАболявАНИя 

Гановска А*, Ковачев С*, Васева В**, петров Н***

*Клиника по обща и онкологична гинекология, ВМА-София 
**Отдел учебна и научноизследователска дейност, ВМА - София

***Клиника по анестезиология и интензивно лечение, ВМА-София

NuTRiTiONAl STATuS iN PATiENTS wiTh mAligNANT gyNECOlOgiCAl diSEASES

Ganovska A*, Kovachev S*, Vaseva V**, Petrov N.*** 
*Department of Gynecology – Military Medical Academy (MMA), Sofia

**Education, Science and Research department - MMA, Sofia
***Department of Anesthesiology and Intensive Treatment – MMA, Sofia

Абстракт
цел: Целта на направеното проучване е да установи пре-

доперативния нутритивен статус и степента на недохран-
ване при жени с гинекологични онкологични заболявания, 
както и процента на съвпадение между данните за нутри-
тивния статус, събрани посредством субективни и обектив-
ни критерии.

материал и методи: В проучването са включени 146 
пациенти с гинекологични онкологични заболявания, при 
които посредством субективна оценка на пациента за общо-
то му състояние (Scored Patient-Generated Subjective Global 
Assessment (PG-SGA), Body Mass Index (BMI) и серумен ал-
бумин е изследван предоперативния нутритивен статус, 
разпределението на малнутриция според първичната ло-
кализация и стадия на заболяването, както и степента на 
съвпадение между резултатите получени от използваните 
скринингови методики. 

Резултати: 54% от пациентите включени в проучването 
са с ендометриален карцином, 23.6% - с овариален карци-
ном, 22.4% - с карцином на маточната шийка. Според PG-SGA 
повече от две трети (76%) от пациентите са охранени (група 
А), а останалите (24%) са с различна степен на недохранване 
– 23.6% лека степен (група В); 0.4% тежка степен (група С). 
65% от пациентите с нисък нутритивен статус са в напред-
нал стадии на заболяването (43% - III стадии; 22% - IV ста-
дии). 73% от пациентките в III стадии са с овариален карци-
ном. Пациентите с ендометриален карцином са с най-високи 
стойности на средното телесно тегло спрямо теглото при 
другите локализации на злокачествения процес (р=0.05), 
както и значително по-високи стойности на BMI (p=0.05). 
Серумните стойности на албумина при пациентите с овари-
ален карцином са значително по-ниски (р=0.05), a сборa точ-
ки според PG-SGA e най-висок (p˂0.001). 67% от пациентите 
с овариален карцином са категоризирани в група PG-SGA B.

заключение
Според резултатите получени от проведеното проучване 

броят на пациентите с лош нутритивен статус представлява 
една трета от общия брой пациенти. Съществува положи-
телна връзка между предоперативния нутритивен статус, 
стадия на заболяването и прогнозата за преживяемостта на 
пациента. Това налага предоперативната оценка на нутри-
тивния статус посредством комбинацията на субективни и 
обективни методики при пациенти с повишен риск с цел оп-
тимизация на терапевтичния процес. 

ключови думи: нутритивен статус, недохранване, PG-
SGA, BMI

Abstract
Aim: The purpose of this research is to identify preoperative 

nutritional status and degree of malnutrition in women with 
gynecological cancer and the percentage of coincidence between 
data on nutritional status collected through subjective and 
objective criteria.

material and methods: The study included 146 patients 
with gynecological cancer which, through Scored Patient-
Generated Subjective Global Assessment (PG-SGA), Body Mass 
Index (BMI) and albumin is studied preoperative nutritional 
status, distribution of malnutrition as the primary location and 
stage of the disease and the degree of coincidence between the 
results obtained by various screening methods , determining the 
nutritional status of patients.

Results: 54% of patients enrolled in the study were with 
endometrial cancer, 23.6% - with ovarian cancer, 22.4% - cancer 
of the cervix. According to PG-SGA more than two thirds (76%) 
of the patients were nourished (group A) and the rest (24%) 
have varying degrees of malnutrition - 23.6% moderate ( group 
B ); 0.4% severe (group C). 65% of patients with low nutritional 
status are at an advanced stage of the disease (43 % - stage III, 
22 % - stage IV ). 73% of patients in stage III were with ovarian 
cancer.

Conclusion: According to the results obtained from this 
survey, the number of patients with poor nutritional status 
represents one third of the total number of patients. There is a 
positive correlation between preoperative nutritional status, 
stage of the disease and the prognosis for survival of the patient. 
This requires preoperative assessment of nutritional status 
through a combination of subjective and objective methods in 
patients at risk in order to optimize the therapeutic process.

keywords: nutritional status , malnutrition , PG-SGA, BMI
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въведение    
В световен мащаб oнкологичните заболявания са водеща 

причина за смърт сред човешката популация (22). На първо 
място по заболеваемост от злокачествените гинекологични 
заболявания сред жените е карцинома на ендометриума, 
след това – на яйчника и на маточната шийка (22). Тези за-
болявания засягат най-често жени на възраст 30-59 години 
и се характеризират с висока смъртност (22). Лечението на 
злокачествените гинекологични заболявания изисква мул-
тидисциплинарен подход (22).  

Около 85% от пациентите с онкологично заболяване 
имат нарушен метаболизъм или страдат от недохранване, 
което най-често е резултат от основното заболяване или от 
неговото лечение (7). Честотата на недохранване при паци-
енти с подобен тип патология е от 30% до 50% (17). Те много 
често са подложени на многократни оперативни интервен-
ции и хранителният им статус допълнително е компромен-
тиран по време на престоя в болница (17). Последствията 
от комбинацията онкологично заболяване и недохранване 
водят до повишаване риска от инфекции, удължават бол-
ничният престой, компроментират зарастването на опера-
тивните рани и влошават прогнозата за пациента (7).

Съществуват различни похвати, определящи хранител-
ния статус на пациентите, но все още няма такъв, които да 
е абсолютен (2). Могат да бъдат разделени на субективни 
(анамнеза за консумираните храни), обективни (изследва-
не на серумен албумин, хемоглобин, body mass index (BMI), 
редукция на тегло в последните 1-6 месеца) или комбинира-
ни (скорова субективна обща оценка на пациента (PG-SGA) 
(9). Скрининговите методи трябва да бъдат лесни и бързи 
за осъществяване, неинвазивни, стандартизирани и евтини, 
позволяващи диагностицирането на онкологични пациетки 
с компроментиран хранителен статус (9).

Целта на направеното проучване е да установи предопе-
ративния нутритивен статус и степентта на недохранване 
при жени с гинекологични онкологични заболявания както 
и процента на съвпадение между данните за нутритивния 
статус, събрани посредством субективни и обективни кри-
терии.

пациенти и методи
В проучването са включени 146 жени с онкогинеколо-

гични заболявания, които са хоспитализирани за оператив-
но лечение в Клиниката по обща и онкологична гинеколо-
гия, ВМА. Проучването е ретроспективно, едноцентрово, за 
период от две година (от 2014г до 2016г). 

Информацията за пациентите е събрана ретроспектив-
но от съответната документация. Посредством въпросници 
пациентките са интервюирани за възраст, тегло, ръст, пре-
доперативна терапия (лъчетерапия и/или химиотерапия), 
придружаващи заболявания като артериална хипертония 
и/или диабет.

Хранителния статус на пациентките е определен чрез 
PG-SGA, BMI и серумните стойности на албумина. За опреде-
лянето на BMI са използвани тегло и ръст на съответната 
пациентка. Изчисляването на BMI е по формулата: тегло (кg) 
разделено на ръста (m) на квадрат (23). Според стойности-
те на BMI са определени следните хранителни категории: ˂ 
16.0 kg/m2 – III степен на недохранване (тежка); 16.0 – 16.99 
kg/m2 - II степен на недохранване (средно тежка); 17.0-18.49 
kg/m2 - I степен на недохранване (лека); 18.5 до 24.99 kg/m2– 
охранени; 25.0 до 29.99 kg/m2 – наднормено тегло; 30.0 до 
34.99 kg/m2 – I степен на затлъстяване (лека); 35.0 до 39.99 
kg/m2 – II степен на затлъстяване (умерено тежка); ≥ 40.0 kg/
m2 - III степен на затлъстяване (тежка) (23).

PG-SGA е субективен метод, който се състои от две час-
ти (13, 22). В първата част чрез анамнеза се събират данни 
насочени към процента на редукция на телесното тегло в 
последните 1-6 месеца, промяната в диетата, симптоми от 
страна на стомашно-чревния тракт (болка, гадене, повръ-
щане, диария >2 седмици), влошаване на общото състояние 
и затруднение в изпълнението на ежедневните задължения. 

Загубата на телесното тегло се определя по следната форму-
ла: 100/теглото преди месец*(теглото преди месец-теглото 
в момента) (22). Втората част е насочена към придружава-
щите заболявания, определяне наличието или липсата на 
белези на недохранване (13, 22). Това се осъществява чрез 
палпация на подкожната мастна тъкан, определяне обема 
на мускулната тъкан и наличието на отоци и асцит (13, 22). 
Според получения общ брой точки пациентите се подразде-
лят в следните категории: нормално охранени (категория 
А); средно тежко недохранени или с повишен риск от не-
дохранване (категория В) и тежко недохранени (категория 
С) (22). Хранителния статус се определя като обща сума от 
всички критерии и според общия резултат се определя по-
ведението спрямо пациента (13).

Освен субективните критерии за оценка на нутритивния 
стаус са използвани и следния обективен показател – серу-
мен албумин. Според стойностите на албумина пациентите 
са разделени в следните групи: лека хипоалбуминемия (ал-
бумин >35g/L); средно тежка хипоалбуминемия (албумин 
30-35g/L); тежка хипоалбуминемия (албумин 21-29g/L) (11, 
19). 

Статистически анализ
Данните са обработени със статистическа програма 

SPSS (v. 19). Използва се тестът χ2 (Chi-square). Сравняват 
се данните на две независими извадки. Р≤0.05 се приема за 
статистически сигнификантно. Съвпадението между диа-
гнозите нормален и намален нутритивен статус получени 
в резултат от двата субективни метода се определя посред-
ством коефициент капа и 95% интервал на съответствие.

Резултати
В проучването са включени 146 пациенти. Средната 

възраст е 52 години (от 24г до 90г), като 55.2% от жените 
са на възраст между 40 и 59 години. 40% от пациентките 
съобщават за придружаващи заболявания като най-често 
срещаните са диабет, хронична артериална хипертония или 
комбинация от двете. 

Средната стойност на BMI e 27.2 kg/m2 (от 16.2 до 58.5 
kg/m2). Според BMI нутритивния статус на пациентките 
включени в проучването се разпределя по следния начин: 
35% - добре охранени; 3.4% - средно тежка степен на недо-
хранване; 0.4% - тежка степен на недохранване; 40.0% - над-
нормено тегло и 21.2% - затлъстяване (15.2% - I степен; 3.6% 
- II степен; 2.4% - III степен) (таблица 1). 

Според PG-SGA повече от две трети (76%) от пациентки-
те са охранени (група А), а останалите (24%) са с различна 
степен на недохранване – 23.6% лека степен (група В); 0.4% 
тежка степен (група С) (таблица 2). 65% от пациентките с 
нисък нутритивен статус са в напреднал стадии на заболя-
ването (43% - III стадии; 22% - IV стадии). 73% от пациент-
ките в IIIстадии са с овариален карцином.  При пациентките 
с недохранване е по-висок процента на редукция на телесно 
тегло предоперативно, по-нисък BMI и серумен албумин, 
както и по-голяма група PG-SGA в сравнение с пациентките с 
нормален нутритивен статус.  

Таблица 1. Разпределение на пациентките според 
нутритивния статус, определен посредством субектив-
ни методи ( bmi и Pg-SgA)

N %
BMI:
   Недохранени                  6                 3.8
   Нормално охранени                51                  35
   Наднормено тегло                58                  40
   Затлъстяване                31               21.2
PG-SGA:
   Недохранени                34               23.6
   Нормално охранени              112               76.4

Стойностите са представени като брой (N) и (%)
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54% от пациентките включени в проучването са с ендо-
метриален карцином, 23.6% - с овариален карцином, 22.4% 
- с карцином на маточната шийка. Пациентките с ендоме-
триален карцином са с най-високи стойности на средното 
телесно тегло спрямо теглото при другите локализации на 
злокачествения процес (р=0.05), както и значително по-ви-
соки стойности на BMI (p=0.05). Серумните стойности на 
албумина при пациентите с овариален карцином са значи-
телно по-ниски (р=0.05), a сборa точки според PG-SGA e най-
висок (p˂0.001). 67% от пациентките с овариален карцином 
са категоризирани в група PG-SGA B (таблица 2).    

Таблица 2. Разпределение на пациентките по изслед-
ваните критерии спрямо локализацията на малигнения 
процес

EK (n=54) OK (n=35) ЦK (n=32) P
Възраст 66.6±1.4 62.4±11.6 49.7±14.4 ˂0.001
Тегло 91.8±28.0 73.2±11.9 75.5±15.7 0.004
BMI 36.4±11.0 28.8±4.3 28.9±6.0 ˂ 0.001
Албумин 41.3±3.6 38.1±5.4 40.4±5.4 0.003
PG-SGA 5.5±4.9 12.5±6.6 7.5±5.0 ˂0.001
Недохранени 
(PG-SGA B) 5 (7%) 23 (66.7%) 8 (26.3%) ˂0.001

ЕК – ендометриален карцином; ОК – овариален карцином; 
ЦК – цервикален карцином; 

Стойностите са представени в брой (n) и (%).

Разпределението на пациентките по стадии е както 
следва: стадии I - 56 (38.3%), II – 17 (11.7%), стадии III – 54  
(36.7), IV - 19 (13.3%). По-малко от 25% от пациентките са 
подложени на предоперативна химио- и/или лъчетерапия 
(таблица3).

Таблица 3. Разпределение на пациентите по стадии
N %

Първична 
локализация
 Ендометриум 54 214
 Маточна шийка 32 120
 Яйчник 35 121
Стадий 210
I    56 38.3
II 17 11.7
III 54 36.7
IV 19 13.3
Предхождащо 
лечение
Не 112 76.8
Химио- и 
лъчетерапия 34 23.2

Стойностите са представени в брой (n) и (%).

Повече от 37.4% от пациентките съобщават за редукция 
на телесното тегло за период от 1 до 6 месеца преди опера-
тивната интервенция. 13% от тях съобщават за липса на 
апетит, което е довело до намален прием на храна. При 15 
% от пациентките, включени в проучването, се установяват 
отоци в областта на глезените, а при 25% - асцит. При 72.2% 
от тях не се наблюдава нарушаване на ежедневните задъл-
жения. 13.6% съобщават за гадене, повръщане и дисфагия, а 
22.5% съобщават за анорексия, диария, подуване на корема 
(таблица 4).

Таблица 4. Разпределение на пациентките според 
критериите, необходими за определяне на Pg-SgA

N     %
Симптоми от страна на ГИТ*  

•	 Без 
•	 Дисфагия, гадене, 

повръщане
•	 Анорексия, диария, 

подуване на корема

20
33

13.6
 22.5

Редукция на телесно тегло
•	 Без
•	 ≤10%
•	 >10%

91
44
11

 62.6
30.4
7.0

Промяна в диетата
•	 Не
•	 Да

127
19

87
13

Отоци по глезените
•	 Не
•	 Да

124
22                       

85
 15

Асцит
•	 Не
•	 Да

110
36

75
25

Ежедневни дейности

•	 Нормални 105 72,2

•	 Леко намалени 39 26,7

Значително намалени 2 1,1

Стойностите са прeдставени в брой (n) и (%).
При 5% се установяват ниски серумни стойности на ал-

бумина (албумин˂30g/L), като 60% от тях са с авансирал 
овариален карцином и тежка степен на недохранване. 

Дискусия
През последните години интереса към хранителния ста-

тус на пациенти със злокачествени заболявания значително 
нараства (22). Повшеното телесно тегло както и недохран-
ването са предразполагащи фактори за редица усложенения 
в интра- и постоперативния период (7). Диагностицирането 
на нарушенията на хранителния статус е жизнено необхо-
димо както за лечението на пациенти с онкологични забо-
лявания така и за подобряването на прогнозата им (1, 7). 
Пациенти с недохранване имат повишен риск от декубитал-
ни рани, интра- и постоперативни усложнения, инфекции, 
по-дълъг болничен престой (22). Наднорменото тегло също 
представлява рисков фактор, повишаващ честотата на сле-
доперативните усложнения (22). Най-често при пациенти с 
наднормено тегло се среща артериална хипертония, пови-
шаваща оперативния риск; дехисценция на оперативната  
рана в следоперативния период; повишена инсулинова ре-
зистентност; сънна апнея и дихателни нарушения (16, 18).

Недохранването е характерен симптом за онкологично 
болни пациенти (3). Може да доведе до редица нежелани 
усложнения, влошаващи качеството им на живот включи-
телно и нарушен толеранс към евентуална притивотуморна 
терапия (3). Това налага регулярното изследване на метабо-
литния статус при пациентите със злокачествено заболява-
не (9, 10). 

Проучване на Correia et al. показва, че 20.1%  от всички 
изследвани 4000 пациенти с недохранване, са с онкологич-
но заболяване. От тях 66.4% са с недохранване, като при 
45.1% е средно тежко, а при 21.3% е тежко (6).  

В проучване на Laky et al. 2007г са включени 145 паци-
енти с карцином на гърдата и гениталиите, на които е опре-
делен нутритивния статус посредством субективния метод 
SGA (12). Според данните получени чрез него 80% от паци-
ентките са нормален нутритивен статус. 20% от пациент-
ките със злокачественно заболяване на яйчник  са недох-
ранени  (12).  При пациентки с онкологични заболявания 
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на яйчниците честота на недохранване е 19 пъти по-висока 
спрямо тази при пациентките с доброкачествени заболява-
ния (12). 

SGA е създаден от Detsky (1984г) и след това е модифи-
циран от Garavel (1988г) (13). През 1996г Ottery създава PG-
SGA (4, 22). PG-SGA е лесен, евтин и неинвазивен метод за 
определяне на хранителния статус на пациента, който може 
да бъде приложен за няколко минути – средно от 5 до 15 min 
(1, 7, 15).  

Santoso et al. 2004г провеждат сравнително изследване 
при 67 пациентки със злокачествени гинекологични забо-
лявания (20). Изследвани и сравнени са информацията съ-
брана посредством субективния SGA и тази получена чрез 
обективния Прогностичен Нутритивен Индекс, включващ 
лабораторни показатели като серумен албумин (20). Съв-
падението между данните получени чрез двата метода е из-
ключително високо –  87% (20). 

Според Bauer et al. 2002г данните получени чрез PG-SGA 
позволяват идентифицирането на пациентите с недохран-
ване, при които е повишен риска от усложнения в следопе-
ративния период (4). В резултат подобряването на предопе-
ративния нутритивен статус на тези пациенти се подобрява 
прогнозата за преживяемостта им в постоперативния пери-
од (4).

Други често използвани критерии, определящи нутри-
тивния статус на пациентите са загубата на тегло и BMI (7, 
22). Тези показатели имат известни недостатъци по отно-
шение на пациенти със злокачествени гинекологични забо-
лявания (7, 22). При пациенти с наднормено тегло и затлъс-
тяване може да се наблюдава редукция на мускулната маса, 
което може да бъде маскирано от повишената мастна тъкан. 
Наличието на асцит също може да компроментира реално-
то тегло на пациента (7, 22). Ако се използва редукцията на 
телесното тегло като единствен маркер за степен на недо-
хранване много голям процент от пациентките с овариален 
карцином в нашето проучване няма да бъдат диагностици-
рани като недохранени. 

В проведеното проучване са използвани три метода за 
оценка на хранителния статус – два субективни (BMI и PG-
SGA) и един обективен (серумен албумин). Според получе-
ните данни са налице съществени различия по отношение 
на крайните резултати. 

Данните събрани чрез двата субективни метода, оце-
няващи нутритивния статус, са доста противоречиви. Спо-
ред PG-SGA честотата на недохранване е 24% като само при 
0.6% се установява тежка форма, а останалите 23.4% са със 
средно тежка форма. Според BMI само 3.6% са със средно 
тежка форма на недохранване. Стойностите на BMI са най-
добрия метод за диагностициране на наднормено тегло или 
затлъстяване. В проведеното от нас проучване, чрез него са 
установени 21.2% пациентки с обезитет и 41.2% с наднор-
мено тегло. От данните, получени от PG-SGA, не може да се 
разграничат пациентките с наднормено тегло и/или със 
затлъстяване от пациентките, категоризирани в групата 
на добре охранени. Степента на съвпадение на данните от 
двата метода е ниска (43.8%; К(95% Cl)=0.0884 (-0.07-0.24), 
което е резултат от използването на различни параметри за 
определянето на крайната стойност. Това прави субективна-
та нутритивна оценка на пациента посредством BMI или PG-
SGA недостатъчна като самостоятелен метод. Необходимо е 
комбинирането на два или повече метода за прецизиране на 
оценката, определяща последващото поведение с цел реду-
циране усложненията в постоперативния период (12).

Промяната на телесното тегло в рамките на 1 до 6 ме-
сеца също може да се използва като субективен маркер, 
оценяващ нутритивния статус на пациента. Намаляването 
на телесното тегло дори с по-малко от 5% може значително 
да влоши прогнозата (8). Според данните, събрани чрез ин-
тервюиране на пациентките включени  в проучването, при 
29.6% от тях се наблюдава редуциране на телесното тегло с 
≤10%, докато при 19.6% от тях с >10%. 

В определянето на предоперативния нутритивен ста-
тус на пациенти със злокачествено заболяване е препоръ-
чително комбинацията на PG-SGA и BMI към които може 
да се добавят данните от други обективни параметри като 
измерването на дебелината на кожна гънка, обиколка на 
мишницата, лабораторни показатели (серумен албумин, фе-
лязо, феритин и т.н.) (12). Обективните параметри позволя-
ват действителното измерване на белтъчната загуба, което 
може да допринесе за идентифицирането на пациентите с 
нутритивен риск и/или с недохранване (7). Според данните 
от направеното проучване при 5% от включените пациент-
ки, серумните стойности на албумина са под 30g/L. 60% от 
тях са с авансирал туморен процес и с тежка степен на недо-
хранване.  

Сред изследваната група пациентки с онкогинекологич-
ни заболявания с най-висока честота е карцинома на яйчни-
ка (54%). В тази група пациентки е най-висок процента на 
недохранени (66.7%) и ниските серумни стойности на албу-
мина (66%). Повече от  70% от пациентките с недохранване 
в III стадии на заболяването са с карцином на яйчника. При 
пациентките с ендометриален карцином, за разлика от тези 
с овариален, се наблюдава по-висок процент на наднормено 
тегло и затлъстяване (BMI=36.4), а броят на недохранените 
пациенти в тази група е едва 5 (6.3%). 

Според данни от проучвания на Bozzetti et al. 1982г и 
Tunca et al. 1983г лошия нутритивен статус е в пряка зави-
симост от стадия на заболяването (5, 21). Колкото по-аван-
сирал е процеса толкова по-голяма е степента на недохран-
ване (5, 21).  

Определянето на нутритивния статус предоперативно 
при пациентки с онкогинекологични заболявания има свое-
то място за профилактика на постоперативни усложнения 
и подобряването на прогнозата по отношение на преживя-
емостта (5, 12, 20, 21). 

заключение
Хранителния статус на пациентки с онкологични гине-

кологични заболявания има определящо значение по отно-
шение на преживяемостта и честотата на следоперативните 
усложнения. Необходимо е рутинното му предоперативно 
изследване при пациентките с повишен риск. Според резул-
татите получени от проведеното проучване броят на паци-
ентките с лош нутритивен статус представлява една трета 
от общия брой пациентки. Съществува положителна връзка 
между предоперативния нутритивен статус, стадия на забо-
ляването и прогнозата за преживяемостта. Това налага пре-
доперативната оценка на нутритивния статус посредством 
комбинацията на субективни и обективни методики при 
пациентки с повишен риск с цел оптимизация на терапев-
тичния процес. 
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блок НА лУмбАлНИя плЕкСУС зА РАННо СлЕДопЕРАТИвНо обЕзболявАНЕ 
пРИ пАцИЕНТИ СлЕД ТАзобЕДРЕНо ЕНДопРоТЕзИРАНЕ

С. Асов, Н. Петров, К. Пенчев, Е. Кържин, Е. Одисеева
Катедра „Анестезиология и интензивно лечение”

ВМА-София

lumbAR  PlExuS blOCk fOR  EARly POSTOPERATivE ANAlgESiA 
iN PATiENTS fOllOwiNg   hiP REPlACEmENT  SuRgERy

S. Asov, N. Petrov, K. Penchev, E. Karjin, E. Odiseeva
Department of Anesthesia and Intensive Care

Military Medical Academy - Sofia

Резюме: Коксартрозата е изключително често срещано 
заболяване сред възрастното население. Единственото ле-
чение е извършването на тазобедрено ендопротезиране. 
Поради факта, че над 90% от пациентите са възрастни хора, 
с увреден общ статус и голям брой придружаващи заболява-
ния, от голямо значение е осигуряването на добро постопе-
ративно обезболяване и бързото ранно раздвижване.

цел: Да се сравни прилагането на интравенозно обезбо-
ляване с  прилагането на блок на лумбалния плексус  след 
тазобедрено ендопротезиране върху състоянието на паци-
ентите и контрола на болката в ранния постоперативен пе-
риод в отделението.

ключови думи: лумбален плексус, блок, тазобедрено ен-
допротезиране

Summary: Coxarthrosis is an extremely common disease 
among the elderly population. The only efficient treatment is hip 
endoprothesis. Because of the fact that more than 90% of the 
patients are elderly people with much comorbidity, it is of great 
importance the insurance of good postoperative analgesia and 
the early rehabilitation of the patients.

goal: To compare the application of intravenous analgesia 
with lumbar plexus block after hip endoprothesis on the condition 
of the patients and pain management in the early postoperative 
period in the hospital department.

key words: lumbar plexus, block, hip endoprothesis

въведение
Лумбалният плексус се състои от 5 до 6 нерва, чиито про-

изход е от L1-L4 гръбначно-мозъчни коренчета с допълне-
ние от Th12. След излизането на ГМ коренчета през forami 
intervertebrali, те се разделят на предни и задни клонове. 

Плексусът се формира от вентралните клонове на L1-L3 
(в 50% от случаите и с участието на  Th12), с основно учас-
тие на L4.

Плексусът се формира латерално от foramina 
intervertebrale и преминава през psoas major. 

Нервите, произхождащи от плексуса са:
	 Iliohypogastric (L1 +Th12 понякога)
	 Ilioinguinalis (L1 +Th12 понякога)
	 Genitofemoralis (L1/L2)
	 N. femoralis cutaneus lateralis (L2/L3)
	 N. femoralis (L2/L3/L4)
	 N. obturatorius (L2/L3/L4)
Основното приложение на този вид регионален блок е 

контрол на болката след големи операции на долните край-
ници  /антеролатерално и медиално бедро, коляно и зоната 
на n. saphenous под коляното/. Използва се и за анестезия 
в комбинация с други видове регионални блокове за долен 
крайник, както и с обща анестезия. Основно се прилага за 
постоперативна аналгезия при големи ортопедични опера-
ции на долните крайници.

За първи път техниката за блок на лумбалния плексус е 
описана от Winnie през 1974 год. /заден достъп/. Нарича се 
още psoas compartment block.

Препоръчваното количество лок. анестетик за едното-
кратно инжектиране е 30-40 ml. От тогава техниката е била 
модифицирана неколкократно, базирано на по-доброто по-
знаване на анатомичната локализация на плексуса и подо-
бряването на мед. оборудване.

В следващите години се появяват различни модифика-
ции на техниката. 

Техниката, предложена от Capdevila е направена на ба-

зата на КТ анатомични проучвания и е вероятно сегашната 
техника на избор.

Техниката, като всички други регионални техники, тряб-
ва да се извършва в будно състояние на пациента. Уместна 
е лека седация.

Техника на извършване на блока:
Capdevila’s approach:
	 Пациентът е в странично положение
	 Анатомични маркери: crista iliaca posterior superior, 

processi spinosi, линия на Tuffiers/
	 Нерв стимулатор с игла  до 10 см. 
	 След прекарване на двете линии и индентифици-

ране на proc. spinosus L4, се определя пункционното място 
– латералната 1/3 и медиалните 2/3 на линията, свързваща 
L4 с линията, минаваща през crista iliaca superior posterior
	 Иглата се вкарва перпендикулярно на кожата. . 

След достигане на proc. transversus на L4, иглата се прена-
сочва каудално и се вкарва леко навътре/20мм/.
	 След достигане на върха на иглата до плексуса се 

наблюдават контракции на квадрицепса и  пателата.
Контраиндикации за извършване на лумбален плексус 

блок:
Абсолютни:
	 Отказ на пациента
	 Алергия към локални анестетици
	 Локална инфекция около пункционното място
	 INR > 1.5
	 Терапията с Aspirin /антитромботични медикамен-

ти/ не се счита за контраиндикация при приложението на 
техниката, освен ако не се наблюдава спонтанно кървене 
при пациента.

Усложнения:
	 Инфекция
	 Директна нервна увреда /рядко срещано/ - обик-

новено при стимулация < 0.5mA или данни за остра болка, 
усещане за силен ток от пациента – иглата трябва да се из-
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тегли
	 Интраневрално инжектиране  /инжектиране при 

голямо съпротивление/ – нервна увреда
	 Увреда на ретроперитонеални структури – бъбрек, 

черво /Да не се използва игла по-дълга от 10 см./
	 Ретроперитонеален хематом /рядко срещано/
	 Епидурален блок – проучвания показват, че около 

6%  са случаите на епидурална анестезия /унилатерална, 
билатерална симпатектомия/ с тежка хипотония и бради-
кардия. 

 Задължителен мониторинг!
	 Интраваскуларно инжектиране на локален анесте-

тик и токсичност при високи дози на анестетика. /необхо-
дима е честа и внимателна аспирация по време на инжекти-
рането на анестетика/. Общата доза на лок. анестетик не 
трябва да надвиша максимално препоръчваните дози /150 
mg Bupivacaine, Levobupivacaine или 300mg Ropivacaine/. 
Препоръчва се 30-40 ml да е общото количество, което се ин-
жектира.

Проведохме проспективно рандомизирано проучване 
сред 50 пациента във ВМА - София, претърпели тазобедрено 
ендопротезиране по повод на коксартроза, асептична некро-
за на главата на бедрената кост или фрактура на шийката на 
бедрената кост.

Цел:
1. да се обследва и сравни дали блокът на лумбалния 

плексус като метод за ранно следоперативно обезболяване 
при пациенти след тазобедрено ендопротезиране / извър-
шено с ½  от препоръчваното количество лок. анестетик/ е 
по-добър от приложението на анлгетици и опиоиди

2. да се обследват рисковете и ползите при използва-
нето на такава доза локален анестетик.

методи:
Пациентите са разделени в две групи по 25. В двете групи 

са включени пациенти от 30 год. до 90 год. възраст; от ASA І 
до ASA ІІІ клас, които са претърпели алопластика на тазобе-
дрената става, като 20% са ASA ІІІ клас в група 1 и 28% - ASA 
ІІІ в група 2. Най-младият пациент е на 32г., а най-възрастни-
ят на 88г. Като изключващ фактор за проучването сме взели 
голяма степен на обезитет и тежки гръбначни деформите-
ти, поради риск от невъзможност да бъдат ясно определени 
анатомичните ориентири и да се извърши успешно блок на 
лумбалния плексус. Количеството локален анестетик при 
изпълнението на блока на лумбалния плексус, което сме из-
ползвали в проучването, е 20 мл. – с ½ по-малко от препо-
ръчваните дози в стандартите. Пациентите са проследявани 
интра- и постоперативно 24 часа за наличието на възмож-
ни усложнения след приложението на блока на лумбалния 
плексус. Стандартно всички пациенти са получили като ре-
довно назначение в 21:00 часа обезболяване в отделението 
– i.v или i.m. 

Пациентите са оценявали силата на болката в първите 
24 часа след оперативната интервенция чрез Numeric pain 
Rating scale 0-10. Оценката на болката е извършвана в 15:00, 
20:00 и в 08:00 часа в постоперативния период. 

Стриктно е отбелязвано и допълнителното обезболя-
ване, което са получили пациентите от двете групи в отде-
лението, като е извършена и оценка на болката по Numeric 
pain Rating scale 0-10 след допълнителното обезболяване в 
отделението.

  Група 1 :
Вид анестезия: спинална L3-L4 с Marcaine 0.3% /6mg/ 

+ adrenalin 1:200000 /хипобарен разтвор – унилатерален 
блок/

Постоперативно обезболяване: блок на лумбалния плек-
сус с Marcaine 0.5% /80mg/ + 2mg Dexamethasone /общо 20 
ml/. Техника на блока – с нерв стимулатор по Capdevila, сти-
мулация на 0.5 mA преди инжектиране на анестетика. Бло-
кът е извършен след спиналната анестезия и преди започ-
ване на операцията.

Като редовно назначение в отделението пациентите от 

Група 1 са получили в 21:00 часа Dexofen 1 amp i.m.
Група 2 :
Вид анестезия: спинална L3-L4 с Marcaine 0.3% /6mg/ 

+ adrenalin 1:200000 /хипобарен разтвор – унилатерален 
блок/

Постоперативно обезболяване: в края на операцията 
Paracetamol 1000mg + Dexofen 50mg i.v.

Като редовно назначение в отделението пациентите от 
Група 2 са получили в 21:00 часа Dexofen 1 amp i.m.

Резултати и изводи:

В група 1 не са наблюдавани сериозни усложнения, свър-
зани с извършването на блок на лумбалния плексус.И в две-
те групи при някои пациенти са наблюдавани обичайните 
усложнения, свързани със спиналната анестезия и големия 
обем на оперативната интервенция – хипотония, по-голяма 
кръвозагуба.

Няма убедителни данни за по-голям  на усложненията, 
наблюдавани интра- и постоперативно, в група 1 сравнени 
с група 2.

заключение: 
Приложението на блок на лумбалния плексус с ½  от пре-

поръчваните дози локален анестетик – 20 мл, води до добро 
ранно следоперативно обезболяване при пациенти след та-
зобедрено ендопротезиране, без да се наблюдават сериозни 
интра- и постоперативни усложнения, свързани с регионал-
ната техника.

Оказва се добър метод за ранно следоперативно обезбо-
ляване при възрастни и увредени пациенти, даващ им ком-
форт и спокойствие без болкова симптоматика. Драстично 
се намаляват нуждите от допълнително приложение на 
аналгетици и опиоиди.
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Абстракт 
цел: Целта на това проучване е да определи зависимост-

та между предоперативната хипоалбуминемия и честотата 
на усложненията в периода до 30 дни след оперативно лече-
ние на пациентки с онкогинекологични заболявания, както 
и да оцени въздействието й върху постоперативната чревна 
функция и продължителността на болничния престой.

материал и методи: В проучването са включени 120 
пациентки с онкогинекологични заболявания, които са раз-
делени на две групи в зависимост от серумните предопера-
тивни стойности на албумина: група 1 (n=102) с нормални 
стойности и група 2 (n=18) с хипоалбуминемия (албумин 
˂30 g/L). Постоперативните критерии за анализ се опреде-
лят от обема на оперативната интервенция, достъпа за осъ-
ществяването й, продължителността на оперативната ин-
тервенция, обема на кръвозагубата, стадия на заболяването 
според International Federation of Gynecology and Obstetrics 
(FIGO), времето необходимо за възстановяване на нормален 
диетен режим и продължителността на болничния престой.

Резултати: Пациентите с ниски серумни стойности на 
албумин са 15%. В тази група е по-голям броя на пациентите 
с асцит (42.9% срещу 15.4%) и по-висок стадий на заболя-
ване (12.9% срещу 3.9%)  в сравнение с групата с албумин 
в реферетни стойности. Броят на случаите с постоператив-
ни усложнения е по-голям в групата с хипоалбуминемия 
(34.3% срещу 17.8%), също и времето за нормализиране на 
чревната перисталтика (3.3 дни срещу 2.8 дни), както и бол-
ничния престой (10 дни срещу 9 дни).

заключение: Ниските серумни стойности на албумин 
при пациентки със злокачествени заболявания увелича-
ват риска от постоперативни усложнения, което води до 
отлагане на адювантната химио- и/или лъчетерапия. Това 
влошава прогнозата за преживяемостта на пациента. Пре-
доперативното изследване на албумина може да помогне за 
идентифицирането на рисковите групи пациенти и по този 
начин да се осигури профилактика на постоперативните ус-
ложнения и съответно тяхното намаляване.       

ключови думи: албумин, хипоалбуминемия, злокачест-
вени гинекологични заболявания 

Abstract
Objective: The aim of the conducted our study was 

to determine the relationship between preoperative 
hypoalbuminemia and frequency of complications within 30 
days after surgical treatment of gynekological malignant diseases 
patients and to assess the impact on postoperative bowel function 
and length of hospital stay.

methods and material: The study included 120 patients 
with gynecological malignant diseases which are divided into 
two groups depending on the serum albumin values: Group 
1 (n = 102) with normal values, and group 2 (n = 18) with 
hypoalbuminaemia (albumin ˂30 g / L). Postoperative analysis 
criteria are determined by the volume of surgery, access to 
implementation and duration of surgery, the volume of blood 
loss, stage of disease, according to International Federation of 
Gynecology and Obstetrics (FIGO), the time needed for recovery 
to a normal diet regime and length of hospital stay.

Results: Patients with low serum albumin values were 15%. 
This group has a higher number of patients with ascites (42.9% 
vs. 15.4%) and a higher stage of the disease (12.9% vs. 3.9%) 
compared with the group with normal value of albumin. The 
number of cases of postoperative complications is higher (34.3% 
vs. 17.8%), and the time for the normalization of intestinal 
motility (3.3 days vs. 2.8 days) and hospital stay (10 days vs. 9 
days).

Conclusion: The low serum values of albumin in patients 
with malignant diseases increase the risk of postoperative 
complications, leading to delay of adjuvant chemotherapy and/
or radiotherapy. This worsens the prognosis for survival of 
the patient. Preoperative study of albumin can assist in the 
identification of risk groups of patients and thus to ensure the 
prevention of the postoperative complications and accordingly 
improve their forecast.

key words: albumin, hypoalbuminaemia, gynecological 
malignant diseasе 

въведение
Пациентки с авансирали гинекологични онкологични 

заболявания имат висок риск за усложнения в следопера-
тивния период. Понякога те налагат отлагане във времето 
на последващата адювантна химиотерапия и/или лъчете-
рапия, което влошава прогнозата за пациента (4, 8). Според 
данни в литературата отлагането на адювантната хими-
отерапия поради усложнения в следоперативния период 

при пациентки с колоректален и яйчников карцином  има 
негативен ефект спрямо тяхната преживяемост (4, 9). Това 
определя необходимостта за предоперативна оценка на със-
тоянието на пациента и установяването на рисковете за ус-
ложнения в следоперативния период. 

Пациентките с онкологични заболявания най-често са 
недохранени и с редуцирано телесно тегло. При тези паци-
ентки е описан  синдрома на онкологична кахексия, който 
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се характеризира с анорексия и намален прием на храни-
телни вещестава поради редица причини (гадене, повръща-
не, чревна обструкция и т.н.). Този синдром допълнително 
може да компроментира възстановителния следоперативен 
период (23, 30). Стойността на серумния албумин е добър, 
лесен и евтин за изследване маркер, корелиращ с храни-
телния статус на пациента (10). Според данните в литера-
турата хипоалбуминемията се асоциира с неблагоприятни 
хирургични резултати при пациенти подложени на редица 
оперативни интервенции (14, 18, 20, 25). Независимо от 
това, зависимостта на ниското серумно ниво на албумина 
и усложненията в следоперативния период след онкогине-
кологични операции е обект на допълнителни проучвания.

Целта на това проучване е да определи зависимостта 
между предоперативната хипоалбуминемия и честотата на 
усложненията в периода до 30 дни след оперативно лечение 
на пациентки с онкогинекологични заболявания, както и 
да оцени въздействието й върху постоперативната чревна 
функция и продължителността на болничния престой.

материал и методи
1. Пациенти
Проучването е ретроспективно, едноцентрово и е про-

ведено в Клиника по Обща и Онкологична Гинекология 
(КООГ) на Военномедицинска академия - София за периода 
2014-2016 година. В него са включени 120 пациентки с до-
казано онкологично гинекологично заболяване, при които 
е проведено оперативно лечение. Пациентките, при които 
не са определени предоперативно стойностите на серумния 
албумин не са включени в проучването.

2. Критерии
Данните за хистологичния вид на туморния процес, ста-

дия и протичането на постоперативния период са събрани 
от история на заболяването на всяка пациентка. Предопе-
ративните сравнителни показатели са: възраст, паритет, 
индекс на телесно тегло (BMI), консумация на алкохол, тю-
тюнопушене, придружаващи заболявания, предхождащи 
операцията химио- и лъчетерапия, наличие на асцит. Асци-
тът се диагностицира предоперативно посредством КТ и се 
определя като наличие на асцитна течност в две трети от 
срезовете (3). Придружаващите заболявания се оценяват и 
категоризират посредством Индекс на Charlson (6).

Постоперативните анализирани показатели включват: 
обем на оперативната интервенция, достъп за осъществя-
ването й, обем кръвозагуба, стадий на заболяването според 
International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO), 
времето необходимо за възстановяване на нормален ди-
етен режим и продължителност на болничния престой. В 
зависимост от степента на сложност и броя на оперативни-
те интервенции, всяка гинекологична операция се оценява 
посредством скорова система за хирургична сложност (SCS). 
Според нея пациентките са разделени в три групи: ниска, 
средно висока и висока сложност (таблица 1) (1). Времето за 
осъществяване на оперативната интервенция се изчислява 
от момента на кожния разрез до налагането на последния 
кожен конец. Обема на кръвозагубата се определя от сбора 
на количеството кръв в компресите и аспирационната сис-
тема, като последното представлява разликата между общо-
то количество течност в аспирационната система и количе-
ството серум използвано за лаваж. 

Таблица 1. Скорова система, определяща степента на 
сложност на оперативната интервенция (SCS)
Интервенция Точки
Тотална хистеректомия с двустранна аднексектомия 1
Оментектомия 1
Тазова лимфна дисекция 1
Резекция на дебело черво 2
Тазова перитонектомия 1

Ректо-сигмоидектомия с Т-Т анастомози 3
Спленектомия 2 
Чернодробна резекция 2
Резекция на тънки черва 1
Групи според степентта на сложност:

1. I степен (ниска)
2. II степен (средно висока)
3. III (висока)

≤3
4-7
≥8

3. Статистически анализ
Серумните стойности на албумин под 35g/L се опреде-

лелят като хипоалбуминемия. Според предоперативните 
стойности на серумния албумин пациентките са разделе-
ни в две групи: група 1 с нормални стойности на албумин и 
група 2 с хипоалбуминемия. Целта на нашето проучване е да 
определи риска за развитие на следоперативни усложнения 
в рамките на 30 дни от оперативната интервеция в двете 
групи. Всички интраоперативни и постоперативни услож-
нения за 30 дни от операцията са описани и категоризирани 
спрямо гореописаните критерии.  

Данните са обработени със статистическа програма SPSS 
(v. 19). Използва се тестът χ2 (Chi-square). Сравняват се да-
нните на две независими извадки. Р≤0.05 се приема за ста-
тистически сигнификантно.

Резултати
1. Пациентски групи и анализирани включващи пока-

затели
В проучването са включени 120 пациентки със онкоги-

некологично заболяване, които са оперирани в клиниката 
по обща и онкологична гинекология, ВМА-София. Основните 
показатели при включване са описани в таблица 2. Средната 
възраст е 49 години (от 22 до 85 години). При 102 (85.0%) от 
пациентките предоперативните стойности на албумина са в 
референтни стойности, а при 18 (15.0%) от тях са по-ниски 
от  35g/L. Средната стойност на серумния албумин във вто-
рата група е 30.5g/L, а във първата е 40.6g/L. Няма статисти-
чески различия във възрастта, BMI, паритет, броя на цигари-
те, предхождаща химио- и лъчетерапия, хистология, индекс 
на Charlson за придружаващо заболяване. Във втората гру-
па, в която са включени пациентки с хипоалбуминемия, се 
наблюдава по-голям брои пациентки с повишена алкохолна 
консумация, асцит и авансирал туморен процес.

Таблица 2. Анализирани включващи показатели в 
група 1 и група 2

Критерии Група 1 
(n=102)

Група 2 
(n=18)        p

Възраст 48 (22-85) 51 (24-84) 0.070

Body mass index (BMI) 23.4 (16.5-
6.1)

214 (14.2-
39.4) 0.866

Паритет 2 (0-3) 2 (0-5) 0.876

Алкохолна консумация 2 (1.6%) 3 (14.8%) 0.009

Тютюнопушене 4 (3.9%) 1 (5.5%) 0.587

Придружаващи 
заболявания:

Артериална хипертония 20 (19.6%) 2 (11.3%)

Диабет 8 (7.7%) 1 (5.5%)

Белодробни 
заболявания 1 (1.3%) 1 (6.3%)

Бъбречни заболявания 1 (1.1%) 1 (5.5%)

Неадювантна химио- и 
лъчетерапия 31 (6.9%) 2 (8.6%) 0.723

Асцит 16 (15.4%) 8 (42.9%) ˂0.001

Локализация: 
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Маточна шийка 41 (40.5%) 5 (25.7%) 0.111

Маточно тяло 26 (25.5%) 4 (22.9%)

Яйчник 35 (34.0%) 9 (51.4%)

FIGO* стадий:

I стадий 74 (72.2%) 7 (42.2%) 0.005

II стадий 12 (12.2%) 3 (12.9%)

III стадий 12 (11.7%) 5 (29.0%)

IV стадий 4 (3.9%) 3 (12.9%)

*FIGO – International Federation of Gynecology and Obstetrics
 
2. Оперативна интервенция
Видовете оперативни интервенции и топографското 

място на онкологичното заболяване са описани в таблица 
3. Най-честата оперативна интервенция е лапарохистерек-
томия с аднекси и последваща тазова/параортална лимф-
на дисекция. При 27 (22%) от пациентките достъпът е ен-
доскопски, а при 93  (78%) е отворен. Според SCS 104 (86.8%) 
от оперативните интервеции се класифицират с ниска сте-
пен на сложност. При 46 от пациентките причината за опе-
ративна интервенция е карцином на маточната шийка, при 
30 – рак на ендометриума, при 44 – рак на яйчника.

Таблица 3. хирургична интервенция и пациентски 
групи

Интервенция Точки
 Честота

N / %
Тотална хистеректомия с двустранна 

аднексектомия
1 100(83.5)

Оментектомия 1 32 (26.7)
Тазова лимфна дисекция 1 84 (70.0)
Резекция на дебело черво 2 6 (5.1)
Тазова перитонектомия 1 8 (6.3)

Ректо-сигмоидектомия с Т-Т 
анастомози

3 2 (1.7)

Спленектомия 2 2 (2.1)
Чернодробна резекция 2 1 (0.8)

Резекция на тънки черва 1 8 (6.3)
Лапароскопия 27(22.9)

Групи според степентта на сложност:

1. I степен (ниска) ≤3 104(86.8)
2. II степен (средно ви-

сока)
4-7 15 (12.5)

3. III (висока) ≥8 1 (0.8)
Локализация на тумора:

Маточна шийка 46 (38.3)
Маточно тяло 30 (25.1)

Яйчник 44 (36.6)

Стойностите са представени като брой (n) и (%)

3. Усложнения в следоперативния период
При 24 (20.3%) от пациентките включени в проучването 

в рамките на 30 дни след оперативната интервенция са уста-
новени усложнения. Постоперативната заболеваемост е 0.6% 
(n=3). Допълнителните детайли за видовете усложнения са 
описани в таблица 4. При 10 (9%) от пациентките са установе-
ни инфекциозни усложнения.  При 7 от тях те са локализирани 
в областта на оперативната рана, а при 3 е установено изпус-
кане на анастомозата. Пациентките в група 2 имат значително 
по-висока честота на следоперативни усложнения (34.3% сре-
щу 17.8%, Р=0.022).

На пациентките с хипоалбуминемия трябва повече вре-
ме за преминаване към нормално хранене (3.3 срещу 2.8 дни, 
Р=0.005). Общия болничен престой е по-дълъг в група 2 (10 
срещу 9 дни, Р=0.014). Средната интраоперативна кръвозагу-
ба също се различава в двете групи. При пациентките с хипо-
албуминемия кръвозагубата е по-голяма спрямо тази в група-
та с нормални стойности на албумин (700 срещу 420 mL, без да 
са статистически значими).

Таблица 4. постоперативни усложнения в група 1 и гру-
па 2

Сравнявани показатели Група 1 
(n=102)

Група 2 
(n=18) р

Oперативно време (min) 203.5 
(49-495) 211 (88-420) 0.127

Кръвозагуба (ml) 420 
(50-4.500)

700 
(40-2.000) 0.062

Постоперативни 
усложнения 18 (17.8) 6 (34.3) 0.022

Кървене, изискващо 
кръвопреливане 6 3

Реоперация 2 2
Усложнения от страна на 

СЧТ* 1 2

Продължителен илеус 4 3

Усложнения от страна на ОС**

(фистули, обструкция) 2 1
Раневи инфекции 5 2

Време необходимо за 
захранване 2.8 (0-15) 3.3 (1-6) 0.005

Продължителност на 
болничния престой 9 (1-97) 10 (7-50) 0.014

Стойностите са представени в брой (n)  и (%)
*СЧТ – стомашно чревен тракт
**ОС – отделителна система

Дискусия
При повечето пациентки със злокачествено заболяване се 

установява различно по степен недохранване (7). Това е резул-
тат от намаления внос на хранителни вещества и от повишена 
обмяна на веществата, индуцирани от злокачествения процес 
(7). Освен това за тях е характерно повишено разграждане на 
белтъци с последваща загуба на амини (32). При пациентки 
със злокачествено заболяване е повишена синтезата на Tumor 
Necrosis Factor-alpha (TNF-α). Счита се, че той е основният 
медиатор на кахексията, предизвикана от туморния процес. 
Основния механизъм на неговото действие е в намаляване 
на синтезата на чернодробни протеини (17). Средната про-
дължителност на живот на серумния албумин е 20 дни и от-
рицателните метаболитни ефекти на TNF-α спрямо неговата 
синтеза водят до хипоалбуминемия с последваща кахексия. 
Серумните концентрации на албумин са добър предикторен 
маркер за определяне степента на недохранване при паци-
ентки със злокачествено заболяване, независимо от факта, че 
могат да бъдат повлияни и от други фактори като травма или 
оперативни интервенции (11, 12).

Проучвания установяват връзка между хипоалбуминеми-
ята и повишен риск за усложнения и неблагоприятен изход 
след онкологично хирургично лечение (11, 19, 20, 26). В свое 
проучване Gibbs et al. 1999г,  включват 54 215 пациентки, при 
които се превежда лечение с големи оперативни интервенции 
(11). Те изледват зависимостта между стойностите на албуми-
на, заболеваемостта и смъртността в рамките на 30 дни след 
хирургичното лечение (11). Заболеваемостта при пациенти 
с ниски серумни стойности на албумина нараства до 65%, а 
смъртността до 29% (11). 

В ретроспективно проучване на Lambert et al. 2013г са 
включени 187 пациенти с карцином на пикочния мехур, които 
са подложени на радикална цистектомия (19). Според резул-
татите от проучването при 87% от пациентите с ниски предо-
перативни серумни концентрации на албумина се наблюдават 
усложнения в следоперативния период (19). В проучване на 
Uppal et al. 2013г са включени 2 110 пациентки с онкогинеко-
логични заболявания, които са подложени на различни по вид 
гинекологични оперативни интервенции (32). Техните резул-
тати показват, че пациентки с предоперативни стойности на 
албумина под 30g/L са със значително повишен риск от услож-
нения след проведеното лечение (32).

В нашето проучване не установяваме зависимост между 
BMI и серумните концентрации на албумина. Стойностите на 
албумина са по-добър индикатор за установяване на намален 
прием на протеини отколкото като маркер за цялостния хра-
нителен статус на пациента (2). Белтъчното недохранване не 
се асоцира задължително с ниско телесно тегло (5). В голяма 
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част от случаите остава неразпознато (5). Липсата на адеква-
тен внос на протеини може да е причина за редица постопера-
тивни усложнения при пациенти с онкологични заболявания 
(5). Хипоалбуминемията може да доведе до компроментиране 
заздравяването на оперативните рани, като подтиска синте-
зата на колаген и намалява локалния имунен отговор (27, 28, 
31, 33). Това може да обясни по-високия риск при пациенти 
с хипоалбуминемия от инфекции в оперативната рана и из-
пускане на анастомози, както и на далечни инфекции като на-
пример - пневмония (27). Нашите резултати показват, че при 
пациентките с хипоалбуминемия чревната перисталтика  се 
възстановява много по-късно и по-бавно в сравнение с тази с 
нормални серумни албуминови стойности. Хипоалбуминеми-
ята води до оток на чревната стена, което води до паралитичен 
илеус (21, 22). По-дългият болничен престой при пациентки с 
хипоалбуминемия е резултат най-често от по-високата често-
та на усложнения и забавена чревна перисталтика.

До момента в литературата няма данни за положтелен 
ефект върху следопертивния период от предоперативното 
интравенозно заместване на хипоалбуминемията (13, 29). 
Това се дължи най-вероятно на недостатъчното заместване 
със синтетичен албумин или пък на повишеното преминава-
не на албумина в екстравазалното пространство (20). Проуч-
ване на Moskovitz et al. 2004г показва, че периоперативното 
обогатяване на диетата с аргинин и омега-3-мастни киселини 
при пациенти с недохранване поради гастроинтестинални 
онкологични заболявания намалява риска от постоперативни 
инфекции и скъсява болничния престой (24). Според Евро-
пейското дружество по параентерално и ентерално хранене 
(ЕSPEN) при пациенти с изразено недохранване е необходимо 
периоперативно да се осигури за 7 до 14 дни пълноценно ен-
терално хранене (15, 34). Пациентите с повишен хранителен 
риск се определят като такива при поне едно от следните ус-
ловия: загуба на тегло с 10% до 15% в рамките на 6 месеца, 
BMI по-малък от 18.5 kg/m2 и серумен албумин по-нисък от 
30g/L (16). 

При пациенти с онкологични заболявания и предопера-
тивна хипоалбуминемия рискът за последващи следопера-
тивни усложнения е висок (9). Необходимо е предоператив-
но да се подобри метаболитния статус на пациента (9). При 
голям процент от случаите на пациентки с овариален кар-
цином и дисеминирана карциноматоза е намален приема на 
храна и течности през устата поради нарушената чревна пе-
ристалтика и/или често гадене и повръщане (9). Освен това 
се наблюдават засилени процеси на катаболизъм, резултат 
от злокачественния процес (9). Първичната циторедуктивна 
оперативна интервенция при пациенти с хипоалбуминемия 
може да доведе до висок процент на постоперативни услож-
нения (9). Това води до последващо отлагане на адювантната 
химиотерапия, което намалява ефективността й с последващо 
влошаване прогнозата за преживяемостта на пациента  (9). 

Заключение
Според резултатите от нашето проучване предоператив-

ните серумни стойности на албумин могат да помогнат за от-
диференцирането на пациентките с повишен риск за евенту-
ални постоперативни усложнения. Чрез определянето на тези 
стойности става възможно определянето на хранителния ста-
тус на пациента. Установяването на предоперативна хипоал-
буминемия позволява предоперативна оптимизация на хра-
нителния статус или използването на алтернативни лечебни 
стратегии, които могат да подобрят постоперативния период 
и да сведат до минимум усложненията след оперативните ин-
тервенции по повод на онкогинекологични заболявания.
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АбСТРАкТ
цЕлТА на настоящото проучване е да се определи 

честотата на албуминова инфузия при пациентки с до-
брокачествени и злокачествени яйчникови образувания 
и асцит.

материал и методи. Проведеното ретроспективно про-
учване включва 30 жени с овариални кистични формации 
на възраст от 20 до 71 години, оперирани в Клиника по 
обща и онкологична гинекология - ВМА за периода от август 
2014 до декември 2015г. Пациентките са разпределени са в 
2 групи - Група А - с функционални кистични формации (15 
пациентки) и Група Б - със злокачествени кистични форма-
ции (15 пациентки). Проведено е пред- и постоперативно 
изследване на албумин и общ белтък в двете групи. Като хи-
поалбуминемия се определя стойност на серумен  албумин 
< 35гр./л. 

Резултати. Асцит откриваме при 3 (20%) от жените с 
доброкачествени кистични формации и при  11 (72%) от 
пациентките със злокачествени новообразувания. Прелива-
не на Humanalbumin се наложи при 3 (20%) от пациентките 
във втората група и при нито една от първата група (0%). 
Получените от нас резултати не показват статистическа за-
висимост между наличието на асцит и необходимостта от 
инфузия на албумин (р = 0.06)

заключение. Злокачествените новообразувания на яйч-
ника често са съпроводени с малигнен асцит и усложнение 
като хипоалбуминемия. Асцитът и свързаната с него хипо-
албуминемия трудно се поддават на лечение и се асоциират 
с по-висока смъртност. 

Ключови думи: асцит, хипоалбуминемия, овариален 
карцином, хуман албумин

AbSTRACT
The objective of this current study is to define the frequency 

of ascites in patients with benign or malignant ovarian cystic 
lesions, to compare them with one another and with the data of 
the overall population, as well as to define how frequently it is 
appropriate to transfuse albumin in this certain group of patients.

materials and methods: The conducted study includes 30 
women with ovarian cystic lesions at the age between 20-71, 
operated in the Department of general and oncogynecology in 
Military Medical Academy - Sofia from Aug 2014 to Dec 2015. 
They are divided into two groups. Group A – functional cystic 
lesions (15 patients) and Group B – malignant cystic lesions 
(15 patients). Total protein and albumin were examined pre- 
and postoperatively. A value of under 35gr/ml is defined as 
hypoalbuminemia. Chi square and Fisher exact tests are used for 
calculate dependence (p valuae). 

Results: Three patients (20%) had ascites among the women 
with benign cystic lesions and 11 patients (72%) from the group 
with malignant lesions, respectively. Albumin transfusion was 
necessary in three (20%) of patients from the second group and 
none (0%) of the ones in the first group.We did not find statistical 
significance (p= 0.6) between ascites and albumin infusion.

Conclusion: Malignant cystic lesions are frequently 
accompanied by malignant ascites and hypoalbuminemia is a 
fairly common complication. Ascites and hypoalbuminemiaare 
a predictive factor for more complications, do not succumb to 
treatment easily and are associated with a higher mortality rate.

Key words: ascites, hypoalbuminemia, ovarian cancer, 
Human albumin

вЪвЕДЕНИЕ
Яйчниковите кистични формации са честа находка в ги-

некологичната практика (8). В зависимост от своя малигнен 
потенциал те се разделят на доброкачественни и злокачест-
венни (8). Честотата им варира от 5-15%  в зависимост от де-
мографските характеристики на пациентите, като преобла-
дават доброкачествените варианти (8). Малигненият асцит 
е един от типичните проблеми и усложнение на овариални-
те карциноми (9). Определя се като течност в перитонеал-
ната кухина, състояща се от различни протеини, туморни 
клетки, мезотелиални клетки, фибробласти, макрофаги, 
левкоцити и клетъчни остатъци, като не съществува точна 
дефиниция за различните параметри и тяхната концентра-
ция (9). Асцит се получава в резултат на нарушен баланс 
между продукцията и резорбцията на плазмен ексудат в 
перитонеалната кухина (9). Причините за това са: туморни 

клетки, мезотелиални клетки и васкуларен ендотелиален 
растежен фактор (VEGF), които продуцират течност, по-го-
ляма от нормалното количество (9). Повишава се пермеаби-
литета на микросъдовете поради повишената ангиогенеза 
и по-голямо количество течност преминава в абдоминал-
ната кухина (9). Същевременно способността на лимфната 
система да абсорбира течност може да бъде нарушена от 
микрометастази. Лимфният дренаж е намален. Метастазите 
по диафрагмата водят до обструкция на дуктус лимфатикус 
(9). Някои доброкачественни кисти също могат да бъдат съ-
проводени с асцит. Мейгс предполага, че дразненето на пе-
ритонеалната повърхност от солидна формация стимулира 
продукцията на перитонеална течност, докато според други 
самият тумор, когато е с големи размери и миксоидна ком-
понента в стромата си, може да произвеждат асцит (5). 

Типичните симптоми на асцит включват абдоминално 
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подуване, болка, гадене, диспнея, повръщане, констипация, 
едем (9). Те значително намаляват качеството на живот на 
пациентите и когато съпровождат злокачествено образува-
ние се асоциират с лоша прогноза (9). При доброкачествени 
формации се срещат като част от синдрома на Мейгс (добро-
качествена яйчникова формация, асцит и плеврален излив) 
в 1-2% (9). Малигнен асцит се среща при стадии Ic, IIc и поч-
ти регулярно в III и IVстадий на рака на яйчника по FIGO (9).
При първа изява честотата му е 31%, но 77% от всички па-
циенти с яйчников карцином развиват асцит през време на 
заболяването (9).

Като част от синдрома на Мейгс, асцитът не подлежи на 
лечение, той изчезва след премахване на кистичната форма-
ция. За разлика от него, малигненият асцит често изисква 
провеждане на терапия или различни процедури за еваку-
ацията му с цел облекчение на симптомите и подобряване 
качеството на живот. Проведени са множество проучвания 
с цел подобрение на възможностите за повлияване и лече-
ние на малигнения асцит, като това включва употребата на 
диуретици (Спиронолактон и Фуроземид) с не много добър 
ефект, парацентези и перманентни дренажи, съпроводени  
със зачестяване на инфекциите, перивенозни шънтове, ин-
траперитонеална химиотерапия, интерферон, васкуларен 
ендотелиален растежен фактор(9). Всеки от тези методи 
има своите предимства и недостатъци (9). В нашето проуч-
ване ще разгледаме повлияването на асцита, а донякъде и 
лечението му, с добре познатият в цял свят  Humanalbumin 
като трансфузия за компенсация на албуминовия дефицит. 
Ще споделим проучването си в литературата за употребата 
му като интраперитонеална инстилация с тумор некрозис 
фактор (TNF) за супресия или редукция до минимум на ас-
цита (9).

материал и методи
Проведеното проучване е ретроспективно, проведено в 

Клиника по обща и онкологична гинекология-ВМА за пери-
ода август 2014 до декември 2015. Броят на включените в 
него пациентки е 30. Те са разделени в две групи: 

Група А - с доброкачествени кистични яйчникови форма-
ции

Група Б - със злокачествени кистични яйчникови ново-
образувания

Критерии за включване в проучването бяха:
Наличие на кистична формация от яйчникови произход
Липса на противопоказания за оперативно и медикамен-

тозно лечение
На всички пациентки предоперативно бяха извършени 

лабораторни изследвания: ПКК, биохимия, хемостаза, кръв-
на група. Проведена е консултация с кардиолог, а при жените 
с придружаващи заболявания и със съответен специалист. 
Извърши се  гинекологичен преглед и ехографско изследва-
не на малък таз в деня преди операцията за потвърждение 
или отхвърляне на диагнозата. 

На всички пациентки следоперативно е изследвана ПКК 
на 6 час и на 5 постоперативен ден.

Албумин и общ белтък са изследвани предоперативно 
при всички пациентки. След операцията изследване на го-
репосочените показатели се извършва само при източване 
на голямо количество асцит или при данни от предишно из-
следване за раздвижени стойности. 

При пациентки  с ниски нива на изследваните белтъци 
е извършено преливане на предварително затоплен Хуман 
албумин 20% 100 мл., разреден в 100 мл. изотоничен раз-
твор 0,9% NaCl на бавна инфузия. 

Събиране и обработка на данни. Използвана е карта за 
проучване и таблица в EXCELL, съдържаща данни за всички 
пациентки, включени в проучването. Самите данни са съ-
бирани от епикризи по време на болничния престой след 
хирургично лечение на заболяването и от досиета и компю-
търната система на Военно-медицинска академия - София.

Данните са обработвани със статистически метод SPSS 

for Windows 8.0.0. Статистически анализ на получените ре-
зултати е извършен с Chi square и Fisher exact тестове.  За 
статистическа значими се приемат резултатите при р≤0.05.

Резултати
Средната възраст на пациентките с доброкачествени 

кистични яйчникови формации е 39.8г., а на тези в групата 
със злокачествени кистични яйчникови новообразувания 
– 61.3г. Средният интраоперативно установен размер на 
доброкачествените формации е 6.7 см., а на злокачестве-
ните 16.4см. В група А най-често срещаните хистологични 
варианти са серозен кистаденом - 6 пациентки (40%) и ен-
дометриозна киста - 6 пациентки (40%). Муцинозен киста-
деном има при 1 пациентка (6.7%), лутеинови кисти при 2 
пациентки (13.3%) съответно. В група Б най-често срещан е 
серозният аденокарцином - 6 пациентки (40%), папиларен 
аденокарцином – 3 пациентки (20%), аденокарцином - 2 па-
циентки (13.3%), ендометроиден — 1 пациентка (6.7%), се-
ромуцинозен аденокарцином – 1 пациентка (6.7%), Крукем-
берг метастаза - 1 пациентка (6.7%) и гранулозоклетъчен 
тумор  - 1 пациентка (6.7%).

В група А асцит има при 3 пациентки (20%). В група B при 
11 пациентки (72%).

Хипоалбуминемия се среща при 1 пациентка (6.7%) от 
групата с доброкачествени кистични образувания и при 5 
пациентки (33.3%) в групата със злокачествени формации.

Инфузия на Humanalbuminсе е наложило при 3 (20%) от 
пациентките във група В и при нито една от група  А (0%). 
Получените от нас резултати не показват статистическа за-
висимост между наличието на асцит и необходимостта от 
инфузия на албумин (р = 0.06)

Фигура 1. процентно разпределение на пациентките 
с асцит и пациентките, на които е инфузиран хуман Ал-
бумин
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Таблица 1. Данни от изследваните показатели на па-
циентките в група А и б

обсъждане
За облекчение на симптомите на пациенти с тежък или 

неповлияващ се от лечение асцит първият избор на лечение 
е терапевтична парацентеза (3, 6). Осигурява облекчение 
на симптомите, комфорт, физическа активност, облекчение 
на болката и диспнеята (6). Усложненията, свързани с нея 
са хипопротеинемия, хипотензия, вторичен перитонит, пер-
форации и белодробен емболизъм (6). Когато се евакуират 
малки количества,   вливането на солеви разтвори е доста-
тъчен плазмен заместител (3). Според Becker et al. дренажът 
на по-малко от 5л. не повлиява сигнификантно плазмения 
обем и реналната функция (3). Премахването на 5 и повече 
литра асцит се приема за високо-обменна парацентеза и спо-
ред Американската асоциация за изучаване на чернодробни 
заболявания налага преливане на албумин след процедура-
та (3). Инфузията на 6-8 гр. албумин на източен литър асцит 
намалява усложненията на парацентезата - електролитен 
дисбаланс и вторично увеличение на серумния креатинин 

от голямата промяна на интраваскуларните обеми и зна-
чително подобрява преживяемостта (3).  Според мащабен 
мета-анализ на Mauro et al., включващ 1225 пациента, ин-
фузията на албумин редуцира циркулаторната дисфункция, 
хипонатриемията и смъртността след парацентеза в сравне-
ние с неприложението му (4). 

През последните години широко приложение намира 
и интраперитонеалното приложение на Хуман Албумин 
с Тумор некрозис фактор  (ТНФ) (9). 5% Хуман албумин с 
разтворен 0.08-0.014 мг/м2 ТНФ се инсталира в коремната 
кухина за 24-48 часа (9). Процедурата се повтаря на 8 следо-
перативен ден (9). Пациентите често страдат от симптоми, 
имитиращи настинка, които се повлияват лесно от индоме-
тацин и парацетамол преди инфузията (9). В проучване на 
Kaufmannetal. в 87% от пациентите продукцията на асцит е 
супресирана или намалена до минимум за най-малко 4 сед-
мици след три дози (9). Слабо е повлияването на малигне-
ния асцит при муцинозните овариални карциноми (9). 

Много проучвания разглеждат връзката между предо-
перативния серумен албумин и постоперативните услож-
нения и общата преживяемост при пациенти с епителни 
овариални карциноми след циторедуктивна операция (2). 
В ретроспективно проучване, включващо 604 пациентки с 
епителни овариални карциноми, Ataseven et al. съобщават 
следните резултати: 16.4% от пациентите са с предопера-
тивна хипоалбуминемия, като хипоалбуминемията е пре-
диктивен фактор за тежки постоперативни усложнения. 
Средната преживяемост при пациенти с хипоалбуминемия 
е 24 мес, в сравнение с 83 месеца при пациенти с нормални 
стойности на албумин (2). Uppal et al. докладват за честота 
на хипоалбуминемията от 13.3% в проучването си на 3171 
пациентки с овариалнен карцином (7). При тях има по-висо-
ка честота на следоперативните белодробни, тромбоембо-
лични усложнения, както и рязко увеличение на 30-дневна-
та смъртност при спадане нивата на албумина под 30гр./л. 
(7). Според Asher et al. преживяемостта на такива пациентки 
тясно корелира с нивата на албумин, като при стойности 
<25гр./л. съответства на 4.8 мес., докато при серумен албу-
мин >35гр./л. – 43.2 мес. (1). И тримата автори обобщават, че 
серумният албумин може да бъде използван като индиви-
дуален прогностичен предиктор за преживяемостта на па-
циенти с овариални карциноми (1, 2, 7). Според тях добро-
качествените яйчникови кистични формации сравнително 
рядко са придружени с асцит и хипоалбуминемия (1, 2, 7). 
Продължителността на живот на тези пациенти е съизмери-
ма с тази на общата популация. За разлика от тях злокачест-
вените яйчникови кистични формации често се усложняват 
с асцит и произлизащата от него хипоалбуминемия (1, 2, 
7). При тези пациенти има данни за по-чести усложнения, 
по-лошо качество и по-ниска продължителност на живот 
(1, 2, 7). Серумният албумин корелира пропорционално с 
честотата на усложнения и продължителността на живот и 
може да се използа като индивидуален предиктивен фактор 
за преживяемостта на пациентите. Нуждата от преливане 
на албумин се определя най-вече от количеството евакуи-
ран асцит при жените със злокачествени образувания, като 
намалява честотата на усложненията и смъртността в тази 
група (1, 2, 7). 

Нашите резултати се различават сигнификантно по от-
ношение на процента пациенти с хипоалбуминемия, като 
общо за двете групи те са 16.6%, и основно в групата паци-
ентки със злокачествени новообразувания – 33.3%. В гру-
пата със злокачествени новообразувания към днешна дата 
смъртността е 40%, като при жените с пред- и постопера-
тивна хипоалбуминемия е 60%, с постоперативна хипоалбу-
минемия – 40%, докато при жените с нормални стойности 
на албумина – 10%. Нашето проучване напълно затвържда-
ва докладваните от другите изследователи резултати, но 
не открива статистическа зависимост между наличието на 
асцит и необходимостта от инфузия на Хуман албумин, въ-
преки  че хипоалбуминемията е лош предиктивен фактор за 

 Пациент Години 
Асцит  
(мл.) 

Общ белтък 
предоперативно

(mmol/l) 

Общ белтък 
следоперативно

(по дни след 
инфузия) 
(mmol/l) 

Албумин 
предоперативно 

(g/l) 

Албумин 
следоперативно

(по дни след 
инфузия) 

(g/l) 

Гр.А 1 35 - 57 - 34 - 

 2 26 10-20 - - - - 

 3 37 - 84 - 52.5 - 

 4 20 - 73 - - - 

 5 32 - 75 - 47.2 - 

 6 26 - 74.9 - 48.8 - 

 7 32 - - - 41 - 

 8 41 - 67 - 38.0 - 

 9 68 - 75 - 45.6 - 

 10 31 - - - - - 

 11 70 20 77.4 - 42.6 - 

 12 32 30 68.6 - 42 - 

 13 26 - 72.3 - 46.7 - 

 14 57 - 64 - - - 

 15 65 - - - 44 - 

Гр.Б 1 50 100 65 - 36 - 

* 2 68 50 68 - 38.8 - 

 3 54 0 71 55 - 31.7 

*Пациенти, на които е преливан Хуман Албумин 20% 100мл. 
 

 

 

Обсъждане 

За облекчение на симптомите на пациенти с тежък или неповлияващ се от 
лечение асцит първият избор на лечение е терапевтична парацентеза (3, 6). 
Осигурява облекчение на симптомите, комфорт, физическа активност, 
облекчение на болката и диспнеята (6). Усложненията, свързани с нея са 
хипопротеинемия, хипотензия, вторичен перитонит, перфорации и белодробен 
емболизъм (6). Когато се евакуират малки количества,   вливането на солеви 
разтвори е достатъчен плазмен заместител (3). Според Becker et al. дренажът на 
по-малко от 5л. не повлиява сигнификантно плазмения обем и реналната 
функция (3). Премахването на 5 и повече литра асцит се приема за високо-
обменна парацентеза и според Американската асоциация за изучаване на 
чернодробни заболявания налага преливане на албумин след процедурата (3). 

* 4 52 5000 47 51/46.9/55.9 26 20/24/24.9/26.5

* 5 71 60 77/57/23 - 32/29/28/33 - 

* 6 55 500 67 53/53 - - 

* 7 63 5000 61 41/46/54.3 - 23/24/30.3 

 8 58 200 - 54/48/31.5/31.4 42.4 34.6/31.1/31.4 

 9 42 0 72 - 43 - 

 10 47 0 71.9 - 48.6 - 

 11 53 100 78 55 42 31 

 12 59 550 73 - 42 - 

 13 59 100 69 56 38.9 34 

 14 57 0 - - 44.5 - 

 15 66 100 58 - 32 - 
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преживяемост. Този факт ще наложи ново наше проучване 
с дългосрочно проследяване на пациентките с хипоалбуми-
немия и овариален карцином за установяване на преживя-
емостта. 

заключение
В нашето проучване не установихме статистическа зави-

симост между наличието на овариална формация, асцит и 
нуждата от инфузия на Хуман албумин. хипоалбуминемия 
се среща основно при злокачественните овариални ту-
мори и при тези пациентки се налага инфузия на Хуман 
албумин категорично статистически по-често в сравнение с 
пациентките с доброкачественни овариални тумори.  
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окИСлИТЕлНо-мЕДИИРАНоТо ТЪкАННо УвРЕЖДАНЕ в РАзвИТИЕТо НА 
ARdS И полИоРгАННА НЕДоСТАТЪЧНоСТ. РоляТА НА АНТИокСИДАНТИТЕ 

в хоДА НА ИНТЕНзИвНоТо лЕЧЕНИЕ

Н. Петров, К. Пенкова, И. Ганев, Е .Одисеевa
Военномедицинска академия -София 

Клиника по анестезиология и интензивно лечение 

OxidATivEly-mEdiATEd TiSSuE dAmAgE iN ThE dEvElOPmENT Of ARdS ANd mulTiPlE 
ORgAN fAiluRE. ThE ROlE Of ANTiOxidANTS iN ThE COuRSE Of iNTENSivE TREATmENT

N. Petrov , K. Penkova, I. Ganev, E. Odiseeva

РЕзЮмЕ
 Оксидативният  стрес се свързва с развитието на ос-

тър респираторен дистрес синдром (ARDS) и полиорганна 
недостатъчност  чрез пряко нараняване на тъканите и ак-
тивиране на  интегрални гени на възпалителния отговор. 
Изчерпването на ендогенните антиоксиданти е свързана 
с повишен риск от вътреболнични инфекции. Добавянето 
на антиоксидант в терапията на критично болни пациенти 
може да намали честотата на ARDS, пневмония, и полиор-
ганна дисфункция. Точният механизъм, по който възниква 
е ясен, въпреки това има все повече доказателства, че тъка-
ното увреждане се медиира в част от случаите от оксидатив-
ни метаболити ( ROS), или реактивен кислород , получени 
в резултат на клетъчното възпаление и/или реперфузията. 
Предвид видимата роля на оксидативния стрес и окисли-
телно-медиираната тъканна увреда в развитието на ARDS и 
полиорганната недостатъчност, приемането на хранителни 
добавки с антиоксиданти , може да увеличи ендогенните 
антиксидантни механизми за предотвратяването на разви-
тие на полиорганна дисфункция. Съществуват все повече 
доказателства, че антиоксидантите, особено аскорбиновата 
киселина и алфа- токоферола, може да намалят честотата 
на инфекциозните усложнения , чрез възстановяване на не-
утрофилната функция и клетъчно-медиирания имунитет. 

SummARy
Oxidative stress has been associated with the development of 

the acute respiratory distress syndrome (ARDS) and organ failure 
through direct tissue injury and activation of genes integral

to the inflammatory response. In addition, depletion of 
endogenous antioxidants has been associated with an increased 
risk of nosocomial infections. The authors postulated

that antioxidant supplementation in critically ill surgical 
patients may reduce the incidence of ARDS, pneumonia, 
andorgan dysfunction. The precise mechanism by which organ 
dysfunction occurs is unclear; however, there is mounting 
evidence that tissue injury is mediated at least in part by 
oxidative metabolites, or reactive oxygen species (ROS), derived 
from inflammatory cells and/or reperfusion injury. Given the 
apparent role oxidative stress and oxidant-mediated tissue injury 
play in the development of ARDS and multiple organ failure, 
supplementation with antioxidants may augment endogenous 
antioxidant defenses and serve to prevent the development of 
organ dysfunction. Further, there is increasing evidence that 
antioxidants, particularly ascorbic acid and alfa-tocopherol, may 
reduce the incidence of infectious complications, putatively by 
restoring neutrophil function and cell-mediated immunity.

Окислително-медиираното тъканно увреждане в разви-
тието на ARDS и полиорганна недостатъчност. Ролята на ан-
тиоксидантите в хода на интензивното лечение

Много пациенти в критично състояние след тежка опе-
ративна интервенция отключват сложни физиологични 
процеси, които често довеждат до органна дисфункция или 
смърт, през следващите дни и седмици. Точният механизъм, 
по който възниква е ясен, въпреки това има все повече до-
казателства, че тъканото увреждане се медиира в част от 
случаите от оксидативни метаболити ( ROS), или реактивен 
кислород , получени в резултат на клетъчното възпаление 
и/или реперфузията.В хода на тези процеси, ROS предиз-
виква тъканно увреждане чрез пероксидация на плазмени-
те мембрани, окисление на структурни протеини и ензимни 
реакции, индукция на апоптоза, активиране на NF-кВ, което 
води до индуциране на гени от решаващо значение за започ-
ването и продължаването на системния възпалителен отго-
вор. Най-голям брой подкрепящи доказателства за окисли-
телно-медиирано тъканно увреждане и генно активиране се 

отнасят до острият респираторен дистрес  синдром(ARDS), 
при който в хода на различни проучвания  ROS са открива-
ни в издишания въздух на пациенти с ARDS. Тежкия окси-
дативен стрес води до ранно изчерпване на много от ендо-
генните антиоксиданти. Например няколко изследователи 
в тази област са документирали ниски циркулиращи нива 
на алфа-токоферол и аскорбат, свързани с повишени нива 
на окислен глутатион  в плазмата  на пациенти в критично 
състояние. Предвид видимата роля на оксидативния стрес 
и окислително-медиираната тъканна увреда в развитието 
на ARDS и полиорганната недостатъчност, приемането на 
хранителни добавки с антиоксиданти , може да увеличи ен-
догенните антиксиданти механизми за предотвратяването 
на развитие на полиорганна дисфункция. Съществуват все 
повече доказателства, че антиоксидантите, особено аскор-
биновата киселина и алфа- токоферола, може да намалят 
честотата на инфекциозните усложнения , чрез възстано-
вяване на неутрофилната функция и клетъчно-медиирания 
имунитет респективно. Към днешна дата, проспективни 
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рандомизирани проучвания са показали  малка полза от 
антиоксидантни  добавки. Вероятната причина е, че  тези 
проучвания са провеждани върху  смесени групи пациенти 
в клиники по интензивна терапия,които  са започвали да 
получават добавка при развила се вече  органна дисфунк-
ция. Пациентите биха  имали  най-голяма полза, ако антиок-
сиданти се прилагат профилактично, преди развитието на 
полиорганна недостатъчност и/или вътреболнична инфек-
ция. За да се провери тази хипотеза ще разгледаме и анали-
зираме ефекта от профилактично приложение на антиокси-
дантни добавки, комбинация от алфа-токоферол, аскорбат 
, и дали тяхното приложение намалява броя на пациентите 
развили ARDS, нозокомиална пневмония, полиорганна не-
достатъчност. 

Ще разгледаме проспективно рандомизирано проучване 
проведено върху пациенти  от 16 до 74-годишна възраст , 
приети в интензивно отделение след хирургична интер-
венция или травма. Пациентите участвали в проучването 
са получавали хранителна добавка с антиоксидант в след-
ният състав токоферол (токоферил ацетат; Aquasol E, Astra 
САЩ, Westborough,MA) 1000 IU (20 мл) на 8 часа ентерално 
и  1000 мг аскорбинова киселина прилагана венозно. Тези 
дози представляват най-високите дози , за които се знае , 
че не предизвикват странични ефекти. Водещ критерий 
за включване  в проучването са били пациенти развили 
пневмония или ARDS на или преди 28-ия ден (Таблица 1), 
оценявани по различни скали и маркери за тежестта на със-
тоянието  и  проследявани в различни периоди от тяхната 
хоспитализация - от най-краткия престой или в продълже-
ние на 28 дни. 

Петстотин деветдесет и пет пациенти са включени и ана-
лизирани,  91% от които са били с травма. Относителният 
риск от остро белодробно увреждане и заболеваемост е 0,81 
(95% доверителен интервал 0.60-1.1) при пациенти, полу-
чаващи антиоксидантни  хранителни  добавки. Наблюдава 
се многократно по-ниска честота на полиорганна недоста-
тъчност, отколкото при пациенти , получаващи стандарт-
но лечение, с относителен риск от 0,43 (95% доверителен 
интервал 0.19-0.96). Пациентите, също са  имали по-кратка 
продължителност на механична вентилация и престой в  
ICU.

По време на проучването, 770 пациенти са рандомизира-
ни в хода на лечението им в ICU отговарящи на критериите 
за допускане в проучването. От тези 770, 175,  са отговаряли 
на изискванията , които са  предварително зададени.Паци-
ентите,  които не са покривали критериите са изключени 
по време на рандомизацията.Проучени са 595 пациента 
.Пациентите са разделени в две групи 301 са получавали 
антиоксиданти , а 294 са лекувани стандартно. Четиридесет 
пациенти(14%) не са били в интензивното отделение доста-
тъчно дълго.

Двадесет и осем дни след включване в проучването, 36 
(11.9%) от пациентите получавали антиоксидантна  до-
бавка са развили пневмония, в сравнение с 44 пациенти  
(15.0%), приемащи стандартна терапия. Относителния риск 
от пневмония в групата на лечение с антиоксиданти е 0,79 
(95% CI 0.53-1.20) и не е  статистически значима. Разлика-
та е очевидна в анализа на времето до събитието (P 0.3). 
През същия период от време, ARDS се е развил в 47(15,6%) 
от пациентите в групата на лечение с  антиоксиданти и 53 
(18%) от рандомизираните  пациенти на стандартно лече-
ние. Относителният риск от развитие на  ARDS е 0.86 (95% CI 
0.60-1.24) при пациенти получавали антиоксиданти, което 
не показа статистически значимо полза (P=0.4). Първични-
ят критерий  ARDS и / или пневмония, е идентифициран в 
60 (19.9%) пациенти, получаващи антиоксидантни  добавки 
и в 72 (24.5%) пациенти, получаващи стандартните грижи. 
Относителният  риск от белодробна заболеваемост е 0.81 
(95% CI 0.60-1.1) при пациенти, приемащи антиоксиданти, 

кумулативната функция на опасност, в анализа на времето  
не показва статистически значима разлика и в двата случая 
(Р 0.2 ).

     Като цяло, полиорганна недостатъчност  е наблюда-
вана при само 26 (4%)пациента. Въпреки това, има  значи-
телно по-малка вероятност  тя да се развие при пациенти, 
приемащи антиоксиданти, отколкото при пациенти, прие-
мащи стандартна терапия, с относителен риск от 0,43 (95% 
CI 0.19-0.96, Фиг. 4). Този ефект бе подчертан от значително 
по-лека  полиорганна дисфункция . Имало е и значителни 
ползи от гледна точка на използването на ресурсите. Паци-
ентите, рандомизирани в групата на антиоксидант изискват 
почти 1 ден  по-малко (0.9, 95% CI 0.6-1.2) подпомагане с ме-
ханична вентилация и са имали 0,7 (95% CI 0.05-1.63) повече  
дни без апаратна вентилация по време на и над 28-дневен 
период на анализ, отколкото пациентите, получавали стан-
дартно лечение. Освен това, пациенти, получаващи антиок-
сиданти са намалили с 1.2-ден (95% CI 0.81-1.5) своя престой 
в ICU и  0.4-ден (95% CI:? 0,2-1,0) намален болничен престои.  

  В това проучване, 28-дневна смъртност е само 1,8% 
(11/595) в цялата група пациенти. Смъртността  е с тенден-
ция да бъде по-ниска  при пациентите приемащи антиокси-
данти - четири (1,3%) пациента и 7 (2.3%) от пациентите са 
починали в кохортата получавали стандартна терапия . Най-
относителен риск от смърт в групата на лечение е 0,55 (95% 
CI 0.17-1.88). 

Таблица 1
Остър респираторен дистрес синдром 

Трябва да отговарят на всички критерии по-долу:
1. Остро начало
2. Двустранни инфилтрати регистрирани на предходни рент-

генографии на гръден кош
3. PaO2 / FiO2 ≤200, независимо от нивото на PEEP
4. Вклинено налягане в белодробна артерия ≤ 18, когато са 

измерени или има клинични данни за хипертония в ляво 
предсърдие

5. Пневмония:
6. Критерии # 1 и # 2 и # 3, трябва да бъдат изпълнени в рам-

ките на период от три дни
по време на дни 1-28:

7. Рентгенови критерии (А и Б)
а.   наличие на нов инфилтрат, обхващащ един или повече 
сегменти на белия дроб
б.  рентгенографската находка персистира за период≥ 24 
часа.

8. Клиничните критерии (А и Б)
а. температура (≥38.3 ° C) или хипотермия (≤36.0 ° C)
б.  WBC > 10 000 / mm3 или 25% увеличение в сравнение с 
последната налична
    стойност или незрели левкоцити >10% от общия WBC 
или ново понижение на WBC
    до <4000 / mm3

9. Бактериологично потвърждение на поне едно от:
позитивна хемокултура, също позитивна микробиология 
изолирани от слюнка или секрет от ТБД

 
Един от всеки четири от първите 200 пациенти  са били 

избрани на случаен принцип за оценка на циркулиращи 
плазмени нива на аскорбат и алфа -токоферол в началото и 
в дните 1, 3, 5,7, 14 и 21 , след  като са били приети. Плазме-
ните нива на  алфа –токоферол са били  оценявани с помо-
щта на високоефективна течна хроматография.Плазменото 
ниво на аскорбинова киселина се измерва чрез спектрофо-
тометричен метод , след превръщането на аскорбат до де-
хидроаскорбат от аскорбинова киселина оксидаза и послед-
ващо преобразуване на производното на квиноксолон  при 
бърза реакция с о-фенилендиамин при рН 6.5.

Пациенти оценени чрез скала за тежест на травмата с 15 
и повече точки, останали интубирани повече от 72 часа след 
постъпването са подходящи да бъдат оценени по критерии-
те за алвеоларен възпалителен отговор , след   бронхоскоп-
ски бронхоалвеоларен  лаваж . Накратко под анестезия се 
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въвежда фиброоптичен бронхоскоп чрез адаптер през ен-
дотрахеална тръба и се насочва към средата на десния лоб. 
Правят се внимателни лаважи с 30 мл 0,9% NaCl. Бронхоско-
пията завършва с щателна проверка за кървене след мани-
пулацията.Пациента се проследява в рамките на поне 60 
минути , след като са възстановени първоначалните пара-
метри на апаратна вентилация. Бронхоалвеоларният лаваж 
се обработва и изследват броя на клетките, концентрация 
на белтък ,тумор некротизиращ фактор, интерлевкин-1, (IL-
1), IL-6, IL-8, и разтворим ICAM-1 (SICAM-1),като всички ре-
зултати се описват внимателно. Като мярка за оксидативен 
стрес, се ползват нивата на F2α. , използва се ензимен иму-
ноанализ (Cayman Chemical, Ann Arbor, MI).Изопростан  F2α е 
простагландин-подобно съединение, получено в резултат на 
пероксидация на архидонова киселина и се смята за надеж-
ден маркер на липидната пероксидация.29,30

Значителен брой доказателства сочат , че оксидативния 
стрес играе важна роля  в хода на живото-застрашаващите 
състояния. Оксидативните  метаболити ( ROS) предизвик-
ват директно оксидативно тъканно увреждане в резултат 
на пероксидацията на клетъчните мембрани, окисляване 
на ензимни и структурни протеини, индукция на апоптоза. 
Обширни ин витро данни подкрепят връзката между ок-
сидативен стрес и индуцирането на интегрални  гени към 
системен възпалителен отговор. Няколко изследвания до-
кументират ползата от антиоксидантна хранителна добавка 
при изследването на животински модели, ARDS, синдром на 
реперфузия.

Значението на оксидативния стрес в  ранните фази на 
критично състояние се потвърждава и от относителното ан-
тиоксидантно изчерпване , докладвано в много проучвания. 
Например , пациенти приети в интензивно отделение се на-
блюдава намаляване на общия антиоксидантен капацитет, 
с по-ниски нива на циркулиращ  алфа-токоферол, серумен 
аскорбат и увеличени алвеоларни нива на окислен глута-
тион. Намалените релативни антиоксидантни капацитети 
изглежда корелират в зависимост от тежестта на заболява-
нето и предполагат причинно- следствена връзка между ан-
тиоксидантното  изчерпване и нарастващите нива на орган-
на дисфункция.Тази връзка се потвърждава с доказателства 
за оксидативен стрес , поради значителното увеличение на 
метаболитите,  краен резултат на  липидна пероксидация. 
Доказателствата за оксидативен стрес  при критично болни-
те пациенти , съчетано с възможността за директно окисли-
телно тъкано увреждане и индуцирането на системен въз-
палителен отговор, предоставя обосновка  за биологичният 
ефект на антиоксидантните хранителни обавки. Въпреки 
това, за разлика от проучванията проведени върху живот-
ни, с използване цистеин на базата на N-ацетилцистеин са 
демонстрирали определен благоприятен ефект. Във всички 
тези проучвания антиоксидантът е започван след разви-
тие на остро белодробно увреждане.В малко проспективно 
рандомизирано контролирано проучване при пациенти с 
травма и висок риск, при което е използваноа комбинация 
от алфа-токоферол, аскорбат, селен, N-ацетилцистеин, при-
ложени в началото на интензивното лечение, се наблюдава 
драматично , макар и  не статистически значимо намаление 
на честотата на полиорганна недостатъчност и инфекциоз-
ни усложнения.Тези данни предполагат потенциална полза 
, ако антиоксидантите се прилагат профилактично преди 
развитието на полиорганна недостатъчност или инфекция.

 Механизмите, по които антиоксидантните добавки про-
явяват своите положителни ефекти са неясни. Алвеоларни-
те нива на изопростан  F2α   е  с тенденция да бъде по-нисък 
при пациенти, приемащи антиоксиданти, като се проследя-
ват и концентрациите на TNF-алфа, IL-1 , и IL-6.Тези данни 
предполагат , че антиоксидантите се свързват с намаляване 
на оксидативното тъкано увреждане и началото на възпа-
лителния отговор, най-вероятно чрез въздействие върху 

генното активиране. Парадоксално изглежда, че не се уста-
новява връзка с ефекта върху концентрацията на SICAM-1 и 
IL-8 и два други протеина. Съобщава се, че са чувствителни 
към редокс алтеразата. 

 Различните клинични проучвания и голямото кохорт-
но рандомизирано проспективно проучване потвърждават 
ползата от рутинното ранно приложение на антиоксидант-
ни хранителни добавки съдържащи алфа-токоферол и ас-
корбат.Тези средства са одобрени за употреба при хора. Лип-
сата на странични ефекти, в съчетание с минимален разход 
, поддръжка потвърждава , че тази комбинация е разумна 
терапевтична комбинация в хода на интензивното лечение 
при критично болните пациенти.
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Резюме
Метаболитният синдром (МС) и поликистозата на яйч-

ниците (ПКЯ) изглежда са взаимно свързани, въпреки че 
изглеждат отделни клинични единици. Жени с ПКЯ често са 
засегнати от МС, докато жени с МС могат да имат репродук-
тивни или ендокринни прояви на ПКЯ.

Целта на настоящия обзор е да разгледа честотата на 
МС при жени с ПКЯ; епидемиологията  на МС при възрастни 
индивиди с ПКЯ, както и честотата на ПКЯ при жени с МС. 
Дискутира се и потенциалната патофизиологична връзка 
между тези два отделни синдрома.

Ключови думи: поликистоза на яйчниците, метабо-
литен синдром, епидемиология, патофизиология

Abstract
The metabolic syndrome (MS) and the polycystic ovary 

syndrome (PCOS) appear to be interrelated, although they are 
distinct entities. Women with PCOS appear to be commonly 
affected by MS, while women with MS may display reproductive 
or endocrine features of PCOS. These clinical observations 
appear to be only partly attributable to the association of both 
syndromes with obesity and imply a reciprocal pathophysiologic 
relationship between PCOS and MS with potentially significant 
clinical sequelae. Adult women with MS are at a greater risk 
of developing cardiovascular disease; women with PCOS also 
appear to carry such an increased risk in their postmenopausal 
life. Conversely, women with MS may experience reproductive 
disturbances, reminiscent of PCOS, more commonly than their 
counterparts from the general population. This review presented 
the current epidemiology of MS in adults and adolescents with 
PCOS, as well as the limited amount of data on the prevalence of 
features of PCOS among women with MS or MS features. We also 
discuss the potential pathophysiologic mechanisms underlying 
the relationship between these interweaving, but distinct, 
syndromes.

Key words: Polycystic ovary syndrome; metabolic 
syndrome; epidemiology; pathophysiology

въведение
Метаболитният синдром е съвкупност от кардиоваску-

ларни рискови фактори, включително нарушен глюкозен 
толеранс, централен тип затлъстяване, дислепидемия и 
повишено кръвно налягане. Неговото клинично значение, 
макар и все още дискутабилно, се основава на факта, че МС 
може да предскаже един повишен риск за развитие на кар-
диоваскуларни прояви (1). Инсулиновата резистентност се 
оказва една от главните свързващи прояви помежду им (1). 
През последното деситилетие, честотата на МС значително 
нараства в общата популация и особено сред младите жени 
(2, 3). Нарастващият брой на заболелите в последното де-
сетилие води и до нарастваща трвожност по отношение на 
възможните усложнения свързани с кардиоваскуларния 
морбидитет и смъртност при жените (1).

МС е често срещан при жени с наднормено тегло. Въ-
преки това наднорменото тегло е само един от предпола-
гаемите резултати, докато останалите са свързани с инди-
видуалната метаболитна чувствителност на индивидите. 
Инсулиновата резистентност се оказва основния индикатор 
за метаболитната чувствителност (4). 

Поликистозният яйчников синдром (ПКЯС), една от най-
честите ендокринни заболявания при млади жени. При него 
може да има метаболитна чуствителност, която е често асо-
циирана с нарушен глюкозен толеранс (1). Инсулиновата 
резистентност, както и централния тип затлъстяване явно 
оказват влияние не само върху пълните, но и върху слабите 
жени с ПКЯС (5, 6). Затова тези жени са предразположени 

да развият МС, незвисимо от затлъстяването (1). Фактори-
те, които допринасят за развитието на  взаимовръзка между 
ПКЯС и МС явно кореспондират основно, но не само с инсу-
линовата резистентност и централния тип затлъстяване 
(1). Ролята на андрогенния излишък в тази патология под-
лежи на допълнително уточняване (7). 

Целта на настоящия обзор е да разгледа честотата на 
МС при жени с ПКЯ; епидемиологията  на МС при възрастни 
индивиди с ПКЯ, както и честотата на ПКЯ при жени с МС. 
Дискутира се и потенциалната патофизиологична връзка 
между тези два отделни синдрома.

За създаването на този литературен обзор, проведох-
ме проучване сред достъпната  и актуална литература в 
PubMed  за периода от 1980г. до 2010г. 

Дефиниция, диагностични критерии и честота на мС 
и пкяС.

Четири организации се занимават с разработването на 
световни критерии за метаболитен синдром: Световната 
Здравна Организация (WHO), Европейската група за из-
следване на инсулиновата резистентност, Американската 
Национална образователна програма срещу холестерола 
(NCEP ATP III) и Интернационалната Диабетна Федерация 
(IDF) (1). 
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Таблица 1. Дефиниция на метаболитен Синдром спо-
ред различни организации

whO NCEP ATP iii idf

Диабет 2 тип Обиколка на талията ≥ 
88 см

Затлъстяване 
установено, 

чрез измерване 
на талия

Боди Мас Индекс ≥ 
30кg/м2 HDL ≤ 1.3nmol/L Триглицериди 

≥ 1.7nmol/L

HDL ≤ 1.0nmol/L Триглицериди ≥ 
1.7nmol/L

HDL ≤ 
1.3nmol/L

Триглицериди ≥ 
1.7nmol/L

Кръвно налягане ≥ 
140/90 мм/Hg

Кръвно налягане ≥ 
135/85мм/Hg

Кръвно 
налягане ≥ 

135/85мм/Hg
Албумин/Креатинин 

съотношение ≥ 
30мg/g

Антихипертензивна 
терапия

Микроалбуминурия 
≥ 20pg/min

Кр. Захар ≥ 5.6 
ммol/l

Основните критерии за метаболитен синдром според 
СЗО са: Диабет 2 тип, Боди Мас Индекс ≥ 30кg/м2; HDL ≤ 
1.0nmol/L; Триглицериди ≥ 1.7nmol/L, Кръвно налягане ≥ 
140/90 мм/Hg или антихипертензивна терапия, микроалбу-
минурия ≥ 20pg/min, Албумин/Креатинин съотношение ≥ 
30мg/g. Според Американската Национална образователна 
програма срещу холестерола (NCEP ATP III) те са: Обикол-
ка на талията ≥ 88 см,  HDL ≤ 1.3nmol/L; Триглицериди ≥ 
1.7nmol/L, Кръвно налягане ≥ 135/85мм/Hg. 

Честотата на МС е различна в различните етнически 
популации и е силно свързана с възрастта. Проучвания до-
казват, че честотата на МС при различни групи здрави жени 
достига до 26.5% (3). Сравнителни анализи на  Национал-
ния Институт по Здраве и Изследвания в САЩ между 1994г-
1998г и 1999г-2004 г показват нарастване честотата на МС с 
8.7 % (от 17.8% за първич период до 26.5% за втория изслед-
ван) (3). Пременопаузалните жени имат по-ниска честота  
на МС в сравнение с мъжете на същата възрст (1). Жените в 
пременопаузална възраст с МС развиват по-често кардиоме-
таболитни симптоми за разлика от тези с  ПКЯС (1).

Както и при МС съществуват различни критерии на раз-
лични организации, според които се определя клиничната 
единица и диагнозата на ПКЯС.  Тези критерии, продължа-
ват да бъдат дискутабилни. В същност все още е трудно да 
се даде дефиниция за ПКЯС удовлетворяваща всички (1). На 
таблицата са посочени критерии за ПКЯС на три асоциации, 
предложени през 1990г, които се използват до днес. Нацио-
нален институт по здравео (NIH), Ротердамски критерии 
(Rotterdam); Общност по Андрогенен излишък и ПКЯС (AE& 
PCOS Society).

Таблица 2. критерии за пкяС.
Nih Rotterdam AE&PCOS society

Хронична 
ановулация

Хронична 
ановулация

Хиперандрогенизъм: 
Хирзутизъм и/или 

хиперандрогенемия

Клиничен и/
или биохимичен 

Клиничен и/
или биохимичен 

хиперандрогенизъм

Овариална 
дисфункция 

дефинирана, чрез 
олиго-ановулация 
или поликистозни 

яйчници (ултразвук)
Поликистозни 

яйчници - ултразвук
≥ от два от тези 

критерии

Въпреки, че не съществува единна дефиниция за ПКЯС, 

това е една от най-често срещаните ендокринопатии  в ре-
продуктивна възраст при жените, с честота достигаща от 6.6 
до 6.8 % в световен мащаб (8, 9)

Честота на МС при жени с ПКЯС.
Проведени проучвания покзват висока честота на МС и 

ПКЯС при жени в репродуктивна възраст в общата попула-
ция (1). От голям интерес е взаимовръзката между двата 
синдрома, която се установява при едновременното им про-
учване. Особено внимание се отделя на факта, че МС прева-
лира в по-голяма степен при жени с ПКЯС (1). Висока често-
та на МС  при жени с ПКЯС е наблюдавана в Бразилия, Китай, 
Корея, Индия, най-вече сред пациентки с наднормено тегло 
(10-17).

Четири американски проучвания при жени с ПКЯС и зат-
лъстяване сочат честота на МС достигаща от 33.4%  до 47.3% 
(14-17). В друго американско проучване очевидния превес 
на МС в група жени с ПКЯС е отхвърлена , когато жените без 
затлъстяване били сравнени по възраст и боди-мас индекс 
(БМИ) (17). Открива се съвпадение на контролите, докато 
разликата между подгрупите със затлъстяване и контроли-
те  била незначителна (17). Все още подлежи на допълни-
телно проучване въпросът за  реалното влияние на възрстта 
и БМИ при жени с  МС и с ПКЯС (17).

Индииско проучване изследващо метаболитните и ен-
докринни характеристики на жени с ПКЯС  открива, че при 
някои от тях има доказано по-високи нива на  тотален хо-
лестерол, триглицериди  и понижени нива на липопротеини 
с ниска плътност, повишена кръвна захар нагладно в сравне-
ние със здравите контроли, които са и основни характерис-
тики на метаболитния синдром (18).

в друго проучване на японски автори се изследва при 
кой фенотип на пкяС има по-висок метаболитен риск. 
пациентките с пкяС се разделят в четири фенотипа спо-
ред ротердамските критерии: съответно фенотип А (хи-
перандрогенемия + олиго/ановулация + пкя); фенотип 
б (хиперандрогенемия + олиго/ановулация); фенотип С 
(хиперандрогенемия + ПКЯ) и фенотип Д (олиго/ановула-
ция + пкя). Авторите откриват повишена честота на мС 
при фенотип А и б (19). Zahiri еt al. изследват честотата 
намС при  215 пациентки с пкяС в ИРАН за периода 2010-
2012г (20). Те разделят жените в две групи: такива с мС и 
без него. Установената честота на мС при жените с пкяС 
в Иран е 28.8%, която е по-висока в сравнение с други 
етноси (20). Madani et al. изследват 624 индийски жени със 
стерилитет и ПКЯС в периода 2012-2013г. Те откриват често-
та на МС от 19.7%  при изследваните жени която е по-ниска 
в сравнение с установената при такива жени в Европа (21). 
Целта на друго проучване извършено в Гърция  е да сравни 
честотата на МС и БМИ при 230 пациентки с ПКЯС, с тези при 
155 здрави контроли на една и съща възраст (22). Авторите 
откриват честота на МС и повишен БМИ от 12.6% или при-
близително седем пъти по-висока от тази при здравите кон-
троли (22). Tariq изследва връзката между МС и ПКЯС (23). 
Той описва ПКЯС като  хетрогенно заболяване включващо 
основни клинични симптоми като нарушение на менструал-
ния цикъл, субфертилитет, хиперандрогенизъм и хирзути-
зъм (23). Според него честотата на ПКЯС зависи от етноса, 
околната среда, генетични фактори (23). Метаболитния 
синдром според този автор е съвкупност от метаболитни 
нарушения като основните са : абдоминално затлъстяване, 
инсулинова резистентност, нарушен глюкозен толеранс, хи-
пертония, дислипидемия. Авторът установява че много па-
циентки с ПКЯБ имат прояви и на МС , като тези два тези 
взаимносвързани  синдрома повишават риска за втори тип 
диабет, коронарна съдова болест и дислипидемия (23).

Няколко Европейските проучвания сочат, че сред попу-
лацияата на жените с ПКЯС с по-нисък БМИ , МС се среща 
много по-рядко  отколкото сред същата популация жени в 
САЩ (24-26). Други Европейски проучвания обаче установя-
ват, че честотата на МС все още остава тревожно по-висока 
сред жените в Европа с ПКЯС (24-25). Етническите различия  
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в честотата на МС при жени с ПКЯС, установени при различ-
ни проучвания може би се дължи не само на антропометрич-
ни разлики, но и на ралични критерии използвани за доказ-
ването на синдромите (24-25).    

клинична зависимост между двата синдрома
Връзката между ПКЯС и МС се доказва от направената 

литературна справка в националната електронна библио-
тека Pub Med.  Открива се не само повишена честота на МС 
сред жените с ПКЯС, но и обратно - увеличение на ПКЯС сред 
жените с МС (1). Затлъстяването, особенно от висцерален 
тип и инсулиновата резистентност вървят заедно с разви-
тието на репродуктивни и ендокринни отклонения, които 
са характерни за ПКЯС (37, 38). Основно значение има фа-
ктът че жените със затлъстяване имат  нарушение в овула-
цията (37). Затлъстяването, особено от висцерален тип, се 
асоциира с андрогенен излишък, продуциран от адипозната 
тъкан (33, 34). Едно интересно доказателство за клинична-
та връзка между МС и ПКЯС е, че бариатричната хирургия 
има положителен ефект върху ановулацията, хирзутизма и 
инсулиновата резистентност при жени със затлъстяване и 
ПКЯС (39, 40).

В проспективно проучване от Испания в периода май 
2002г до декември 2005 г, жени със затлъстяване и с инсули-
нова резистентност се изследват за симптоми на ПКЯС (41). 
Честотата на ПКЯС при тях е  28.3 %, което е 5.5 % по-високо 
от колкото при жени без затлъстяване (41).  Заключението 
на авторите е че се налага жените с наднормено тегло да бъ-
дат изследвани и за поликистоза на яйчниците (41).  Други 
проучвания обаче показват, че  жени със значителна инсу-
линова резистентниост/хиперинсулинемия, могат да имат 
редовна менструация и нормални нива на андрогените (42). 

Въпреки че ПКЯС и MС често съществуват едновременно, 
асоциацията на двете заболявания, като неразделни е не-
правилна. Затлъстяването и инсулиновата резистентност/
компенсаторн хиперинсулинемия, двата основни знамена-
тела на MС, са необходими, но недостатъчни за развитие на 
ПКЯС. Затова жените със значителна степен на инсулинова 
резистентност и хиперинсулинемия може да имат редовен 
менструален цикъл и нормални нива на андрогени, Тези 
клинични наблюдения са съвместими с факта, че при жени-
те с ПКЯС има дефект дефецт при тека (theca)  клетките на 
яйчника който води до повишено яйчниково андроген про-
изводство, независимо от други екстраовариални фактори. 
При отсъствие на вътрешни дефекти в тека стероидогене-
зата, екстраовариални фактори не могат да предизвикат ан-
дроген свръхпроизводство от  тека клетките.  Така или ина-
че хиперинсулинемията обуславя едно допълнително  нато-
варване при жените с разгърнат ПКЯС, като при засегнатите 
индивиди хиперандрогенемията нараства пропорционално 
на нарастващата хиперинсулинемия/инсулинова резис-
тентност и такива пациентки са с повишен риск от развитие 
на МС ,който от друга страна споделя общи патогенетични 
механизми за развитие с ПКЯС(1).

 патофизиологична връзка между мС и пкяС.
клинични проучвания доказват, че МС и ПКЯС са ендо-

кринни нарушения , при които основна патофизиологична 
ролая има инсулиновата резистентност (1). Допълнителни 
общи черти  между двата синдрома са лошия липиден 
профил  и излишъка на андрогени, които имат потен-
циален негативен ефект (27). Проучвания показват, че 
подтискането на андрогенния излишък с приложението на 
GnRH-агонисти или антиандрогени се асоциира с повишава-
не на инсулиновата чувствителност (28-29). Автори откри-
ват подобрение на инсулиновата чувствителност в ад-
ипоцитите и намаляване на андрогенния излишък при 
пациентки с пкяС, когато се подлагат на лапароскопска 
яйчникова електрокаутеризация, което доказва връз-
ката между инсулиновата резистентност и андрогенния 
излишък (30).  

В експериментално проучване с примати се доказва, че 
андрогенния интраутеринен излишък води до постпарта-

лен ПКЯС,а друго проучване с мишки показва, че пренатал-
ния андрогенен излишък води до хиперинсулинемия (31, 
32). От тези проучвания също така става ясно, че андро-
генния излишък има последствия и върху двата основни 
таргетни органа на МС – мастната тъкан (адипоцитите) и 
черния дроб, чрез хепаталната портална система (33-34). 
Не само при възрастни, но и при подрастващите с ПКЯС има 
повишен риск за развитие на МС, като в национални проуч-
вания (NHANES) е доказан повишеният риск на възрастни с 
ПКЯС за развитие на МС в сравнение с здравата популация 
без ПКЯС (35). Дори при липса на напълно разгърнат МС при 
жени с ПКЯС, проучвания показват наличие на дислипиде-
мия и нарушен липиден профил (36). Въпреки че не е ясно 
дали жени с МС са по-застрашени от развитието на ПКЯС, 
ролята на метаболитните абнормалности при клиничната 
изявата на ПКЯС трябва да се има предвид (1). Преди всичко 
основен проблем остава до каква степен свързаните с ПКЯС 
клинични прояви се асоциират с повишаване риска за раз-
витие на   свързаните с МС усложнения, особено кардиовас-
куларния морбидитет и морталитет (1). Част от проучвани-
ята сочат, че при пременопаузални жени  ПКЯС  се асоциира 
с повишаване на кардиоваскуларните инциденти, което е 
отчасти независимо от наличието на затлъстяване, диабет 
и МС и отчасти зависимо от степента на хиперандрогенеми-
ята (43).

заключение
Взаимовръзката между ПКЯС и МС води до сериозни кли-

нични последствия. Жени с ПКЯС са склонни да развиват МС 
и обратно. От извършените проучвания в наличната лите-
ратура, става ясно, че двата синдрома имат общи патогене-
тични механизми и често се проявяват успоредно.  Тяхната 
изява зависи от социално икономическите фактори, бита и 
начина на хранене на населението в отделните държави. С 
напредването на възрастта се увеличава и честотата на ус-
ложненията, свързани с тези два синдрома.  Превенцията на 
МС, основаваща се първо на промяната към здравословен 
начина на живот  и прилагане на медикаментозно лечение 
при необходимост, може да има решаващо значение в пре-
венцията на кардиометаболитните последствия в съответ-
ната популация, особено сред младите жени с ПКЯС.
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Абстракт
Наднорменото тегло и затлъстяването са световен про-

блем, засягащ всички възрастови групи от населението. 
Наднорменото тегло е рисков фактор както за редица хро-
нични заболявания така и за някои онкологични заболя-
вания, които могат да влошават качеството на живот и да 
намалят преживяемостта. До момента са проведени множе-
ство проучвания, търсещи зависимостта между обезитет и 
риска от злокачествени заболявания. Мастната тъкан е из-
точник на редица проинфламаторни цитокини и хормони, 
които предизвикват хронично възпаление. Персистирането 
му дълго време създава условия за неконтролирано клетъч-
но делене, неоангиогенеза и инхибиране на апоптичните 
процеси. В резултат се създават условия, повишаващи ри-
ска за развитие на злокачествен процес в различни органи 
и системи. В литературата съществуват данни доказващи 
пряката зависимост между телесното тегло и честотата на 
злокачествени заболявания, засягащи дебело черво, бъбрек, 
гърда, ендометруим, яйчник. Необходимо е провеждането 
на още проучвания, тъй като честотата на обезитета показ-
ва тенденция към покачване, а с това и тази на редица хро-
нични и онкологични заболявания.

Целта на този обзор е да разгледа основните компоненти 
на мастната тъкан при пациенти с обезитет и връзката им с 
развитието на злокачествени гинекологични заболявания. 

Ключови думи: наднормено тегло, затлъстяване, 
проинфламаторни цитокини, онкологични заболявания

Abstract
Overweight and obesity are a global problem affecting all age 

groups. Obesity is a risk factor for many chronic diseases and 
different types of cancers that can impact quality of life and reduce 
survival. So far a number of studies are looking in the relationship 
between obesity and the risk of malignancies. Adipose tissue is 
a source of several proinflammatory cytokines and hormones, 
which cause chronic inflammation. When present for a long time, 
the Adipose tissue, could create conditions for uncontrolled cell 
division, neoangiogenesis and inhibition apoptotic processes. 
These processes can create conditions that increase the risk for 
development of malignancy in various organs and systems. In the 
literature, there is evidence demonstrating the direct correlation 
between body weight and frequency of malignancies affecting 
the colon, kidney, breast, endometruim, and ovary. The conduct 
of further studies on that matter is necessary because the 
frequency of obesity tends to rise, and with it that of a number of 
chronic and cancerous deceases.

The aim of this review is to examine the main components 
of adipose tissue in overweight patients and it’s relation to the 
development of malignant gynecological diseases.

Keywords: overweight , obesity, proinflammatory 
cytokines, malignant diseases

въведение
Онкологичните заболявания са динамични и продължи-

телни процеси, които се характеризират с неконтролиран и 
инвазивен клетъчен растеж и пролиферация (8). При тези 
състояния е характерно превалиране на клетъчната проли-
ферация над клетъчната смърт, което води до неограниче-
но делене, с последващо разпространение на малигнените 
клетки в човешкото тяло (25, 49).  

Карциномите са едни от най-широко разпространени-
те заболявания в глобален аспект. Те са водеща причина за 
смърт в света (13, 35). Според данните в литературата злока-
чествените заболявания са причина за смърт при повече от 
7 милиона годишно (13, 35). В развитието на малигнен про-
цес се предполага участието както на факторите на средата 
така и генетичната предразположеност на индивида (13, 
35). Приблизително около 10% от случаите на злокачестве-
ни заболявания са резултат от генетична предразположе-
ност, а останалите 90% се отдават на факторите на околната 
среда (13, 35). Най-важните рискови фактори от страна на 
средата са: начина на живот (тютюнопушене, прекомерната 

алкохолна консумация, хранителните и диетарни навици, 
заседналия начин на живот, затлъстяване, прекомерно изла-
гане на слънчеви лъчи), замърсяването на околната среда, 
инфекциите с различни бактерии и вируси (13, 35). 

Затлъстяването се характеризира с повишено отлагане 
на мастна тъкан в тялото (33). Определя се като многофак-
торно обусловено състояние с характерен фенотип (33). Ге-
нетичната предразположеност и факторите свързани с на-
чина на живот (повишен прием на енргиини вещества при 
минимален разход на енергия) биха могли да се приемат 
като основни детерминанти на затлъстяването (33). Освен 
тях място в патогенезата на затлъстяването намират и со-
циални фактори, както и метаболитни и невроендокринни 
нарушения (28, 33, 41). Способността на човешкото тяло да 
акумулира хранителните вещества в депата мастна тъкан е 
важен момент за преживяването при неблагоприятни усло-
вия (33). Днес затлъстяването е световен проблем, както в 
развитите така и в развиващите се страни (18, 19). 

Затлъстяването повишава честота на редица хронични 
заболявания, както и на някои малигнени процеси (53). До 
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момента са проведени редица проучвания, търсещи зави-
симостта между честотата на злокачествените процеси и 
наднорменото тегло (53). Според проучване на Arnold et al. 
2015г 3.6% от всички злокачествени заболявания в света са 
резултат от обезитет (1)

Целта на този обзор е да разгледа основните компоненти 
на мастната тъкан при пациенти с обезитет и връзката им с 
развитието на злокачествени гинекологични заболявания. 

методи и материали: Проведохме търсене по темата в 
достъпната литература и Medline до момента. Обобщихме 
основните патогенетични механизми на злокачествените 
заболявания при пациенти с обезитет и зависимостта им от 
стойностите на BMI и телесното тегло.

характеристики на мастната тъкан
Мастната тъкан е хетерогенен орган, състоящ се от раз-

лични по тип клетки (3, 33, 57). В зависимост от това се раз-
деля на Бяла Мастна Тъкан (БМТ) и Кафява Мастна Тъкан 
(КМТ), които изпълняват различни функции (3, 33, 57). БМТ 
представлява 20% при мъжете и 25% при жените от общото 
телесно тегло (3, 33, 57). Разположена е в подкожната тъкан, 
оментум и ретроперитонеалното пространствo (3, 33, 57). 
Тази мастна тъкан се приема като основният енергиен ре-
зервоар, който съхранява голяма част от енергията под фор-
мата на триглицериди (3, 33, 57). При обезитет обема й зна-
чително нараства (3, 33, 57). КМТ е в по-голямо количество 
при новородени и малки деца (3, 33, 57). При възрастни е в 
редуцирано количество и по състав наподобява скелетната 
мускултура. Локализира се предимно в областта на тила и 
горните отдели на гръдния кош и регулира телесната тем-
пература посредством термогенеза (3, 33, 57). Двата типа 
мастна тъкан са съставени от адипоцити и строма, състояща 
се от преадипоцити, ендотелни клетки, макрофаги и други 
имунни клетки (3, 33, 57). Адипоцитите са клетки в които 
се акумулират липиди (3, 33, 57). И двата типа компоненти 
на мастната тъкан могат да въздействат на метаболитната 
хомеостаза на органите (3, 33, 57). Промените в нормално 
функциониращите адипоцити и стромални клетки могат да 
повишат риска от злокачествен процес при хора с наднорме-
но тегло (3, 33, 57).  

метаболитни ефекти на мастната тъкан
Мастната тъкан в човешкото тяло има две основни функ-

ции: съхранява излишека на енергия под формата на липиди 
и осигурява вещества, чрез които се осъществява ендокрин-
ното сигнализиране до други части на тялото (3, 25, 33). 

Според проучване на Mohamed-Ali et al 1998г мастната 
тъкан секретира вещества, които въздействат на други ор-
гани, включително и мозъка (43). Някои от тези вещества 
(лептин, адипонектин, проинфламаторни молекули) пови-
шават риска от канцерогенеза (33). Размерът и броят на ад-
ипоцитите е повишен при затлъстяване (33). Това води от 
една страна до повишаване на лептина и нивото на възпа-
лителните цитокини, а от друга до редуциране секрецията 
на адипонектин (33). Лептина повлиява съхраняването на 
енергията и инсулиновата чувствителност, а адипонектина 
е хормон, намаляващ хепаталната глюконеогенеза и пови-
шава липидната оксигенация в мускулите (62).

Възпалителните цитокини (Tumor Necrosis Factor-
α(TNFα), Interleukin-6 (IL-6), Plasminogen Activator Inhibitor-1 
(PAI-1)) са първите полипептиди, които са установени като 
компоненти на мастната тъкан (62). Участват в подържане-
то на метаболитната хомеостаза. Според Weisberg SP et al. 
2003г при пациенти с обезитет се установяват повишени 
нива на TNFα, IL-6, PAI-1 (62). Тези цитокини се секретират 
от моноцитите и други имунни клетки в стромата на маст-
ната тъкан (62). Повишеното ниво на възпалителните меди-
атори води до хронично възпаление, което може да доведе 
до индуциране на онкогенни мутации, геномна нестабил-
ност, стимулиране на туморния растеж и ангиогенеза (24). 
Продължителното въздействие на инфламаторните медиа-
тори при обезитет водят до леко степенно хронично възпа-
ление, което стимулира туморния растеж, неоангиогенеза с 

последваща дисеминация (24).
   
TNf-α и риск от злокачесвтено заболяване 
TNFα е цитокин, който се секретира от макрофагите (7). 

Освен стимулиране на туморната некроза посредством ен-
дотоксини, той стимулира и ангиогенезата като по този на-
чин осигурява условия за растеж на тумора и повишава ри-
ска от дисеминирането му (7, 37, 47). Високите стойности се 
асоциират с повишен риск от карцином на дебелото черво, 
кожата и черния дроб (34, 44, 51). Според Park et al. 2011г, 
при блокиране на рецепторите за TNFα чрез делеция на 
гена при гризачи и хора със затлъстяване се подтиска чер-
нодробната карциногенеза, независимо от хранителния ре-
жим (50). От данните от проведеното проучване може да се 
направи извод, че обезитета е рисков фактор за развитието 
на най-често срещания хистологичен вариант на чернодроб-
ния карцином – хепатоцелуларен (50). Според проучване на 
Naugler WE et al. 2007г премахването на този рецептор при 
мишки с нормално тегло неповлиява ефекта му върху чер-
нодробната карциногеза (45). Тези данни доказват зависи-
мостта между TNFα при хора със затлъстяване и повишения 
риск от развитието на злокачествен процес (45).

il-6 и риск от злокачесвтено заболяване
Един от най-важните възпалителни молекули, синтези-

рани от мастната тъкан е IL-6 (22). Нивата му корелират със 
стойността на BMI и съответно с количеството на мастната 
тъкан (30, 42).

IL-6 изпраща сигнали до клетъчното ядро посредством 
онкопротеина STAT3, който повишава онкогенния риск (4). 
IL-6 се свързва със съответния рецептор, и посредством 
STAT3 стимулира редица процеси на пролиферация и кле-
тъчно делене и блокира клетъчната апоптоза (4, 33). Според 
Park EJ et al. 2010г при животни с наднормено тегло и тумо-
рен процес се установява повишена активност на онкопро-
теина STAT3 (50). 

PAi-1 и риск от злокачесвтено заболяване
PAI-1 е основния инхибитор на плазминогенните акти-

ватори, който се секретира в повишени концентрации при 
хора с наднормено тегло (12, 17). Плазминогена е прекурсор 
на екстрацелуларния протеазен плазмин, който стимулира 
ангиогенезата и метастазирането на малигнения процес 
(12, 17). Активирането на плазминогена стимулира ремоде-
лирането на екстрацелуларното пространство, което е клю-
чов момент в онкогенезата (15, 55). Високите стойности на 
PAI-1 са лош прогностичен маркер за преживяемостта при 
жени с карцином на гърдата (20). Повишената експресия на 
PAI-1 при затлъстяване може да стимулира васкуларизация-
та и разпространението на тумора (33). 

Лептин и риск от злокачесвтено заболяване
Лептина е полипептиден хормон, секретиран от адипо-

цитите предимно в БМТ, който регулира апетита и енерги-
ината хомеостаза и по този начин осъществява контрол на 
телесното тегло (9, 58). Освен това повлиява хематопоеза-
та, репродукцията, ангиогенезата и имунните процеси (58). 
Серумните стойности на лептина са право пропорционални 
на степента на затлъстяване (39). Основните механизми в 
патогенезата на лептин-асоциирания малигнен процес са 
подобни на останалите инфламаторни цитокини, синтези-
рани в мастната тъкан (33, 58). В литературата съществуват 
противоречиви данни по отношение на връзката - повише-
ни стойности на лептин и риск от развитие на злокачестве-
но заболяване (33). Според проучванията на Snoussi K et al. 
2006г; Howard JM et al. 2010г при неоплазми, засягащи прос-
татата, гърдата и дебелото черво, се установява както пови-
шена експресия на лептиновите рецептори така и повишени 
нива на лептина (26, 58). В проучване на Stattin P et al. 2001г 
са включени пациенти с карцином на простата. Според да-
нните повишените стойности на лептина определят по-ви-
соката честота на простатен карцином (60). 

Според проучване на Mantzoros CS et al. 1999г, в което са 
включени пациентки с карцином на гърдата, не се установя-
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ва зависимост между лептиновите стойности и честота на 
малигнения процес (40). 

Адипонектин и риск от злокачесвтено заболяване
Адипонектина е цитокин, който има отношение към ту-

морогенезата (27). Нивата на адипонектина за разлика от 
останалите възпалителни фактори при пациенти с наднор-
мено тегло са намалени (27). Неговата основна функция е да 
регулира метаболизма на глюкозата и липидите (27). Спо-
ред Khandekar MJ et al. 2011г адипонектина има антитумо-
рен ефект (33). Адипонектина се секретира от адипоцитите 
след което се свързва със съответните рецептори ADIPOR1 
и ADIPOR2. Той инхибира клетъчната пролиферация и ме-
тастазирането на клетките (33). Според Cust AE et al. 2007г 
при постменопаузални жени с наднормено тегло и ендоме-
триален карцином се установява обратно пропорционална 
връзка между BMI и понижените нива на адипонектин (10). 
Според Soliman et al. 2011г ниските адипонектинови нива не 
се асоциират с повишен риск от ендометриален карцином 
(59).

зависимост между затлъстяване и ендометриален 
карцином

Патогенезата на ендометриалния карцином в голям про-
цент от случайте е хормонозависим (21). При жени с наднор-
мено тегло нивото на естрогените е повишено (21). Това е 
резултат от повишената периферна ароматизация на анд-
ростендиона в мастната тъкан, както и на по-ниското ниво 
на свързващия половите хормони глобулин (38). В резултат 
на тази конверсия повишените естрогени стимулират про-
лиферацията на ендометриалните епителни клетки и пора-
ди липса на антагонистичното действие на прогестерона се 
наблюдава ендометриална хиперплазия с последваща мали-
гнизация (32). 

Ендометриалния карцином се подразделя на два типа: 
тип 1, който представлява повече от 80% от случаите и 
тип 2, който представлява съответно около 20 % (56). Тип 
1 ендометриалния карцином е хормон-чувствителен и се 
характеризира с по-добра прогноза, докато тип 2 ендоме-
триалния карцином не е хормоно-чувствителен и с много 
лоша прогноза по отношение на преживяемостта (10, 14). 
Наднорменото тегло се асоциира и с двата типа карцином, 
но зависимостта е по-силно изразена с тип 1 (10, 14). Освен 
повишените серумни нива на естрогените, в патогенеза-
та имат отношение и тъканите цитокини, секретирани от 
мастната тъкан (10, 14).

В проучване на Otriz-Mendoza CM  et al. 2013г са включе-
ни пациентки с ендометриален карцином при които е из-
следвана зависимостта между телесното тегло и процента 
на мастната тъкан и честота на малигнен процес с тази ло-
кализация (48). 77% от пациентките са с наднормено тегло, 
41% са с диабет и 41% са с артериална хипертония (48). Спо-
ред данните затлъстяването е най-честият рисков фактор, 
водещ до ендометриален карцином (48).   

затлъстяване и риск от овариален карцином
Според Lanhmann et al. 2010г 5% от злокачествените 

яйчникови заболявания се асоциират с наднормено тегло 
(36). Според Olsen et al. 2013г високите стойности на BMI 
се асоциират с повишена честота на най-рядко срещаните 
хистологични варианти на овариалните карциноми (46). 
Независимо от проведените проучвания до момента все 
още липсват данни, доказващи пряката зависимост между 
телесното тегло и риска за овариален карцином (61). Спо-
ред данните от проучване на Trabet et аl. 2014г съществува 
връзка между повишените стойности на редица проин-
фламаторни фактори като CRP, IL-1a, TNF-a, и честотата на 
овариалните карциноми (61). Персистирането на хроничен 
възпалителен процес, характерно за пациенти с наднорме-
но тегло, е важен и основен механизъм в патогенезата на 
овариалния карцином (61). Според проучване Baandrup et 
al. 2013г регулярната употреба на аспирин в доза от 75 мг 
редуцира значително риска от този тип патология при жени 
със затлъстяване (2).

затлъстяване и рак на гърдата
Според World Cancer Research Fund (WCRF) 2010г 17% 

от случаите с карцином на гърдата са с наднормено тегло 
(63). Затлъстяването е рисков фактор за онкологични забо-
лявания на гърдата предимно при жени в постменопаузална 
възраст (6). При жени в пременопаузална възраст източник 
на женски полови хормони са яйчниците (6). Наднорменото 
тегло при голяма част от жените в репродуктивна възраст 
води до овариална недостатъчност, изразяваща се в нере-
довни менструации, по-дълги интервали между менстру-
ациите и инфертилитет (6). Жени с по-малко на брой мен-
струални цикли годишно, по-дълги цикли и/или нередовни 
менструации са с по-нисък риск от развитието на карцином 
на гърдата (23). Обезитета в репродуктивна възраст води 
до овариална дисфункция, която оказва протективен ефект 
и редуцира риска от рак на гърдата (29). В тази възрастова 
група риска от рак на гърдата се определя от повишеното 
количество на тестостерона (29).

След настъпването на менопауза основен източник на 
естрогени става мастната тъкан. При жените в тази възрас-
това група зависимостта между излишъка на мастна тъкан 
и риска от рак на гърдата е правопропорционална  (31, 54). 
Според Key et al. 2003г повишените нива на естрогените при 
постменопаузални жени със затлъстяване водят до пови-
шен риск от рак на гърдата, подобно на риска от приема на 
хормонозаместителна терапия. (31, 54). 

В проучване на Ritte et al. 2012г са включени пациентки с 
карцином на гърдата, които в зависимост от хормоналната 
чувствителност са разделени на две групи съответно група 
1 с положителни естрогенови рецептори (ER-положителни) 
и група 2 без естрогенови рецептори (ER-негативни) (54). 
В група 1 се установява по-голяма честота на затлъстяване 
спрямо група 2 (54). Според данните от проучването над-
норменото тегло е в пряка зависимост с риска за рак на гър-
дата при жени в постменопаузална възраст (54).

Освен за по-високата честота на рак на гърдата при пост-
менопаузални жени наднорменото тегло е рисков фактор за 
рецидив и намалена преживяемост както при пременопа-
узални, така и при постменопаузални жени с вече устано-
вен злокачествен процес на гърдата (52). Според данните 
от проучване на Portani et al. 2010г, при жени с наднормено 
тегло, независимо от тяхната възраст и хормоналната за-
висимост на карцинома, е повишен риска от рецидив и се 
хакртеризират с по-ниска преживяемост спрямо жени със 
същата диагноза, но с нормално телесно тегло (52). Зави-
симостта между BMI и преживяемостта на жени с карцином 
на гърдата се определя не само от по-високите стойности 
на естрогените, а и от повишените стойности на редица ин-
фламаторни цитокини, секретирани от мастната тъкан (29). 
Според данните от литературата риска за рак на гърдата 
намалява с редуциране на телесното тегло (29). До момента 
са направени няколко проучвания, чиято цел е да определи 
зависимостта между риска от рак на гърдата и редуциране-
то на телесното тегло (5). Според Byers et al. 2011г нивата 
на естрогените при жени в постменопаузална възраст нама-
ляват с редуциране на телесното тегло като зависимостта 
е следната за всеки 1% загуба на тегло естрогеновите нива 
намаляват с 3% (5). 

заключение
Наднорменото тегло и затлъстяването са световен про-

блем, засягащ всички възрастови групи от населението. Ре-
зултат е от заседналия начин на живот и консумирането на 
високомазнинни храни. Наднорменото тегло е рисков фак-
тор, както за редица хронични заболявания, така и за някои 
онкологични заболявания, които могат да влошат качество-
то на живот. Чрез изработването на стратегии, чрез които 
е възможно намаляване честотата на затлъстяването, може 
да се намали и честотата на усложненията, предизвикани от 
него и по този начин да се подобри качеството на живот и 
да се увеличи преживяемостта. Ендометриалния карцином 
заема четвърто място по честота на злокачествените забо-
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лявания при жените и първо място сред гинекологичните 
онкологични заболявания. Зависимостта между BMI и риска 
от подобен тип патология е в пряка корелация. Създаването 
на стратегии, чрез които да се редуцира честотата на над-
нормено тегло и обезитет може да се повлияе заболевае-
мостта и смъртността от ендометриален карцином.   

Повишаването честотата на наднормено тегло в свето-
вен мащаб определя необходимостта от провеждането на 
проучвания за в бъдеще, които да изследват зависимостта 
межу BMI и повишения риск от злокачествени заболявания. 
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Резюме
Състоянието на гадене и повръщане при бременни, което  

не нарушава ежедневието и качеството им на живот и няма 
патологично значение е известно като Emesis gravidarum.   
Hyperemesis gravidarum (HG) пък е патологичната изява на 
гадене и повръщане през бременността.  Характеризира се 
с неконтролируемо абнормно повръщане, свързано с тежка 
дехидратация, нарушения в електролитния баланс, кетону-
рия и загуба на повече от 5% от телесното тегло.   Рисковите 
фактори за появата на тези симптоми са от много различно 
естество.  Такива са млада възраст, първа бременност, над-
нормено тегло, многоплодна бременност, генетична пред-
разположеност и др. В патогенезата на заболяването, важна 
роля играят метаболитни, хормонални, органични и психо-
социални фактори. 

Цел на този обзор е да обобщи данните събрани до мо-
мента относно етиологията, патогенезата и клиничната 
картина на състоянията на гадене и повръщне по време на 
бременност. 

 За създаването на този литературен обзор, проведох-
ме проучване сред достъпната  и актуална литература в 
PubMed  за периода от 1980г. до 2010г. 

Ключови думи: Гадене и повръщане, Hyperemesis 
gravidarum, етиология, патогенеза

         

Abstract
Emesis gravidarum is a condition in pregnant women, 

which does not affect everyday life and their quality of life 
and has no pathological significance. Conversely Hyperemesis 
gravidarum (HG) is a pathological manifestation of nausea and 
vomiting during pregnancy. It is characterized with abnormal 
and uncontrolled vomiting and severe dehydration, electrolyte 
imbalance, ketonuria and weight loss in more than 5% of body 
mass. Risk factors for the onset of these symptoms are of a 
very different nature, for such are considered young age, first 
pregnancy, obesity, multiple pregnancies, genetic predisposition 
and others. In pathogenesis take place metabolic, hormonal, 
organic and psychosocial factors.

Our objective is to summarize the current data about 
the etiology, pathogenesis and clinical features of nausea and 
vomiting during pregnancy. 

For the creation of this review, we conducted a survey of 
available and current literature in PubMed for the period from 
1980 to 2010 years.

Key words: Nausea and vomiting, Hyperemesis 
gravidarum, ethyology, pathogenesis. 

въведение
Често явление през първия триместър на бременността 

са симптомите, гадене и повръщане. Наблюдават се при 70% 
до 85%  от бременните жени, като пикът на симптомите на-
стъпва около 9 гестационна седмица (г.с.) и отшумяват към 
20 г.с, въпреки, че в около 20% от случаите те могат да пер-
систират през цялата бременност (16, 34).  Тези състояния 
се обозначават като гадене и повръщане характерни и свър-
зани с бременността. Състоянието, което не нарушава еже-
дневието и качеството на живот на бременните и няма па-
тологично значение е известно като Emesis gravidarum (EG). 
Hyperemesis gravidarum (HG) е патологична изява на гадене 
и повръщане през бременността, което засяга между 0.3% 
и 2.3% от бременните. Характеризира се с неконтролиру-
емо абнормно повръщане, свързано с тежка дехидратация, 
нарушения в електролитния баланс, кетонурия и загуба на 
повече от 5% от телесното тегло.  Приблизително от 1% до 
5% от тези случаи изискват хоспитализация (34).  Рисковите 
фактори за появата на тези симптоми са от много различно 
естество, за такива са смятани млада възраст, първа бремен-
ност, наднормено тегло, многоплодна бременност, генетич-
на предразположеност и др. В патогенезата на заболяването 
важна роля играят метаболитни, хормонални, органични и 
психосоциални фактори

Етиология 
Етиологията на гаденето и повръщането при бременни 

не е напълно изяснена, смята се обаче, че съществена роля 
имат някои биологични, психосоциални, метаболитни, хор-
монални и органични фактори. Според  друга теория тези 
симтоми са еволюционна адаптация за предпазване от при-
ема на потенциално вредни храни и съдържащи се в тях па-
тогенни микроорганизми и токсини (16). Анкети проведени 
сред бременни показват, че те проявяват апетит към опре-
делени групи храни, в които има по-малка вероятност да се 
съдържат вредни субстанции (30).

Тежката форма на това състояние или Hyperemesis 
gravidarum (HG), често изисква хоспитализация. Предраз-
полагащи условия за развитието й са многоплодна бремен-
ност, затлъстяване, анамнеза за заболяването от предишна 
бременност, трофобластна болест, наличие на хранителни 
разстройства като анорексия и булимия и др. (16).

Рискови фактори
Emesis gravidarum се наблюдава по-често при жени с 

нисък социален статус и нестабилни доходи (21, 35). Други 
рискови фактори са мигренозно главоболие (6), генетично 
предразположение при бременни, чиито майки са страдали 
от този проблем (7).

Изследвания показват, че локализацията на Corpus 
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luteum също създава риск за развитието на тази симптома-
тика. Чрез ултразвуково изследване е установено, че при  
локализация на Corpus luteum в десният яйчник, жените 
по-често се оплакват от гадене и повръщане (27). Това ве-
роятно се обяснява с различията във венозния дренаж на 
левия и десния яйчник, както и по-високата концентрация 
на полови стероиди при десностранното разположение на 
жълтото тяло. (32)

Риковите фактори за развитие на Hyperemesis gravidarum 
са сходни с гореописаните и включват многоплодна бремен-
ност, трофобластна болест, някои фетални аномалии като 
тризомия 21 и Hydrops fetalis (2). Фамилната предразполо-
женост също е рисков фактор, който дава приблизително 
28% вероятност за проява, при жени, чиито майки са имали 
такива симптоми и 19% при тези, чиито сестри са страда-
ли от Hyperemesis gravidarum.  Други рискови фактори са 
семейният статус и възраст над 30г. От друга страна има 
данни, че тютюнопушенето преди бременността както и 
приема на витамини преди и по време на ранна бременност 
намаляват риска от  гадене и повръщане, а употребата на 
алкохол и предхождаща концепция има протективен ефект 
(6, 35)

Kallen et al.  правят голямо изследване на бременни жени 
и установяват, че при над 3000 страдщи от HG плода е от 
женски пол (17). При друго подобно проучване на хоспита-
лизирани бременни с HG по време на ранна бременност, слу-
чаите на женски пол на плода са с 50% по-чести в сравнение 
с тези при нормално протичаща бременност (29). Това до-
казва наличието на връзка между HG и женски фетален пол.

патогенеза
Няма общоутвърдена теория за патогенезата на EG и  

HG, но е широко подкрепяно схващането за влиянието на 
метаболитни и ендокринни фактори особено от плацента-
рен произход. Пример за това е въздействието на човешкия 
хорионгонадотропин (ЧХГ). Според данни от проучване на 
Noel et al. има връзка между пикът на симптомите на гадене 
и повръщане и пикът на отделяне на ЧХГ, като при жени с 
гроздовидна бременност и многоплодна бременност тези 
симптоми са по-силно изразени (22). Goodwin et al. в свое 
проучване също откриват връзка между нивата на ЧХГ и те-
жестта на симптомите (11).

Според други автори обаче, няма връзка между нивата 
на ЧХГ и симптомите на EG и HG. Именно тази теза потвърж-
дава проучването на  Soules et al.  проведено сред жени с 
гроздовидна бременност и завишени между 5 и 10 пъти 
нива на ЧХГ сравнени с контролна група. Те не откриват 
връзка между двете (31).

Разглежда се и влиянието на овариалните хормони, 
естроген и прогестерон  в генезата на EG и HG. Както е из-
вестно естрогенната съставка на оралните хормонални кон-
трацептиви при някои пациентки предизвикват симптоми 
на гадене. Смята се, че при бременни естрогенът може да 
предразположи появата на HG заради релаксиращият ефект, 
който оказва на гастоинтестиналния тракт, с което забавя 
чревния пасаж и изпразването на стомаха (22). Някои авто-
ри откриват връзка между EG и предхождаща анамнеза за 
симптоми на гаднене при приема на орални хормонални 
контрацептиви (15). Други отхвърлят ролята на естроге-
на в патогенезата на тези състояния. Така например от 17 
проучвания по темата само в 5 са открити данни за връзка 
между овариалния естроген и EG-HG.(11) Прогестеронът в 
комбинация с естроген също се приема, че може да има па-
тогенетично значение,тъй като той оказва същият ефект 
върху ГИТ като естрогена. Тази теория отново не среща еди-
нодушие (22).

Изследвана е и ролята на плацентарния простагландин 
Е2 (PGE2) в патогенезата на гаденето и повръщането по вре-
ме на бременност заради релаксиращия ефект, който оказва 
върху гастроинтестиналната мускулатура (28). ЧХГ стиму-
лира плацентарния PGE2, който също като ЧХГ има пик меж-

ду 9-та и 12-та г.с. North et al. определят количествено май-
чиния серумен PGE2 и откриват, че нивата му при 18 жени 
в ранна бременност са завишени по време на периодите на 
гадене и повръщане в сравнение с асимптоматичните пери-
оди. Те също изследват майчините нива на интерлевкин-1 
бета и тумор некрозис фактор алфа и установяват сходство 
между техните нива в асимптоматични и симптоматични 
периоди (23). 

В следствие на кръстосана реактивност между ЧХГ и ТСХ 
(тиреоиден стимулиращ хормон) рецептори тиреоидната 
дисфункция също се разглежда като възможен механизъм 
в развитието на EG и HG. Има данни, че при две трети от па-
циентките с HG се наблюдават отклонения от нормите във 
функцията на щитовидната жлеза (11). Наблюдава се по-
нижение на ТСХ и леко увеличен FT4, въпреки че повечето 
пациентки с HG са в еутиреоидно състояние и не са имали 
тиреоидна патология преди зачеването (5). Също така не е 
доказана връзка между тиреоидната дисфункция и тежест-
та на симптомите на HG, като почти всички пациентки с 
това състояние нормализират нивата си на ТСХ до 20 г.с. без 
лечение (12).

Наблюдава се повишена честота на инфекция с 
Helicobacter pylori (H. pylori) при бременни жени с HG, което 
предполага връзка между двете състояния. Различни авто-
ри правят проучвания в тази насока и откриват, че средно 
90% от жените с HG показват положителен резултат за ан-
титела срещу H. pylori в сравнение със само 50% от жените 
в контролната група. Според други автори тази връзка не 
е убедителна, тъй като някои пациентки са били безсимп-
томни, въпреки позитивните антитела за микроорганизма 
(22). Такива са резултатите от проучването на  Weyermann 
et al., които изследват 898 жени постпартум и откриват, че 
само 23% от тях са позитивни и не намират доказателства 
за връзка между позитивните резултати и симптомите на 
гадене и повръщане по време на бременността (36). Инфек-
цията с H. pylori при бременни може да се появи в следствие 
на промени в стомашното pH, индуцирани от стероидните 
хормони или повишена чувствителност в следствие на про-
мени в хормонално и клетъчно медиирания имунитет,  въ-
преки че липсват убедителни данни за възможността да се 
появи de novo инфекция с  H. pylori през бременността (22).

Промените в мотилитета на гастроинтестиналния тракт 
също се разглеждат като причина за развитие на симпто-
матика. Така например промените в мотилитета на хра-
нопровода и на тези в  налягането на долния езофагеален 
сфинктер (ДЕС) се свързват със симптоми на гадене и пов-
ръщане при бременни. Гастроинтестиналната рефлуксна 
болест (ГЕРБ) при бременни също може да има атипична 
симптоматика, като се прояви с гадене и повръщане. Тук 
отново роля имат хормоните естроген и прогестерон, които 
съвместно проявяват релаксиращо действие на ДЕС (24).

Чрез проучвания е установено, че промените в рит-
мичната активност на стомаха причиняват субективни 
усещания за гадене и повръщане. Нормално стомашната 
миоелектрична активност се изразява в бавни вълни от 
проксимална към дистална посока и се състои от  3 цикъ-
ла за минута. Когато този ритъм се промени независимо 
дали циклите се увеличават на брой  или намаляват кли-
нично това  води до  гадене и повръщане (18). Тази теза е 
потвърдена от Koch et al., които за целта  използват еласто-
гастрография (ЕГГ). Използвайки същата методика Riezzo et 
al. откриват, че при бременни без оплаквания по време на 
изследването, броят на цикли в минута е нормален. Също 
така откриват, че бременни жени със симптоми на гадене и 
повръщане имат по-нестабилна ЕГГ активност отколкото, 
такива изследвани след аборт по желание или не бермен-
ни. Това вероятно се дължи на нормализирането на нивата 
на естрадиол и прогестерон, след прекъсването на бремен-
ността (25).

В патогенезата на гаденето и повръщането при бре-
менност място заема и психологическият фактор. Една от 
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хипотезите е, че тези симптоми са соматичната изява на 
подсъзнателният опит на бременната да отхвърли нежела-
на бременност. Проучвания показват, че гадене и повръща-
не най-често се наблюдават в ранния срок на бременността 
особено, когато тя е непланирана. Няма данни за влияние на 
психогенни фактори върху генезата на HG (22).  

клинична картина
Emesis gravidarum се характеризира със симптоми на га-

дене и повръщане в началото на бременността, като при бол-
шинството от бременните те персистират през целия ден. 
При около 2% от жените симптомите се наблюдават само 
сутрин (21).  Пикът на това състояние обикновено е между 
9 и 16 г.с., като към 20 г.с. отшумява спонтанно. EG не е пато-
логично състояние, тъй като за него са характерни не пове-
че от 1-2 епизода на повръщане дневно, които не водят до 
промяна в общото състояние на бременната.  Въпреки това 
трябва да се изключат и други възможни причини от страна 
на гастоинтестиналния тракт, особена ако повръщането е 
придружено с коремна болка. В такива случаи диференци-
ална диагноза трябва да се прави с ГЕРБ, язвена болест на 
стомаха, остър холецистит, холелитиаза, панкреатит, апен-
дицит, хепатит и др. (22). Особено полезни са лабораторните 
показатели. Левкоцитоза например не се наблюдава при EG, 
но е характерна за инфекции или възпалителни промени. 
Такива могат да са следствие на апендицит, холецистит, пан-
креатит, инфекции на отделителната система и др. Промени 
в нивата на ТСХ могат да се появят в резултат на хипо- или 
хипертиреоидизъм, и двете заболявания могат да доведа 
до гадене и повръщане. Отклонения от нормите на амино-
трансферазите АСАТ И АЛАТ са сигнификантни за хепатит.

Въпреки дискомфорта, който внасят в ежедневието на 
бременната, сутрешното гадене и повръщане оказват по-
зитивен ефект върху бременността. Това доказват данни от 
проучване на Huxley et al., според които сутрешното гадене 
повлиява позитивно изхода на бременността  и е свързано с 
намален риск от спонтанен аборт, преждевременно раждане 
и перинатална смъртност (14).  Това потвърждават и про-
учвания върху хора и животни, които установяват, че нама-
леният енергиен прием през ранния срок на бременността 
води до увеличаване на теглото на плацентата. Други проуч-
вания показват, че бременни, подложени на намален храни-
телен прием през целия срок на бременността раждат деца 
с тегло  200г.-300г. по-ниско от нормалното тегло за ново-
родено, докато тези, подложени на недохранване само през 
първия триместър нямат отклонения от тази норма (14). 
Литературни данни свидетелстват, че симптомите на гадене 
и повръщане стимулират ранния плацентарен растеж. Все 
още не е напълно изяснено как точно тези симптоми пред-
пазват развиващия се плод. Има различни теории според 
една от които се смята, че чрез гаденето и повръщането бре-
менните избягват потенциално токсични за бременността 
храни (1).

HG е състояние на патологично гадене и повръщане по 
време на бременността, което води до електролитен дисба-
ланс, дехидратация, дефицит на хранителни вещества и за-
губа на тегло (22). Характерно за HG е наличието на повече 
от 3 епизода на повръщане дневно, придружени с кетонурия 
и загуба на повече от 3 кг. или 5% от телесното тегло (10). 
Това състояние е една от най-честите причини за хоспита-
лизация по време на ранна бременност (8). За разлика от EG, 
който е свързан с положителни ефекти за плода, HG носи се-
риозни рискове за здравето на майката и плода. Това състоя-
ние обикновено се появява през първия триместър на бре-
менноста, като най-често започва от 4-5 г.с. Освен гадене и 
повръщане субективните оплаквания при 60% от тези жени 
са свързани с ексцесивна саливация или птиализъм (9). Съз-
дадена е специална система за определяне на тежестта на 
HG, която се базира на проследяване броя на часовете със 
симптоми на гадене през деня, броя на епизодите на повръ-
щане дневно, както и броя на епизодите на повдигане (19). 

Пациентките могат да проявят симптоми на дехидра-
тация, като сухи лигавици, тахикардия, намален тургур на 
кожата и ортостатична хипотензия. При по-тежките случаи 
се наблюдава загуба на мускулна маса, слабост и дори про-
мени в психичното състояние. Клинично HG се манифестира 
с увеличен креатинин и хематокрит, кетонурия, повише-
но специфично тегло на урината, а също и с електролитен 
дисбаланс, метаболитна алкалоза и метаболитна ацидоза. 
Дефицит на витамин В1, минерали, калций, желязо и други 
също се наблюдават. При 50% от хоспитализираните паци-
ентки се наблюдават промени във функцията на черния 
дроб. Това се доказва клинично чрез изследване на черно-
дробните ензими АСАТ и АЛАТ, като обикновено нивата на 
АЛАТ са по-високи от тези на АСАТ (4). Увеличени нива на 
серумните амилаза и липаза се срещат в 10-15% от случаите. 
Според данни от едно проучване повишени нива на амилаза 
се наблюдават при 24% от пациентките с HG (26). Установе-
но е, че това явление е по-скоро следствие на увеличената 
саливация, отколкото причина за появата на HG (33). 

HG е клинична диагноза, която се базира на наличието 
на определени симптоми и изключването на други заболя-
вания, като специфични тестове за целта не са необходими. 
Все пак ултразвуковото изследване на корема и малкия таз 
могат да бъдат полезни. Диференциална диагноза се прави 
със заболявания като жлъчнокаменна болест, остър тиреои-
дит, хранителни разстройства, остър хепатит, ГЕРБ, апенди-
цит и други. 

За разлика от ЕG, HG е състояние, което е свързано с не-
благоприятни последствия за майката и плода. Данни от 
проучване на 150000 едноплодни бременности показват, че 
новородените от майки, страдащи от HG са по-предразполо-
жени към поднормено тегло при раждането, преждевремен-
но раждане и резултат по-малък от 7 по скалата на Апгар, 
измерен на 5-тата минута (22). Различни вродени малфор-
мации са наблюдавани по-често при децата на жени, стра-
дащи от HG по време на бременността. Такива са синдром 
на Даун, крипторхизъм, скелетни малформации, дефекти 
на ЦНС, както и фетална коагулопатия и хондродисплазия 
вследствие на дефицит на витамин К (3).

Усложненията, които могат да настъпят при бременната 
вследствие на HG, включват загуба на тегло, дехидратация, 
мускулна слабост, а в по-тежки случаи Mallory–Weiss синд-
ром, руптура на хранопровода и енцефалопатия на Wernicke, 
с или без синдром на Корсаков и други (20). Дългосрочните 
последствия за бременните, страдащи от HG не са съвсем 
ясни. Според някои проучвания има повишен риск от кар-
цином на гърдата, депресия и различни неврологични забо-
лявания (22). 

заключение 
Гадене и повръщане по време на бременността са често 

срещани симптоми с различна продължителност и тежест, 
които могат да доведат до патологичното състояние HG. 
Има различни теории за етиологичните причини за разви-
тие на това състояние, но все още няма постигнато единоду-
шие по въпроса. Макар да се смята, че леката изява на тези 
симптоми в ранна бременност имат позитивен ефект върху 
изхода от бременността, те не бива да бъдат подценявани.
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Резюме
Лечението на Emesis gravidarum и Hyperemesis 

gravidarum цели да подобри симптомите на тези състояния 
при минимализиране на рисковете за майката и плода. По-
следни проучвания в тази сфера предоставят допълнителни 
насоки в превенцията и лечението на Emesis gravidarum и 
Hyperemesis gravidarum. Подходите за лечение варират от 
прости хранителни режими, алтернативни методи като хип-
ноза и акупунктура до медикаментозна терапия или изцяло 
парентерално хранене. 

цел на този обзор е да обобщи съвременните възмож-
ности за превенция и лечение на състоянията на гадене и 
повръщане по време на бременност. 

ключови думи: Nausea, vomiting, pregnancy, Hyperemesis 
gravidarum, лечение.

Abstract
Treatment of Emesis gravidarum and Hyperemesis 

gravidarum aims to improve the symptoms of these conditions 
in minimizing the risks to mother and fetus. Recent studies 
in this field provide further guidance in the prevention and 
treatment of Emesis gravidarum and Hyperemesis gravidarum. 
The approaches to treatment range from simple diets, even 
alternative methods such as hypnosis and acupuncture to drug 
therapy or completely parenteral nutrition.

Aim of this review is to summarize current options for 
prevention and treatment of conditions of nausea and vomiting 
during pregnancy.

key words: Nausea, vomiting, pregnancy, Hyperemesis 
gravidarum, treatment.

въведение

Лечението на Emesis gravidarum (EG) и Hyperemesis 
gravidarum (HG) цели да подобри симптомите на тези състо-
яния при минимализиране на рисковете за майката и плода. 
За да се постигне този ефект е необходимо да се прецизи-
ра терапията индивидуално за всеки пациент. Методите за 
лечение варират от прости хранителни режими до медика-
ментозна терапия или изцяло парентерално хранене. Раз-
глеждат се и възможностите на алтернативните подходи 
като хипноза и акупунктура.

За определяне на подходящата терапия голямо значение 
оказват тежестта на симптомите и загубата на тегло при 
бременните жени. Много полезни в това отношение са две 
скали за определяне на тежестта на симптомите на тези със-
тояния. Първата скала за оценка на симптомите Pregnancy 
– unique quantification of emesis and nausea scoring system 
(PUQE) оценява честотата на симптомите за 24 часа. Докато 
втората скала Hyperemesis Impact of Symptoms Questionnaire 
(HIS) взема под внимание психосоциалните фактори в до-
пълнение към физическите симптоми (15). 

целта на нашия обзор е да обобщи литературните дан-
ни за възможните подходи при лечението на състоянията на 
гадене и повръщане по време на бременността.

материал и методи: Проведохме търсене по темата в 
достъпна литература и в PubMed (Medline) за периода от 
1976г до 2011г.

методи на лечение

Немедикаментозни методи
Една от възможностите за повлияване на симптомите на 

гадене и повръщане по време на бременност е промяната в 
диетичния режим на бременната жена. Пациентките трябва 
да избягват големи количества храна. Вместо това трябва да 

се хранят по-често и в по-малки количества с храни, бедни 
на мазнини, тъй като мазните храни допълнително могат да 
забавят изпразването на стомаха. Приемът на повече проте-
ини, отколкото въглехидрати, както и повече течности имат 
положителен ефект върху гаденето, тъй като подобряват 
стомашната дисритмия, свързана със симптомите на гадене 
и повръщане (10). Препоръчително е да се приемат малки 
количества солени течности като електролитзаместващи 
напитки, използвани от спортисти (11).

Емоционалната подкрепа също има своето място в тера-
пията на гадене и повръщане при бременни. Такава подкре-
па трябва да бъде предложена от медицинския специалист, 
като подходящи методи са подкрепяща психотерапия, пове-
денческа терапия и хипнотерапия. Те са от полза при жени с 
тежки симптоми и особено при тези, при които личностните 
характеристики и семейният статус играят роля в генезата 
им (5).

Притискането на китайската акупунктурна точка Р6 
показва намаляване на симптомите на гадене при пациен-
ти, подложени на химиотерапия, както и на пациентите в 
постоперативния период. Следователно този метод може 
да бъде използван и при бременни жени за повлияване на 
симптомите на HG. Оказването на натиск върху тази точка, 
намираща се от вътрешната страна на китката може да бъде 
приложен ръчно или чрез специално устройство. За стиму-
лиране на мястото на Р6 от FDA е одобрено устройство, кое-
то се носи на китката. То наподобява часовник и произвежда 
електрични стимули, които изпращат сигнали до мозъка и 
по този начин повлияват симптомите на гадене и повръща-
не (24).

Доказателствата за ефекта от притискането на акупунк-
турната точка Р6 са противоречиви. Според авторите на 7 
проучвания притискането на тази точка повлиява симпто-
мите на гадене (34). Друго по-ново плацебо проучване при 
60 жени със симптоми на гадене и повръщане през бремен-
ността открива, че групата, подложена на лечение с притис-
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кане на точка Р6 изпитват облекчение на симптомите още 
на следващия ден от започване на терапията и ефектът про-
дължава до края на терапията (15). В групата, при която е 
притискана случайна точка има първоначално облекчение 
на симптомите, но след няколко дни те се възвръщат и не се 
различават по характеристика от периода, преди лечението 
(15). Въпреки, че ефектите от този метод са неубедителни, 
той се препоръчва от някои специалисти, тъй като не би мо-
гъл да нанесе вреда (23).

Ефектът на акупунктурата не е добре изучен, но едно 
проучване при близо 600 жени в срок на бременността до 14 
г.с. показва, че редовното седмично лечение чрез акупункту-
ра за четири седмици облекчава симптомите на гадене (15).

Установено е, че джинджифилът подобрява симптоми-
те на гадене и повръщане чрез стимулиране на мотилитета 
на гастроинтестиналния тракт (ГИТ), както и секрецията 
на слюнка, жлъчка и стомашни сокове. Интересно е, че из-
ползването му е единственият нефармакологичен метод за 
повлияване на симптомите на гадене и повръщане при бре-
менни, одобрен от Американския колеж по акушерство и ги-
некология  (ACOG) (1). Установено е, че джинджифилът има 
подобна активност като на антагонистите на 5-НТ3, както 
и че негов екстракт инхибира растежа на някои щамове на 
Helicobacter  pylori (16).

В едно двойно сляпо проучване 70% от жените с HG, 
подложени на терапия с 250mg. екстракт от корен на джин-
джифил в четирикратен прием на ден показва подобрение 
на симптомите в сравнение с групата, подложена на плаце-
бо терапия. Друго проучване на 70 бременни жени в срок 
на бременността до 17г.с., подложени на същата терапия 
показва същите резултати (35). Проучване на 187 бремен-
ни жени, зa установяване безопасността на употребата на 
джинджифил по време на бременност не констатира увели-
чени нива на честотата на малформации при използването 
в първия триместър на бременността (22). Теоретичен риск 
обаче от кървене съществува, тъй като джинджифилът ин-
хибира тромбоксан синтетазата и може да повлияе тромбо-
цитната функция. Не се препоръчва едновременна употреба 
на антикоагуланти и джинджифил (2).

 
медикаментозни методи
        
пиридоксин – доксиламин
Комбинацията от пиридоксин (витамин В6) и докси-

ламин е единствената терапия, която е специално пред-
назначена за лечение на гадене и повръщане по време на 
бременността от Американската агенция по храните и ле-
карствата FDA. На американския пазар тази комбинация от 
двата медикамента е съществувала, като един препарат с 
търговско наименование Bendectin. В следствие на доклади, 
показващи наличие на вродени малформации след употреба 
на препарата през първия триместър на бременността, той 
е изтеглен от американския пазар през 1983г. Преди изтег-
лянето му от пазара препаратът е използван в продължение 
на 25 години от над 30 млн. жени (20). Има няколко малки 
рандомизирани проучвания, които подкрепят неговата 
ефективност. В подкрепа на това твърдение е и резултатът 
от мета-анализ, включващ над 170000 пациентки, подложе-
ни на терапия с този медикамент, който показва, че комби-
нацията от пиридоксин и доксиламин е безопасна и не при-
чинява странични ефекти при плода (18). Въпреки че този 
препарат не е на пазара, неговите съставки пиридоксин и 
доксиламин в доза от по 10mg могат да се приемат в описа-
ната комбинация. 

Като алтернатива на комбинираното лечение може да се 
приема само пиридоксин. Макар че връзка между нивата на 
пиридоксин и симптомите на гадене и повръщане не е от-
крита, няколко проучвания доказват подобрение на симпто-
мите при пациентки, подложени на терапия с медикамента 
спрямо такива на плацебо терапия (20).

Антиеметици
Фенотиазините Хлорпромазин и Прохлорперазин са 

централни и периферни допаминови антагонисти, които са 
показани за намаляване на симптомите на EG и HG (14). FDA 
разделя лекарствата, използвани при бременни в няколко 
категории в зависимост от тяхната безопасност. Хлорпро-
мазин и Прохлорперазин попадат в категория С. Тук са кла-
сирани лекарства, за които са проведени проучвания върху 
животни и са показали нежелани ефекти върху плода, но 
няма достатъчно проучвания при хората. Потенциалните 
положителни ефекти могат да наложат използването на 
лекарството при бременни жени въпреки възможните ри-
скове. 

Проучване на 12764 бременни жени открива леко по-
вишен риск от вродени дефекти при употребата на фено-
тиазини през първия триместър на бременността и по-спе-
циално при Хлорпромазин (25). Друго проучване показва, 
че новородените на майки, приемали Хлорпромазин имат 
екстрапирамидална симптоматика и жълтеница, но няма 
сигнификантно увреждане на постнаталното развитие (4). 
Според проучване изследвало ефектите на Прометазин не 
са открити данни за тератогенен ефект на този медикамент 
(36). Според данни от друго проучване обаче има повишена 
честота на тазобедрена луксация при новородени (13).

лекарства, повлияващи мотилитета на гИТ
Метоклопрамид е широко използван за лечението на га-

дене и повръщане по време на бременност. Този медикамент 
подобрява симптомите, чрез повишаване налягането на до-
лния езофагеален сфинктер и също така повлиява стомаш-
ната дисритмия като стимулира антралния контрактилитет 
и антродуоденалния контрактилитет. По последни проучва-
ния ефектът на 10mg Метоклопрамид на всеки 8 часа за на-
маляването на епизодите на повръщане и подобрението на 
общото състояние на жените с HG при първа хоспитализа-
ция е същият като при терапия с 25mg Прометазин, отново 
в прием на всеки 8 часа за едно денонощие. При пациентки, 
лекувани с Метоклопрамид се наблюдават по-рядко симп-
томи като сънливост и замаяност (32). Израелско проучване 
на 81703 родили жени за периода от 1998г. до 2007г. не е 
открива повишен риск за вродени малформации, прежде-
временно раждане или перинатална смъртност, въпреки че 
4.2%  от тях са приемали Метоклопрамид по време на бре-
менността (17). 

Въпреки своята ефективност употребата на Метокло-
прамид е ограничена заради неговите странични ефекти, 
които включват дистония, безпокойство и сънливост. Хро-
ничната употреба на медикамента крие риск от късна дис-
кинезия. 

Антихистаминови и антихолинергични препарати
Антихистаминовите препарати оказват влияние върху 

центъра на повръщане, като по този начин намаляват сти-
мулите за повръщане (3). Малко на брой са проучванията за 
ефекта на антихистамини при бременни с гадене и повръ-
щане, но има данни, че Дименхидринат, Меклизин и Дифен-
хидрамин повлияват тези симптоми по-добре от плацебо 
(14). Мета-анализ на повече от 24 контролирани проучва-
ния на 200000 бременни жени показва, че антихистамини-
те и по-специално Н1 блокери, давани по време на първия 
триместър на бременността не показват тератогенен риск 
(30). Първоначално препаратът Меклизин е смятан за тера-
тогенен, но проучвания показват, че е безопасен за употреба 
по време на бременност (19). Данните за ефекта на Димен-
хидринат и Дифенхидрамин са противоречиви (12). 

Други препарати
Ондансетрон е най-широко използваният медикамент 

за лечение на постоперативни и провокирани от химиоте-
рапия симптоми на гадене и повръщане. Медикаментът има 
централно и периферно действие като блокира серотонино-
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вите рецептори в тънките черва и в центъра за повръщане в 
мозъка (3). Скорошни проучвания демонстрират, че медика-
ментът е безопасен за употреба по време на бременност, тъй 
като не е наблюдавано сигнификантно покачване на броя 
на абортите и вродените малформации сред новородените, 
чиито майки са били подложени на терапия с Ондансетрон 
спрямо контролната група (6). 

Направено е рандомизирано проучване за ефекта на Он-
дансетрон при лечението на  HG. В него са изследвани 30 
жени, подложени на терапия с 10mg Ондансетрон, приложен 
интравенозно на всеки 8 часа. Ефектът е сравнен с този при 
пациентки, лекувани с 50mg Прометазин, отново прилаган 
интравенозно на всеки 8 часа и не е открито сигнификантно 
преимущество на ефектите от терапията с някой от меди-
каментите (31). Прометазинът има повече седативен ефект. 
Според данни от проучване Ондансетрон се предпочита при 
лечението на HG заради своята ефикасност и по-добра поно-
симост спрямо по-старите антиеметици (15). 

Дроперидол е допаминов антагонист, който е ефективен 
антиеметик при симптоми на постоперативно гадене и пов-
ръщане. Проучване на жени с HG, подложени на комбини-
рана терапия с продължителна перфузия на Дроперидол и 
болусно приложен интравенозно Дифенхидрамин показва, 
че тази терапия води до по-къс период на хоспитализация 
спрямо контроли, получили друг вид парентерална терапия 
(15). 

Орални и интравенозни кортикостероиди се използват 
за лечението на рефрактерни случаи на HG. Смята се, че оказ-
ват антиеметичен ефект върху хеморецепторната тригерна 
зона в мозъчния ствол. Също така се предполага, че кориги-
рат „относителната бъбречна недостатъчност“, предизвика-
на от HG, при която хипоталамо-хипофизо-надбъбречна ос 
не е в състояние да отговори на повишените изисквания на 
кортизол по време на ранна бременност. 

Рандомизирано контролирано проучване на 40 жени с 
HG, сравнява терапия с Метилпреднизолон 16mg, приложен 
орално три пъти дневно за три дни, последвано от двуседми-
чен период в намаляваща доза с терапия с Прометазин 25mg 
орално три пъти дневно за две седмици и показва по-нисък 
брой на рехоспитализация при пациентките, подложени на 
кортикостероидната терапия (27). Друго проучване на Yost 
et al. не показва статистически сигнификантна полза от кор-
тикостероидна терапия на HG. В него няма намаляване на 
броя на рехоспитализациите след лечението с Метилпред-
низолон орално или парентерално в сравнение с приложе-
нието на Прометазин и Метоклопрамид (37).

Все още няма утвърден алгоритъм за приложението на 
кортикостероиди при HG. Има предложения за орално или 
интравенозно прилагане на Метилпреднизолон в доза 48mg 
в три дози в продължение на два-три дни. При липса на 
ефект до третия ден се препоръчва терапията да бъде спря-
на, тъй като след 72-ия час е много малко вероятно да на-
стъпи такъв (3). По отношение на безопасността е направен 
мета-анализ за риска от употребата на кортикостероиди по 
време на първия триместър на бременността и се установя-
ва леко завишена честота на малформации (21). 

хранителено подпомагане
Пациентки с упорити симптоми на гадене и повръщане, 

неповлияващи се от промяна в диетата и фармакотерапи-
ята и които не могат да поддържат постоянно тегло чрез 
хранене се нуждаят от хранително подпомагане. В тези слу-
чаи интравенозни вливания, ентерално или парентерално 
хранене се използват, за да предотвратят дехидратацията 
и малнутрицията на майката, както и феталната интрауте-
ринна ретардация. Ролята на интравенозните вливания е 
да повиши обема и да възстанови електролитните загуби. 
При хоспитализирани пациентки физиологичен разтвор 
или Рингер разтвор може да се прилага бързо, а по-късно да 
се регулират дозите съобразно диурезата. Интравенозното 
приложение на Тиамин се прилага преди други декстроза 

съдържащи течности, за да се избегне като усложнение ен-
цефалопатия на Wernicke. При пациентките, които изискват 
чести хоспитализации може да се обмисли възможността за 
интравенозна хидратация в домашни условия (12).

При неуспех на интравенозната терапия за намаляване 
на симптомите и при все още наличен калориен дефицит 
трябва да се обмисли възможността за ентерално или па-
рентерално хранене. Изследванията за парентерално хране-
не на пациентки с HG са ограничени. Ограничено проучване 
на жени с HG, подложени на ентерално хранене чрез назо-
гастрична сонда показва подобрение на симптомите още в 
първите 24 часа от поставянето на сондата. След осем дни 
пациентките се освобождават за продължаване на терапия-
та в домашни условия за още 43 дни, след което преминават 
на нормално хранене (9). 

В допълнение към назогастричните сонди успешно може 
да се използва и перкутанно ендоскопска гастростомична 
(PEG) сонда за осигуряване храненето на пациентки с HG. И 
двата метода за хранене са ограничени заради риска от по-
качване на симптомите на гадене и повръщане, причинени 
от интрагастралното хранене (7). Постпилорното хранене 
чрез назоентерална сонда (33)  и перкутанна ендоскопска 
гастройеюностома (29) се използват с цел да намалят този 
риск. Персистиращите симптоми на гадене и повръщане 
могат да изместят локализацията на сондата и така често 
водят до усложнения. В допълнение назоентералните сонди 
се понасят трудно от много жени поради естетическия и фи-
зически дискомфорт, който създават. 

Хирургичната йеюностома се описва като алтернативен 
начин за осигуряване на хранене на жени с HG. Направено 
е малко проучване, при което пет жени с HG претърпяват 
хирургична йеюностомия във втория триместър на бремен-
ността. При тях се използват изотонични хранителни суб-
станции за ентерално хранене. Майките наддават на тегло  в 
4 от 5 бременности и всички те завършват с раждане на тер-
мин. Няма настъпили сериозни усложнения, което предпо-
лага, че хирургичната йеюностома може да бъде безопасен 
и ефективен режим на подпомагане на храненето при жени 
с HG (28). 

За жени, които не толерират добре ентерално хранене, 
парентералното хранене може да  бъде подходяща алтер-
натива. Тази терапия обаче е скъпа и е свързана със зна-
чителен риск за майката. Инфекции и тромбози са две от 
най-често срещаните усложнения. Russo – Steiglitz et al. док-
ладват за  покачване на риска от усложнение при бремен-
ни с 9%, когато за парентерално хранене се използва пери-
ферно поставен централен венозен катетър и за 50% риск 
при тези с централно поставен венозен катетър. Хипотезата 
за възникването им се свързва с имунологична супресия и 
склонност към хиперкоагулация в следствие на бременност-
та (26). Данни от проучване на Holmgren et al. също показ-
ват висок риск на усложнения при пациентки, подложени на 
парентерално хранене чрез периферно поставен централен 
венозен катетър (8). В това проучване на 94 бременни жени 
с HG, 66.4% се нуждаят от последваща терапия на тромбем-
болизъм, инфекция или и двете (8). Пациентките, подложе-
ни на парентерално хранене по време на бременността имат 
по-висока честота на усложнения на новороденото, включи-
телно необходимост от интензивни грижи в неонатологич-
но интензивно отделение, малък за гестационната възраст 
размер на плода, прекъсване на бременността заради HG и 
смърт на плода в сравнение с пациентките, подложени на 
ентерално хранене (8). Въпреки, че може да се толерира по-
добре от бременните, парентералното хранене трябва да 
бъде оставено за избрани случаи страдащи от HG.

заключение
 Тежестта и честотата на симптомите на гадене и повръ-

щане по време на бременност варират в широк диапазон. 
Те  могат сериозно да застрашат здравето както на майката 
така и на плода, поради което са основен критерий за опре-
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деляне на поведението при лечение на тези състояния. Съ-
временните методи за лечение дават възможност за избор 
на различни видове терапия съобразена с индивидуалните 
особености и нужди на отделните пациентки.
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