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НАУЧНИ  СТАТИИ
ХОРМОНАЛНИ И РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ЖЕНИ С ПАТОЛОГИЧНА ПРОМЯНА 

НА ТЕЛЕСНАТА МАСА  ПРОСПЕКТИВНО ПРОУЧВАНЕ

Ковачев С1, Гановска А1, Петров Н2

1Клиника по обща и онкологична гинекология, ВМА-София
2Клиника по анестезиология и интензивно лечение, ВМА-София

HORMONAL AND REPRODUCTIVE PROBLEMS IN WOMEN WITH PATHOLOGICAL CHANGES OF 
BODY MASS INDEX  PROSPECTIVE STUDY

Kovachev S1, Ganovska A1, Petrov N2 
1Department of Gynecology – Military Medical Academy (MMA), Sofia

2Department of Anesthesiology and Intensive Treatment – MMA, Sofia

Абстракт

Целта на нашето изследване е да проучи връзката между 
проблемния BMI (Body mass index) в детството с последващи 
репродуктивни и хормонални проблеми.

Материал и методи. В нашето изследване включихме 
52 жени на възраст от 15г-30 години, с BMI ≥25 kg/m2 (с 
наднормено тегло) или BMI˂18.5 kg/m2 (поднормено тегло), 
пoсетили медицински център ГПСМП –АГ“Гинарт“ ООД с 
различни репродуктивни проблеми в периода 2014г - 2017г. 
При всички пациентки е извършен клиничен и гинекологи-
чен преглед и ехография на женски полови органи.  Измере-
ни са височина, тегло и BMI. Снети са анамнестични данни 
за първа възраст на промени в телесното тегло, менструал-
ни смущения, оценени са хирзутизъм, стрии, пигментация, 
акне, фертилни проблеми,  сексуално развитие. Диагнозата 
се поставя въз основа на проведените клинични, хормонал-
ни и инструментални изследвания. 

Резултати. В групата с нисък BMI (n-25, средна възраст 
20.1г) най-честите диагнози са  хиперпролактинемия и 
овариална дисфункция. В групата с висок BMI (n-27, сред-
на възраст 20.9г) това са синдром на поликистозните яйч-
ници (СПКЯ) и Метаболитен синдром. Деветнадесет (n-19) 
пациентки са имали СПКЯ, но метаболитни нарушения, 
инсулинова резистентност (ХОМА-IR >2.77) и затлъстяване 
(BMI>30 k/m2) се откриват при 9 пациентки. Сравнението 
на хормоналните параметри показва, че средните нива на 
FSH са по-високи в групата с нисък BMI отколкото в групата 
на висок BMI; докато при пациентки с наднормено тегло, FT 
и ТТ (свободен и общ тестостерон) са два пъти повече от-
колкото при пациентките с поднормено тегло. BMI корелира 
с FSH, FT и ТТ. BMI корелира отрицателно с FSH (R = - 0.29; p 
= 0.01) и положително с FT (R = 0.34;  p˂0.001) и TT (R = 0.36; 
p˂0.001)

Изводи. Според резултатите от нашето проучване въз-
растта на менархе и различните нарушения в менструалния 
цикъл не се различават значимо при пациентките с под-
нормено и наднормено тегло или затлъстяване, въпреки, 
че промените на BMI  корелират с появата на менструални 
смущения.

Ключови думи: индекс на телесната маса; хормонален 
дисбаланс; менархе; репродуктиени проблеми.

Abstract

The purpose of our study was to examine the relationship 
between the BMI in childhood with subsequent reproductive and 
hormonal problems.

Material and methods. In our study we included 52 women 
aged 15-30 years, with a BMI (Body mass index) ≥ 25 kg/m2 
(overweight) or BMI ˂ 18.5 kg/m2 (underweight), visited our 
medical practice “Ginart” Ltd with various reproductive prob-
lems between 2014-2017 years. In all patients is carried out 
clinical and gynecological examination and ultrasonography of 
female pelvis and are measured height, weight and BMI. Data was 
collected or irst age of changes in body weight, menstrual dis-
orders, hirsutism, acne, pigmentation, stretch marks, fertile and 
sexual development problems. Diagnosis is made on the basis of 
the clinical, hormonal, and instrumental studies.

Results. In the group with a low BMI (n-25, average age of 
20.1 years) the most common diagnoses are hyperprolactine-
mia and ovarian dysfunction. In the group with a high BMI (n-
27, middle-aged 13.0 g) these are polycystic ovarian syndrome 
(PCOS) and metabolite syndrome. Nineteen (n-19) patients have 
had PCOS, but metabolite disorders, insulin resistance (HOMA-IR 
> 2.77) and obesity (BMI 30 > k/m2) we ind out in 9 patients 
only. Comparison of hormonal parameters shows that the aver-
age levels of FSH are higher in the group with a low BMI than in 
the high BMI; while in patients with overweight, FT and TT (free 
and total testosterone) are two times more than in underweight 
patients. BMI correlated with FSH, FT and ТТ. BMI negative cor-
related with FSH (R = - 0.29; p = 0.01) and positive with FT (R = 
0.34;  p˂0.001) and ТТ (R = 0.36; p˂0.001).

Conclusions. According to the results of our study the age of 
menarhe and various menstrual disorders do not differ in signi i-
cant patients with under and overweight or obese, although BMI 
changes correlate with the onset of menstrual disorders.

Keywords: body mass index; hormonal imbalance; me-
narche; reproductive problems.

Въведение
Индексът на телесната маса (Body mass index - BMI) е 

свързан с репродуктивното здраве на жената (1). Високият 
BMI в пубертета оказва неблагоприятно въздействие вър-
ху женската репродуктивна и менструална функция и фер-

тилността.  Мазнините в тялото имат регулаторна роля за 
репродукцията (2). Половите стероиди като се изключат 
ендокринните жлези (надбъбречна кора и полови жлези) 
се произвеждат от мастните клетки (3). Големи количества 
мастни клетки произвеждат съответно големи количества 
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естрогени (организма  реагира, като при провеждана кон-
трацепция). Липсата на мастна тъкан води до липсата на 
естрогени и по този начин до нарушаване на менструалния 
цикъл и овулацията (4, 5). Възрастта на менархе варира в 
международен план и особено в по-малко развитите страни. 
В добре храненото  население в развитите страни,  средната 
възраст на менархе е между 12 и 13 години (6).

Хипотезата за критичното тегло гласи, че появата и ре-
довността на менструалната функция изисква поддържане 
на теглото над критично ниво, следователно над критична-
та стойност на мазнините в тялото (7). По-високи нива на 
BMI по време на детството е свързано с по-рано начало 
на пубертета и менархе (8-10). Възрастта на менархе по-
казва тенденция да бъде по-ниска при наднормено тегло 
и по-висока при поднормено тегло в сравнение с моми-
четата с нормално тегло, като това може да е свързано с 
последващи репродуктивни проблеми. Например Kural et 
al. съобщават, че тежката дисменорея е свързана с въз-
растта на поява на менархе и с BMI (11). Бързата загуба на 
тегло, особено поради стресови ситуации, хранителни раз-
стройства и излишна физическа активност, води до хипо-
таламична аменорея (хипогонадотропен хипогонадизъм), 
проблеми с овулацията, изчерпването на фоликулите и по 
този начин до безплодие (7, 12, 13). 

Добре известно е, че затлъстяването причинява различ-
ни здравни рискове, включително гинекологични ендо-
кринни проблеми като хиперинсулинемия, инсулинова ре-
зистентност, хиперандрогенемия, ановулация, синдром на 
поликистозните яйчници (СПКЯ) и стерилитет (7). В случай 
на бременност риска от спонтанен аборт се увеличава, както 
при бременни с поднормено тегло преди бремеността така и 
при затлъстели жени с наднормено такова (14, 15). Повече-
то от проучванията за връзката между BMI и репродуктив-
ното здраве се отнасят за бърза загуба на тегло или бързо 
наддаване на тегло или са свързани с хранителни разстрой-
ства (16, 17). Все още обаче няма достатъчно доказателства, 
дали повишения репродуктивен риск е свързан с наднорме-
но или поднормено тегло в детството. 

Целта на нашето изследване е да проучи връзката между 
проблемния BMI в детството с последващи репродуктивни и 
хормонални проблеми.

Материал и методи
В нашето изследване са включени петдесет и две мла-

ди жени (размера на извадката се изчислява въз основа на 
95% доверителен интервал, който отразява нивото на зна-
чимост на 0.05) на възраст от 15г-30 години, с BMI≥25 kg/
m2 (с наднормено тегло) или BMI˂18.5 kg/m2 (поднормено 
тегло), които пoсетиха нашият медицински център ГПСМП –
АГ“Гинарт“ ООД с различни репродуктивни проблеми (нару-
шения в менструалния цикъл, акне, засилено окосмяване по 
тялото, и т.н.) в периода от септември 2014г, дo март 2017г. 

Нашите критерии за включване са жени на възраст 15-
30 години (най-малко 2 години след menarche) BMI˂18.5 или 
≥25 kg/m2 и анамнеза за детско поднормено или наднорме-
но (затлъстяване) тегло. Изключващи критерии: всякакъв 
вид хронично заболяване; нарушения в храненето; хормо-
нална терапия или контрацепция през последните 6 месеца, 
предхождащи изследването. Жените, при които не може да 
се снеме анамнеза за BMI в детството също са изключени.

При всички пациентки е извършен клиничен и гине-
кологичен преглед, абдоминална или трансвагинална ехо-
графия на женски полови органи.  Измерени са височина, 
тегло и BMI (теглото в килограми разделено на височината 
в метри на квадрат). Снети са анамнестични данни за първа 
възраст на промени в телесното тегло, менструални смуще-
ния, оценени са хирзутизъм (Ferriman и Gallwey скор  > 8), 
стрии (бели или цветни стрии), пигментацията (acanthosis 
nigricans), акне (леки до тежки промени), фертилни пробле-
ми. Сексуалното развитие е оценено по Таnner. Диагноза се 
поставя въз основа на проведените клинични, хормонални 

и инструментални изследвания. СПКЯ е диагностициран по 
критериите от Ротердам 2003.

Вземане на кръвни проби е извършвано в ранна фоли-
куларна фаза (между 2 и 5 дни от последната менструация).  
Всички кръвни проби са взимани и изследвани в МДЛ „Ци-
балаб” – София. Следните хормонални анализи са извърше-
ни при всички пациентките: фоликуло - стимулиращ хормон 
(FSH), лутеинизиращ хормон (LH), естрадиол (Е2), общ тес-
тостерон (TT), пролактин (PRL), свободен тестостерон (FT), 
дехидроепиандростерон сулфат (DHEA-S), 17-хидроксипро-
гестерон (17α-OHP). Кортизол е изследван при 23 пациенти. 
Инсулинова резистентност е анализирана при пациентки с 
наднормено тегло и затлъстяване. 

Статистически методи 
Статистически анализ е извършен с IBM SPSS 20. Стой-

ности на Р < 0.05 се приемат за значими, с доверителен ин-
тервал 95%. Бяха направени сравнения на две независими 
групи, с помощта на t-тест, хи квадрат или F-тест (анализ 
ANOVA за анализиране на  разликата между отделните гру-
пи). Корелационен анализ е извършен с тест за корелация 
на Пиърсън.

Резултати
Средната възраст на участниците не се различаваше 

между групите с поднормено тегло (n-25, средна възраст 
20.1г) и наднормено тегло (n-27, средна възраст 20.9г). Раз-
пределението на пациентките според BMI в проучваните 
групи е дадена в таблица 1. Всички жени с поднормено те-
гло (n-25) или с наднормено тегло и затлъстяване (n-27) са 
имали проблеми с BMI в детството, но 63.6 % от пациентки-
те с наднормено тегло и 33.3 % от тези с поднормено тегло 
съобщават за влошаване на техните BMI (загуба или уве-
личаване на теглото) след периода на менархе. Установено 
е съответствие между появата на менструални смущения и 
прогресията на промени в тяхната телесна маса (R = 0.45 p = 
0.01). Изчисленият среден BMI в група пациентки с поднор-
мено тегло е16.95 k/m2 (SD =0.90) (диапазон 15-18.72 k/m2)  
и 32.10 k/m2 (SD =5.6) (диапазон 26-48 k/m2) при пациентки-
те с наднормено тегло.

Средната възраст на менарце е 13.01 г. (SD=1.50) при па-
циентките с наднормено тегло и затлъстяване и 13.9 години 
(SD =1.71) в групата с поднормено тегло, без статистически 
значима разлика (p = 0.921). Редовен менструален цикъл от 
началото на менархе е бил открит в 3(12.0%) от пациентки-
те с поднормено тегло и при  7(25.9 %) от тези с наднормено 
тегло. Останалата част от пациентките са имали различни 
видове менструални разстройства, без статистически зна-
чимо разпределение между проучваните групи (таблица 
2). Хирзутизъм (p < 0.05), стрии (p < 0.001), пигментация 
(хиперпигментация) (p < 0.001) се откриват  значително по-
често при пациенти с висок BMI, докато разпределението на 
акнето е почти еднакво в двете групи (p = 0.21).

Само една малка част от пациентите са били сексуално 
активни; 6 (24%) от пациентките с нисък BMI и 11(40.7%) 
oт пациенткитеи с висок BMI. Безплодие се наблюдава при 2 
жени (8%) с поднормено тегло и при 6 (22.2%) пациентки с 
наднормено тегло (p = 0.04). Разпределение на жените спо-
ред поставените диагнози е дадено в таблица 3. В групата с 
нисък BMI най-честите диагнози са  хиперпролактинемия и 
овариална дисфункция. В групата с висок BMI това са СПКЯ 
и Метаболитен синдром. Деветнадесет (n-19) пациентки са 
имали СПКЯ, но метаболитни нарушения, инсулинова ре-
зистентност (ХОМА-IR > 2.77) и затлъстяване (BMI > 30 k/
m2) се откриват силно изразени при 9 пациентки. 

Сравнението на хормоналните параметри показва, че 
средните нива на FSH са по-високи в групата с нисък BMI 
отколкото в групата на висок BMI; докато при пациентки 
с наднормено тегло, FT и ТТ нивата са два пъти повече от-
колкото при пациентките с поднормено тегло (таблица 4). 
Според корелационния анализ BMI корелира с FSH, FT и ТТ. 
BMI корелира отрицателно с FSH (R = - 0.29; p = 0.01) и поло-
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жително с FT (R = 0.34;  p˂0.001) и TT (R = 0.36; p˂0.001)

Таблица1. Разпределение на пациентките по групи 
в зависимост от телесната маса.

BMI
kg/m2

Под-
нормено

n/%

BMI
kg/m2

Над-
нормено

n/%
Р

≤ 16 3 /12 25-29.9 15/55.5

≤0.001

16-16.99 4/16 30-35 5/18.5

17-18.50 18/72 35-40 4/15

18.50-
24.99 0 ≥40 3/11

Общо 
n/% 25 /100 Общо 

n/% 27/100

Таблица 2. Разпределение на пациентките 
в зависимост от откритите менструални 
нарушения

Менструална 
функция

BMI ≤ 18.5
n/%

BMI ≥ 25
n/%

p

Редовен цикъл 5/20 10/37.1

0.672

Първична аменорея 3/12 2/7.4
Вторична аменорея 2/8 2/7.4

Олигоменорея 10/40 9/33.3
Дисменорея 1/4 1/3.7
Менорагия 2/8 1/3.7

Менометрорагия 2/8 2/7.4
Общо 25/100 27/100

 
Chi-square test;  P <0.05 е сигнификантен резултат.

Таблица 3. Разпределение на пациентките 
по диагнози

Менструална функция BMI ≤ 18.5
n/%

BMI ≥ 25
n/% p

СПКЯ 1/4 9/33.1

≤0.001

Метаболитен синдром 
и СПКЯ 0 10/37.03

Вродена надбъбречна 
хиперплазия 2/8 0

Овариална дисфункция 10/40 2/7.4

Хиперпролактинемия 4/16 3/11.1

Дисменорея 1/4 0

Аменорея 2/8 1/3.7

Преждевременна 
овариална дисфункция 1/4 0

Мюлерова агенезия 1/4 0

Ендометриоза 1/4 1/3.7

Фоликуларни кисти 2/8 1/3.7

Общо 25/100 27/100
 

Chi-square test;  P <0.05 е сигнификантен резултат.

Таблица 4. Хормонални промени 
в изследваните групи

Хормони -
нормални 
стойности

BMI ≤ 18.5 BMI ≥ 25 p

FSH (3-12 IU/I) 9.9 ± 7.1 8.1 ± 3.42 0.015

LH (0.8-10.5 IU/I) 9.28 ± 5.9 8.1 ± 3.8 0.087

E2(13-191 ng/
ml) 36.9 ± 19.8 39.8 ± 

29.5 0.073

FT (0.5-1.7 ng/
ml) 1.79 ± 1.1 3.1 ± 1.39  0.018

TT (0.1-0.9 ng/
ml) 0.58 ± 0.7 1.1 ± 0.6 0.002

DHEA-S
(0.8-3.9U/ml) 3.27 ± 1.1 3.38 ± 1.3 n.s.

17-OHP
(0.3-1.0 ng/ml) 1.16 ± 0.23 1.1 ± 0.49 0.421

PRL(1.2-19.5 ng/
ml) 18.9 ± 14.1 18.10 ± 

11.1 0.872

Cortisol
(50-250 pg/ml) 171 ± 26.9 209 ± 

78.8 0.761

Забележка: Резултатите са изразени като средна стой-
ност ± SD (стандартно отклонение); P <0.05 е сигнификан-
тен резултат; n.s. – не позволява статистическа обработка

Обсъждане
Нашите резултати потвърждават неблагоприятните по-

следици от  резките промени в текущия BMI, бързите проме-
ни в теглото или от хранителните разстройства и стресови 
ситуации като прекомерна физическа активност (7, 12, 13, 
16, 17). В нашите изследвани групи ние включихме паци-
ентки съобщаващи за детско отслабване или затлъстяване. 
Открихме много интересни резултати по отношение на въз-
растта на менархе, която не се различаваше между пациент-
ките с екстремен BMI в детството. Не открихме доказател-
ства, че менархе настъпва по-рано в групата с наднормено 
тегло и по-късно при жените с поднормено тегло, в сравне-
ние с общата популация жени с нормално тегло (8-10, 18). 

Съществуват доказателства, че когато активна физиче-
ска активност започва преди менархе, последната може да 
бъде забавена с 3 години, като и инцидентите  на менстру-
ални нарушения е по-висока  (19). Ние не намираме зна-
чителна разлика в нарушенията на менструалния цикъл в 
изследваните групи, въпреки че аменореята и менометро-
рагията са по чести при пациентките с нисък BMI. Ниското 
тегло и неговата загуба са свързани по-често с овулаторна 
дисфункция и съответно безплодие. Дори умерената загуба 
на тегло от 10-15% под нормалното такова може да доведе 
до менструални нарушения (20, 21). 

Бързата загуба на тегло и недохранването поставят тя-
лото на жената в извънредно положение. Излишната фи-
зическа свръхактивност, недохранването и ниския BMI по-
влияват неблагоприятно репродуктивната функция и по 
този начин фертилността на жената (12). Индуцираната от 
физическо претоварване аменорея се дължи предимно на 
хипоталамична аменорея (13). Не откриваме хипогонадот-
ропен хипогонадизъм в изследваните от нас пациентки с 
поднормено тегло в детството, който е характерен за случа-
ите на бърза загуба на тегло, свързани със стресови ситуа-
ции, хранителни разстройства или прекомерно физическо 
претоварване. Интересно е че според нашите резултати FSH 
отрицателно корелира с BMI. Съответствието е установено 
между появата на менструални смущения и прогресията на 
промените в BMI, като заслужава да се отбележи, че нашите 
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пациентки са били с поднормено тегло или с наднормено те-
гло още от детството и някои от тях просто «влошават» своя 
BMI от/след менархе. Повечето колинични проучвания се 
фокусират върху бързото прекомерно нарастване на тегло-
то или неговата загуба. Диагнозите на изследваните паци-
ентки не са в съответствие със съответните промени на BMI. 
Известно е, че СПКЯ е характеристика на пациентки с висок 
BMI. Проучвания показват, че детското затлъстяване често 
води до  развитие на СПКЯ в пубертета. Известно е също, че 
вродената надбъбречна хиперплазия (NCAH) не е свързана с 
висок BMI (22, 23). 

Анализът на хормоналните резултати разкри интересен 
факт: въпреки че няма значителна разлика в нивата на Е2 
между пациентките с наднормено и с поднормено тегло, BMI 
корелира положителнo с тестостерон. Този факт може да се 
обясни с инсулинова резистентност и хиперинсулинемия 
при пациентките наднормено тегло/затлъстяване с устой-
чиви ановулация и СПКЯ, който засилва производството на 
яйчникови или надбъбречни андрогени увеличавайки ан-
дрогеновата бионаличност (7, 22). Няма значителна разлика 
в нивата на DHEA-S и 17-OHP нива между отделните групи. 
Увеличението на DHEA-S и 17-OHP при жените с наднормено 
тегло може да е от яйчниците или в резултат на активиране 
на хипоталамо- хипофизно- яйчниковата ос (7, 23). 

Резултатите от нашето проучване показват, че характе-
ристиките на репродуктивните нарушения, възрастта на 
менархе, менструалните модели, диагнозите и хормонални-
те нива са различни при пациентки, които имат проблеми 
с BMI в детството, в сравнение с тези, които демонстрират 
значителни  промени в теглото, свързани със стрес, храни-
телни разстройства и физически сръхупражнения. Трябва 
да се извършат нови проучвания за оценка на рисковете 
за нарушения на фертилността в резултат на промените на 
BMI в детството и да се разработят  модели за тяхното ле-
чение. 

В заключение, според резултатите от нашето проучване 
възрастта на менархе и различните нарушения в менстру-
алния цикъл не се различават значимо при пациентките с 
поднормено и наднормено тегло или затлъстяване, въпре-
ки, че промените на BMI  корелират с появата на менструал-
ни смущения. Така особеностите на менструалната функция 
и хормоналните промени при млади жени с отслабване или 
затлъстяване от детството са свързани с вида на репродук-
тивните нарушения и детския BMI. 
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Абстракт
Човешката кърма е богата на редица микроелементи и 

витамини като състава й зависи от нутритивния статус на 
кърмещата жена. Недостига на желязо и други хранителни 
вещества при майката, може да доведе до намаляване на съ-
ответната им концентрация в кърмата, а това от своя страна 
- до недостатъчната им доставка за новородените деца.

Целта на проведеното от нас проучване е да определи 
зависимостта между нивата на витамин Д и желязо при 
новородени, които приемат само кърма и тези на техните 
майки, както и рисковите фактори за железен дефицит и де-
фицит на витамин Д.

Материали и методи: В проучването са включени 23 но-
вородени деца на възраст от 4 до 24 месеца и техните майки. 
Включващи критерии са пълна кръвна картина (ПКК), C-ре-
активен протеин (СRP), желязо, общия желязосвързващ ка-
пацитет, феритин, калций, алкална фосфатаза и 25-хидрок-
сивитамин Д (25(ОН)Д).

Резултати: Нивото на 25(ОН)Д е значително по-ниско 
при кърмачета и техните майки с анамнеза за анемия пред-
шестваща бременността. Допълнителният прием на желязо 
по време на бременност не води до промяна в стойностите 
на феритина и 25(ОН)Д при майките и кърмачетата в срав-
нение с тези без прием. Независим рисков фактор за железен 
дефицит или желязодефицитна анемия са телесното тегло 
(OR, 2.65; 95% CI, 1.07–6.56; р=0.04) и продължителността на 
кърменето (odds ratio [OR], 6.54; 95% confidence interval [CI], 
1.09–39.2; р=0.04).

Заключение: Ниските майчини железни депа, предше-
стващи бременността и ниските нива на витамин Д по вре-
ме на бременност водят до по-ниски нива на витамин Д при 
техните новородени. Честотата на железен дефицит при 
кърмачетата сигнификантно се повишава с продължител-
ността на кърменето.

Ключови думи: кърма, желязодефицитна анемия, вита-
мин Д, бременност 

Abstract
Human breast milk is rich in a number of microelements and 

vitamins which composition depends on the nutritional status of 
the breastfeeding woman. De iciency of iron and other nutrients 
in the mother can lead to a reduction of their respective concen-
trations in breast milk, which in turn - to their insuf icient supply 
for newborn children.

The aim of the conducted our study was to determine the 
relationship between vitamin D levels and iron in infants who 
receive only human milk and those of their mothers and risk fac-
tors for iron de iciency and de iciency of vitamin D.

Materials and Methods: The study included 23 newborns 
aged 4 to 24 months and their mothers. Including criteria were 
complete blood count (CBC), C-reactive protein (SRP), iron, total 
iron binding capacity, ferritin, calcium, alkaline phosphatase and 
25-hydroxyvitamin D (25 (OH) D).

Results: The level of 25 (OH) D is signi icantly lower in in-
fants and their mothers which have a history of anemia preced-
ing pregnancy. Iron supplements during pregnancy do not lead to 
a change in the values   of ferritin and 25 (OH) D in mothers and 
infants compared with those without a reception. An independ-
ent risk factor for iron de iciency anemia or iron de iciency are 
body weight; (OR, 2.65; 95% CI, 1.07–6.56; p=0.04) and duration 
of breastfeeding (odds ratio [OR], 6.54; 95% con idence interval 
[CI], 1.09–39.2; p = 0.04).

Conclusion: The low maternal iron concentrations prior to 
pregnancy and low levels of vitamin D during pregnancy leads 
to lower levels of vitamin D in their newborns. The frequency of 
iron de iciency in infants signi icantly increases with duration of 
breastfeeding.

Keywords: milk, iron de iciency anemia, vitamin D, preg-
nancy

Въведение
Човешката кърма е богата на редица микроелементи 

и витамини. Хранителния статус на майката се отразява 
на хранителния статус на кърмата. Недостига на желязо и 
други хранителни вещества при майката, може да доведе до 
намаляване на съответната им концентрация в кърмата, а 
това от своя страна - до недостатъчната им доставка за но-
вородените деца (1).

Според проучвания на Kramer et al. 2012г и De Pee et al. 
2012г при деца, които са родени от майки с анемия, желез-
ните депа са ниски и рискът за развитие на анемия е висок 

(2, 3). Американската Педиатрична Академия (The American 
Academy of Pediatrics (AAP)) препоръчва добавянето на же-
лязо под формата на орални капки при кърмачета под 6 ме-
сеца, за да се запълнят железните депа (4). Според проучва-
ния на Rios et al. и Hussein et al. съществува незначителна 
връзка между майчините и неонаталните феритинови кон-
центрации (5, 6). Според друго проучване обаче ниските се-
румни нива на желязо по време на бременност не повлияват 
концентрацията на желязото и лактоферина в кърмата при 
раждане или непосредствено след него (7).

Нивата на витамин Д при плода и новороденото зависят 
от майчините нива. Според литературните данни висока 
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е честотата на дефицит на витамин Д при кърмачета (8, 9, 
10). Според препоръките на AAP всички деца, които приемат 
кърма трябва рутинно да получават допълнителна добавка 
от витамин Д под формата на орални капки (11). Приемът 
трябва да започне непосредствено след раждането и да про-
дължи до достигане на адекватните серумни нива (11).   

Комбинираният дефицит на микроелементи като желя-
зо и витамин Д при кърмачета, може да доведе до неблаго-
приятно влияние върху растежа и развитието им (12). Не-
зависимо от това до момента не са проведени проучвания, 
изследващи зависимостта на нивата на витамин Д и желязо-
то при кърмачета и техните майки.  

Цел на проведеното от нас проучване е да определи за-
висимостта между нивата на витамин Д и желязо при ново-
родени, които приемат само кърма и тези на техните майки, 
както и рисковите фактори за железен дефицит и дефицит 
на витамин Д.

Материали и методи
В проучването са включени 23 кърмачета на възраст от 

4 до 24 месеца и техните майки. Проучването е ретроспек-
тивно за период от четири години. Изключващи критерии 
са преждевременно раждане преди 35 гестационна седмица 
(г.с.) и/или ниско тегло при раждане (≤ 2500 г) както кърма-
чета и майки, които са приемали микроелементи (желязо и 
витамин Д) в момента на включването.

Данните по отношение на майчината анамнеза за пре- и 
постпарталните стойности на желязото и необходимост-
та за допълнително заместване, протичане на раждането, 
обема на кръвозагубата при менструация след раждането и 
продължителността на кърменето са събрани посредством 
въпросник. Освен анамнестичните данни са изследвани, 
както при кърмачетата така и при техните майки пълна 
кръвна картина (ПКК), C-реактивен протеин (СRP), желязо, 
общ желязосвързващ капацитет, феритин, калций, алкална 
фосфатаза и 25-хидроксивитамин Д (25-ОН-Д). 

Според стойностите на хемоглобина и серумното желязо 
кърмачетата са разделени на три групи: група на желязоде-
фицитна анемия (ЖДА), група на нормален хемоглобин и 
ниско серумно желязо (НЖ) и група с нормални стойности 
на двата показателя. За анемия и ниско серумно желязо се 
приемат стойности съответно на хемоглобин (Нb)  и желязо  
12 ng/mL. В групата с ЖДА при кърмачета с CRP по-високо 
от 0.3 mg/dL стойностите на Hb са по-ниски от 110 g/L и са-
турацията на трансферина е под 16% (n=9). В групата на НЖ 
стойностите на Hb са по-високи от 110 g/L, а тези на фери-
тина са по-ниски от 12 ng (13). Майките са разделени също 
на три групи: група с ниско серумно желязо при стойностите 
на феритин под 50 ng/mL, група с ниско ниво на витамин Д 
(при стойности на витамин Д под 20 ng/mL) и група на не-
достатъчност на витамин Д (при стойности на витамин Д 
между 20 – 30 ng/mL)  (14, 15). 

Статистически методи
Данните са представени като основни ± стандартни от-

клонения. Количествените параметри на групите бяха срав-
нени с t-тест. За сравняване на нивата на 25 (OH) D, използ-
вахме дисперсионния анализ, с който се избягват смущения 
от сезонните промени. Пиърсън корелационен анализ е 
използван, за да се оцени връзката между хематологични 
параметри и 25 (OH) D нива на бебета и техните майките. 
Променлива логистична регресия се използва да се проучи 
влиянието на няколко променливи за желязо и витамин D 
статуса на кърмачетата. За статистически анализ е използ-
ван компютърен софтуеър PASW Statistics ver. 18.0 (SPSS 
Inc.,Chicago, IL, USA).  Стойности на P < 0.05 и доверителен 
интервал от  95% се приемаха за статистически значими. 

Резултати
Резултатите от проведеното от нас проучване са описани 

в таблица 1. Средното телесно тегло при раждане на кърма-
четата е 3200 g ± 400 g. Четири от кърмачетата (16%) са ро-
дени между 35 и 37 г.с. Майките с анемия преди бременност-
та са 7 (30%). Броят на майките, които са приемали желязо 
като добавка по време на бременността е 11 (49%). При 18 
(81%) от новородените се наблюдава дефицит на витамин 
Д, при 14 (60%) - желязодефицитна анемия, при 2 (10%) - 
само железен дефицит, при 7 (30%) - нормални железни и 
хемоглобинови стойности. Кърмачетата с комбиниран де-
фицит на желязо и витамин Д и анемия са 53% (n=12). При 
20 (89%) от жените се наблюдава дефицит на витамин Д и 
само при 1% (n=1) от тях - желязодефицитна анемия.

Tаблица 1. Характеристики на изследваната 
популация (n-23)

Характеристика Новородено Майка

Възраст 0.98±0.4 29±3.1

Мъжки пол -  n(%) 18.4 (80)

Кърмене (месеци) 9±0.4

Тегло (kg) 8±1.3

Хемоглобин (g/dL) 10.2±1.3 12±1.0
Повишен среден обем на 
еритроцитите, MCV (fl ) 70±6.8 86±4.8

Ширина на еритроцитно 
разпределение, RDW (%) 14.6±1.5 12.2±0.3

Калций (mg/dL) 9.3±1.1 8.9±0.2
Феритин (ng/mL) 30±47.2 40.8±23.1

Алкална фосфатаза (mg/
dL) 647±358.2 228±76.1

25(ОH)D-Калцидиол (ng/
mL) 11.1±7.9 12.3±4.2

*Стойностите са представени като стандартни отклонения
При пациентките с анамнестични данни за анемия пре-

ди бременността стойностите на феритина са по-ниски в 
сравнение с тези без анемия (р=0.041) (таблица 2). Нивото 
на 25(ОН)Д  (калцидиол) е значително по-ниско при кърма-
чета и техните майки с анамнеза за анемия, предшестваща 
бременността. Допълнителният прием на желязо по време 
на бременност не води до промяна в стойностите на фери-
тина и 25(ОН)Д при майките и кърмачетата в сравнение с 
тези без прием. 

Таблица 2. Стойности на хемоглобин, феритин и 
калцидиол при майките и техните бебета 
в зависимост от наличието на анемия 
през бременността.
Изследвана 
стойност

Анамнеза за 
анемия (n-7)

Нямат анамнеза за 
анемия (n-15) P

Mайки

Хемоглобин-Hb 
(g/dL) 12.4±1.5 12±1.0 0.076

Феритин (ng/mL) 31.2±10.3 44.4±21.46 0.041
25(ОH)

D-Калцидиол 
(ng/mL)

11±2.9 13±4.1 0.032

Новородени

Хемоглобин-Hb 
(g/dL) 10.3±1.5 10.4±1.3 0.692

Феритин (ng/mL) 17.1±15.1 27.2±49.7 0.376
25(ОH)

D-Калцидиол 
(ng/mL)

8.1±5.92 12.6±8.1 0.012
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Стойности на Р≤0.05 се приемат за статистически зна-
чими.

Независим рисков фактор за железен дефицит или желя-
зодефицитна анемия са телесното тегло (р=0.04) и продъл-
жителността на кърмененто (р=0.04) (таблица 3).

Таблица 3. Зависимости на железния дефицит 
при кърмачетата

Променлива Odds ratio (95% CI)
Възраст (месеци) 0.19 (0.04–1.02)

Тегло при раждане (кg) 0.03 (0.002–0.34)
Сегашно тегло (кg) 2.65 (1.07–6.56)
Кърмене (месеци) 6.54 (1.09–39.2)
Анамнеза за анемия 1.15 (0.15–8.58)

Калцидиол 0.90 (0.78–1.04)
Феритин на майките 1.01 (0.98–1.03)

Стойностите на феталния 25(ОН)Д са в пряка зависи-
мост от майчините стойности. При кърмачетата, при чийто 
майки стойностите на витамин Д са ниски, се наблюдава по-
висок процент на дефицит на витамин Д (р=0.046 и р=0.01 
съответно) (таблица 4).

Таблица 4. Зависимости на намалените стойности 
на витамин Д при включените кърмачета

Променлива Odds ratio (95% CI)
Възраст (месеци) 0.16 (0.02–0.97)

Тегло при раждане (кg) 2.9 (0.18–44.38)
Сегашно тегло (кg) 0.76 (0.28–1.88)
Кърмене (месеци) 6.14 (0.86–43.31)
Железен дефицит 4.81 (0.36–62.43)

Калцидиол на майката 0.78 (0.59–0.92)

Обсъждане
Според данните от нашето проучване при пациентките 

с анемия, предшестваща бременността както и при техни-
те деца се наблюдават по-ниски серумни концентрации на 
феритин и 25(ОН)Д. Продължителността на кърменето е не-
зависим рисков фактор за развитието на железен дефицит. 
Майчините серумни концентрации на витамин Д определят 
витаминните концентрации при кърмачетата. Според про-
учване на Dijkhuizen et al. недостиг на витамини, желязо и 
цинк се наблюдава едновременно както при кърмачета така 
и при техните кърмещи майки (16).  

Според данни от литературата съществува незначител-
на зависимост между майчината и феталната феритинова 
концентрация (5, 16). Това е така, тъй като концентрацията 
на желязо в кърмата обикновенно е постоянна (7). Според 
проучвания проведени при кърмещи мишки с различен же-
лезен статус броят на рецепторите за трансферин в млеч-
ната жлеза се определя от серумните концентрации на же-
лязото (17). При анемични жени броят на трансфериновите 
рецептори е повишен, което е необходимо за да се извлича 
по-ефикасно желязото от серума и да се осигури необходи-
мата концентрация в кърмата за новороденото (7).

При повече от половината новородени, включени в про-
учването, които приемат само кърма, се среща както дефи-
цит на витамин Д така и желязодефицитна анемия. Нивата 
на витамин Д при кърмачета, родени от майки с анемия, 
предшестваща бременността са по-ниски от тези, родени 
от майки с нормални стойности на хемоглобина. Няколко 
са механизмите, които могат да обяснят тази зависимост. 
При опити с мишки се установява, че дефицита на желязо 
води до понижаване концентрацита на 1,25-дихидроксихо-
лекалциферол (18). От друга страна ниските нива на 25(ОН)

Д може да подтисне хематопоезата тъй като калцитриола 
има директен пролиферативен ефект спрямо еритроцитите, 
който действа синергично с ендогенно продуцирания ерит-
ропоетин (19). Калцитриола също стимулира хиперпроли-
ферацията на еритропоетиновите рецептори върху повърх-
носта на еритроидните прогениторни клетки (19).

Според данните от нашето проучване съществува зави-
симост между телесното тегло и риска от железен дефицит. 
Рискът от железен дефицит е по-висок както при новороде-
ни с ниско телесно тегло така и при повишено телесно те-
гло. Според Световната Здравна Организация (СЗО) прежде-
временно родените деца или тези с ниско телесно тегло са с 
повишен риск от развитието на железен дефицит, тъй като 
депата от желязо са недостатъчни и не могат да осигурят 
необходимата концентрация, която е нужна за да осигури 
бързите темпове на нарастване (20). Според други проучва-
ния повишеното телесно тегло на новородените също има 
неблагоприятно въздействие по отношение на железните 
депа (21, 22). Според проучване на Pinhas-Hamiel еt al. риска 
от железен дефицит е по-висок при деца с наднормено тегло 
поради нарушения на железния метаболизъм, неправилна 
диета, повишеният растеж и по-голямата телесна повърх-
ност (23). 

Според данните от нашето проучване при деца, които 
по-продължително време приемат само кърма рискът от 
железен дефицит е по-висок. Според проучвания на Raj S. 
et al. и Meinzen-Derr et al. в първите шест месеца от живота 
на кърмачетата изключително рядко се среща желязодефи-
цитна анемия, тъй като желязото доставено чрез кърмата 
се характеризира с висока бионаличност (24, 25). Намаля-
ването на Hb и концентрациите на серумния феритин при 
кърмачета след 6-тия месец е резултат от изчерпването на 
 железните депа и намалената бионаличност на желязото и 
лактоферина в кърмата (26).   

Според данните от проучване на Saadi et al, които се 
доближат до данните от нашето проучване има корелация 
между нивата на витамин Д при новородени и техните май-
ки (27). Средно около 20% от майчините нива на витамин 
Д се доставят чрез кърмата на новороденото (27). Дефицит 
на витамин Д при кърмачки по време на лактацията може 
да допринесе за дефицит на витамин Д и при новородените 
(28). Според данните от проучване на Ala-Houhala et al. не-
обходините концентрации витамин Д, които трябва да по-
лучават кърмачетата се постигат само ако техните майки 
допълнително приемат перорално витамин Д до 2000 IU/
дневно (29). Според други проучвания по-високите екзоген-
ни дози на витамин Д (до 6400IU/дневно), които се приемат 
от кърмачки повишават серумните концентрации на вита-
мин Д както при майките така и при новородените без това 
да води до нежелани странични ефекти (30).

Заключение
Майчините железни депа предшестващи бремнността и 

нивата на витамин Д по време на бременност оказват влия-
ние на нивата на витамин Д на техните новородени. Често-
тата на железен дефицит при кърмачетата сигнификантно 
се повишава с продължителността на кърменето. До момен-
та данните в литературата са недостатъчни, което определя 
необходимостта от провеждането на още проучвания, из-
следващи микронутритивните нужди по време на бремен-
ност и лактация. 
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ОБЗОРИ
ЕНТЕРАЛНО ХРАНЕНЕ И КАТЕХОЛАМИНИ В ИНТЕНЗИВНОТО ОТДЕЛЕНИЕ. 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПОВЕДЕНИЕ

Одисеева Е., Димов В., Гергова И., Петров Н.

ENTERAL NUTRITION AND CATECHOLAMINES IN THE ICU. 
CHALLENGES AND APPROACH

Odiseeva E., Dimov V., Gergova I., Petrov N. 

Абстракт:
Нутритивният съпорт е един от ключовите инстументи, 

използвани ежедневно в живото-поддържащите страте-
гии на интензивните отделения в борбата със страничните 
ефекти на критичното състояние. През последните години 
все по – често се повдига въпроса за ранно ентерално хране-
не, за неговите позитиви и негативи. Често срещан проблем 
сред критично болните, водещ до несигурност в прилагане-
то на ентерално хранене е хемодинамичната нестабилност 
и приложението на катехоламини. Редица проучвания про-
ведени през последните години доказват, че приложението 
на ранно ентерално хранене при пациенти на терапия с ка-
техоламини е възможно, като по този начин се намалява ри-
ска от развитие на дисфункция на интестиналната бариера, 
инфекциозните усложнения, честотата на дехисценция на 
анастомозата, престоя  в интензивното отделение, продъл-
жителността на механична вентилация и смъртния изход, 
както и болничния престой. Всички тези позитиви могат да 
бъдат постигнати единствено при правилен подбор на па-
циентите, строг мониторен контрол и познаване на възмож-
ните усложниения.

Ключови думи: ентерално хранене, катехоламини, хе-
модинамична нестабилност

Abstract:
Nutritional support is one of the key instruments, which are 

used daily in the ICU. During the last years, early enteral nutri-
tion is discussed more often with its positive and negative effects. 
Hemodynamic instability and catecholamine usage are problems, 
which lead to uncertainty in medical specialists to start early en-
teral nutrition. There are some medical reports for application 
of catecholamines and early enteral nutrition at the same time, 
which indicate that early enteral nutrition is feasible in those kind 
of patients. Early enteral nutrition is associated with reduced 
risk for: intestinal barrier dysfunction, infection complications, 
frequency of anastomosis dehiscence, hospital and intensive care 
stay, continuation of mechanical ventilation and hospital mortal-
ity. All of these may be achieved in patients whose hemodynamic 
condition is unstable by right patient selection, strict monitoring 
and good knowledge of possible complications.

Key words: enteral nutrition, catecholamines, hemodynamic 
instability

Един от ключовите инструменти, използвани ежеднев-
но в живото-поддържащите стратегии на интензивните от-
деления, в борбата със страничните ефекти на критичното 
състояние е нутритивния съпорт. Последните международ-
ни протоколи препоръчват ентерално хранене – стартирано 
възможно най- рано от постъпването на пациента в интен-
зивно отделение, като първи метод на избор за нутритивен 
съпорт. При запазен интегритет на гастроинтестиналния 
тракт се наблюдават следните позитиви от прилагането на 
ранно ентерално хранене: намалява се риска от развитие на 
дисфункция на интестиналната бариера, инфекциозните ус-
ложнения, честотата на дехисценция на анастомозата, бол-
ничния престой и този в интензивното отделение, продъл-
жителността на механична вентилация и смъртния изход.

Често срещан проблем сред критично болните, водещ до 
несигурност в прилагането на ентерално хранене е хемоди-
намичната нестабилност, включваща високия риск от гас-
троинтестинална хипоперфузия, мезентериална исхемия и  
подтисната перисталтика. Патофизиологично спланхнико-
вата исхемия индуцирана от ентералното хранене при хе-
модинамично нестабилен пациент е от необсруктивен тип. 
Тя се обяснява с нарушено равновесие между кислородна-
та доставка и кислородните нужди към храносмилателния 
тракт, като последните са завишени от ентералното хра-
нене. Клиничните белези на необструктивната чревна не-
кроза са: внезапно, масивно раздуване на корема, коремни 
крампи, липса на дефекация и отделяне на газове, отделяне 
на голямо количество течности през назогастричната сон-

да, олигоурия, шок. Скенографски необструктивната чревна 
некроза се представя с разширени и удебелени контури на 
червата,  с образ наподобяващ пръстови отпечатъци, газ в 
стената на гастроинтестиналния тракт, газ във v. portae, газ 
в перитонеалното пространство ( фиг. 1 и 2). При 25 – 30 от-
пациентите чревната изсхемия протича с негативни образ-
ни изследвания.

Фиг. 1 и 2: Скенографски образ на необструктивна 
чревна некроза

Рискови фактори за развитие на необструктивна чрев-
на исхемия са: нарушен спланхников кръвоток, употреба 
на вазоактивни медикаменти, съпътстващо артериално 
съдово заболяване и специфични съпътстващи клинични 
състояния (бъбречна недостатъчност, сърдечна хирургия, 
политравма, ARDS, септичен шок, кардиогенен шок, обреме-
няване с течности).

Критично състояние и гастроинтестинален тракт. 
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Спланхниковия кръвоток е силно намален  при пациенти в 
критично състояние, като продължава да е понижен незави-
симо ресуститацията с флуиди, нормализиране на кръвното 
налягане и сърдечния минутен обем. Това се дължи на пови-
шени нива на ендогенни или екзогенни вазоконстриктори, 
като ендотелин 1, ангиотензин 2 и вазопресин, синхронно 
понижаване на ендогенните вазодилататори (като азотния 
окис) и исхемично- реперфузионна увреда на микроцирку-
лацията. Редукцията в кръвотока е асоциирана с исхемична 
увреда, бактериална транслокация и многоорганна недос-
татъчност (фиг.3 и фиг. 4).

Ефект на вазопресорите върху спланхниковата микро-
циркулация.




 

 

  



  
 

Фиг. 3: Патофизиологична верига индуцирана 
от спланхниковата исхемия

Фиг. 4 : Патологичен механизъм на мултиорганната 
дисфункция при спланхникусова исхемия.

Ентералното хранене е проблемно при хемодинамич-
но нестабилни пациенти поради две основни причини: 
развитие на стомашно – чревна исхемия и феномен на от-
крадването – повишаване на спланхниковия кръвен поток, 
без повишаване на тоталния минутен сърдечен обем. Gatt 
M. и колектив доказват, че ентералното хранене повишава 

спланхниковия кръвоток с 50%, а парентералното хранене 
понижава спланхниковия кръвоток с 60%.

Ефекти на ентералното хранене върху стомашно – чрев-
ния кръвоток, медиирани чрез преки и непреки (хормонал-
ни и неврални) механизми.

  








При модели на ендотоксичен и септичен шок, ентерал-

ното хранене подобрява кръвотока през a. hepatica, v. portae 
и a. mesenterica superior, микроциркулаторния интестина-
лен мукозен кръвоток, хепаталния микроциркулаторен 
кръвоток, хепаталната и интестинална оксигенация и хепа-
талните енергийни запаси.

Berger и колектив, са едни от първите, които съобща-
ват за клинична поносимост към ранното ентерално хра-
нене, макар и със забавена абсорбция, при хемодинамично 
нестабилни пациенти след сърдечна операция. Пет  години 
по- късно, те установяват, че доставката на ентералното 
хранене е негативно повлияна от високите дози допамин и 
норадреналин при пациенти претърпели екстракорпорално 
кръвообръщение. 

Revelly JP и колектив доказват, че постпилоричното при-
ложение на ранно ентерално хранене при циркулаторно 
компрометирани пациенти след кардиохирургична опера-
ция повишава сърдечния индекс и спланхниковия кръво-
ток. 

Едно  проспективно проучване проведено от Flordelís 
Lasierra J.L и колектив върху 37 пациента претърпели сър-
дечна оперативна интервенция с последваща постопера-
тивна хемодинамична нестабилност (необходимост от 2 
или повече вазоактивни медикамента и/или механичен 
циркулаторен съпорт), изискващи механична вентилация 
за минимум 24 часа  и приложено ранно ентерално хранене 
показва, че ранното ентерално хранене при хемодинамично 
нестабилни пациенти след кардиохирургична операция е 
възможно, безопасно и не е свързано със сериозни услож-
нения. Въпреки това е трудно да се достигнат необходимите 
енергийни нужди единствено чрез ентерално хранене. Тези 
наблюдения сочат необходимостта от мониторинг на еже-
дневната доставка и баланс на енергия, както и внимателно 
проследяване за белези на чревна исхемия.

При тежки изгаряния в първите 48 ч., по време на шо-
ковата фаза, ранното високо калорийно дуоденално хранене 
не повишава CO2 празнина, което отразява добрия толеранс 
към ранното ентерално хранене, независимо от хемодина-
мичната нестабилност. При тежки изгаряния ранното енте-
рално хранене е свързано с поддържане мотилитета на гас-
троинтестиналния тракт и спланхниковата перфузия.

При ретроспективно кохортно проучване, Rai и колектив 
установяват, че независимо от забавеното стомашно изпраз-
ване е възможно изпълнението на протокол-ръководено 
ранно ентерално хранене. През 2013 г. Мanclet и Мuzevich 
К. са установили, че едновременното приложение на вазо-
активни медикаменти и ентерално хранене е безопасното и 
ефективно.  Едно  ретроспективно мултицентрично проуч-
ване проведено през 2010 г., включва 1174 критично болни, 
получавали вазопресорна терапия и механична вентилация. 
При част от тях (пациенти с функциониращ гастроинтести-
нален тракт) е започнато ранно ентерално хранене, в рам-
ките на  48ч. от началото на апаратната вентилация.  Ана-
лизът на данните показва, че в групата на ранно ентерално 
хранене се е наблюдавала по-ниска болнична смъртност,

Успоредно приложение на катехоламини и ентерално 
храненене. Показания.
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РЕФИДИНГ СИНДРОМ

К. Пенкова, И. Гиндева, Е.Кържин, Е. Одисеева, Н. Петров

REFEEDING SYNDROME

K. Penkova, I. Gindeva, Е. Karjin, E. Odiseeva, N. Petrov

Резюме
Рефидинг синдром е добре описано, но често забравяно 

състояние. Няма публикувани контролирани, рандомизира-
ни клинични проучвания, въпреки че се дават ясни насоки 
и се използват най- добрите налични доказателства за упра-
влението на това състояние. И все пак клиницистите не са 
наясно с проблема рефидинг синдром.

Ключови думи: Хранителна терапия; Хранителна под-
крепа; Хипофосфатемия.

Summary
Refeeding syndrome is a well-described, but often forgotten 

condition. There are no published controlled, randomized clini-
cal trials, although clear guidance is provided and best available 
evidence is available to manage this condition. And yet, clinicians 
are not aware of the problem of refeeding syndrome.

Keywords: Nutritional therapy; Nutritional support; Hy-
pophosphatemia.

Рефидинг синдром е описан за първи път в Далечния Из-
ток сред военнопленници след Втората световна война.

Какво е рефидинг синдром?
Рефидинг синд-

ром може да бъде  
определен като по-
тенциално фатални 
нарушения в хоме-
остазата при недох-
ранени пациенти,  
които скоро са за-
хранени след дълъг 
период на гладува-
не (ентерално или 
парентерално хранене). Тези промени са резултат от хор-
монални и метаболитни промени и могат да причинят се-
риозни клинични усложнения. Отличителен белег на ре-
фидинг синдром е хипофосфатемията. Въпреки това, този 
синдром е сложно метаболитно състояние и може също 
така да включва нарушения в стойностите на натрий със 
задръжка на течности,  промени в кръвната захар,  проте-
инограмата и липидния профил, тиаминен дефицит,  хи-
покалиемия и хипомагнезиемиа.

Колко често се среща рефидинг синдром?
Истинската Честотата на рефидинг синдром е неизвес-

тен-отчасти поради липсата на общоприето определение. В 
проучване на 10 197 хоспитализирани пациенти честотата 
на тежка хипофосфатемия е 0,43%, с недохранване,  в друго 
проучване се съобщава за 100% честота на хипофосфате-
мия при пациенти, приемащи паренентерални хранителни  
разтвори, които не съдържат фосфор. Когато се използват 
разтвори, съдържащи фосфат, честотата може да се намали 
до 18%.

Как се развива рефидинг синдром?
Продължителното гла-

дуване и бързото зхранване 
са основният фактор , кой-
то може да причини това 
състяние характеризиращо 
се с метаболитни и хормо-
нални промени, независимо 
от вида на храненето, енте-
рално или парентерално.
Метаболитните и хормо-
нални промени в началото 
на гладуването променят 

метаболизма от използването на въглехидратите към из-
ползване на мазнини и протеини, като основен източник 

на енергия, и базалната скорост на метаболизма намалява 
с 20-25%.При продължително гладуване, хормоналните и 
метаболитните промени са насочени към предотвратяване-
то на катаболитните процеси. Мускулната и други тъкани 
намаляват употреба на кетонни тела и използват мастни 
киселини, като основен източник на енергия. Това води до 
повишаване на нивата на кетонни тела в кръвта, стимулира 
мозъка да премине от глюкоза към кетонни тела като осно-
вен източник на енергия. Черният дроб намалява скоростта 
на глюконеогенеза, така  се цели запазване на мускулния 
протеин. В  периода на продължително гладуване, няколко 
вътреклетъчни минерала  значително намаляват. Въпреки 
това, серумните концентрации на тези минерали (включи-
телно фосфат) могат да останат нормални. Това е така, за-
щото тези минерали са предимно са разположени вътрекле-
тъчно по време на гладуване. В допълнение, има намаляване 
на бъбречна екскреция.

 
Захранване!
При стартиране на храненето, гликемията води до пови-

шаване на инсулиновата секреция и намаляване на глюка-
гона. Инсулинът стимулира синтезата на  гликоген, мазнини 
и протеини. Този процес изисква минерали като  магнезиев 
фосфат  и кофактори като тиамин. Инсулинът стимулира 
усвояването на калий в клетките чрез натриево- калиева 
ATФаза симпортер, който пренася глюкоза в клетките. Маг-
незия и фосфата също се поема в клетките. Транспорта на 
водата се осъществява  чрез осмоза. Тези процеси водят до 
намаляване на серумните нива на фосфат, калий и магнезий,  
които вече са изчерпани. Клиничните характеристики на 
рефидинг синдрома  възникнат в резултат на функционал-
ните дефицити на тези електролити и бързите промени в 
базалният метаболизъм.

Кои  електролити и минерали са включени в патогенезата?
Фосфор
Фосфорът е предимно вътреклетъчен минерал. Той е от 

съществено значение за всички вътреклетъчни процеси и 
за структурната цялост на клетъчните мембрани. В допъл-
нение, много ензими и вторични посредници се активират 
чрез свързване на фосфат. Важно е, че се изисква за съхране-
ние на енергия под формата на аденозин трифосфат (АТР). 
Той регулира афинитета на хемоглобина за кислород и по 
този начин се регулира доставката на кислород до тъканите. 
Важно е също така  неговото участие в буферната системата.

При рефигинг синдрома , може да се наблюдава хронич-
но цялостно изчерпване на фосфора от тялото.Високите 
нива на  инсулин  предизвикват значително увеличаване 
на поглъщането и използването на фосфат в клетките. Тези 
промени водят до дефицит на вътреклетъчния както и   из-
вънклетъчния фосфор. В тази среда, дори и леко понижение 
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на серумния фосфор може да доведе до широко разпрос-
транена дисфункция на клетъчните процеси, които засягат 
почти всяка физиологична система.

Калий
Калий, основният вътреклетъчен катион, който намаля-

ва при неадекватен внос и недохранване. Отново, серумна-
та концентрация може да остане нормална. С промяната на 
анаболизма при захранване, калия се разтваря в клетките, 
тъй като те се увеличава  в резултат от секрецията на ин-
сулин. Това води до тежка хипокалиемия. Това причинява 
разстройства в потенциала на електрохимичната мембрана, 
което може да доведе до аритмии и сърдечен арест.

Магнезий
Магнезий, друг предимно вътреклетъчно катион, е ва-

жен кофактор в повечето ензимни системи, включително 
окислително фосфорилиране и производство АТФ. Необхо-
дим е също така за структурната цялост на ДНК, РНК и ри-
бозомите. В допълнение, това се отразява на  мембранния 
потенциал, дефицитът му може да доведе до сърдечна дис-
функция и проблеми свързани с невромускулната проводи-
мост.

Кръвна захар
Глюкозата приета след период на глад потиска глюконе-

огенезата чрез освобождаването на инсулин. Прекомерният 
внос може да доведе до хипергликемия и нейните послед-
ствия като осмотичното диуреза, дехидратация, метаболит-
на ацидоза, и кетоацидоза. Високите нива на глюкоза сти-
мулират  липогенезата (отново, в резултат на инсулинова 
стимулация), което може да причини чернодробна стеатоза, 
повишено производство на въглероден диоксид, хиперкар-
бия и влошаване на дихателната недостатъчност.

Недостигът на витамини
Основен представител е Тиаминът, като нарушение при 

рефидинг синдрома.Тиаминът е важен коензим в метаболи-
зма на въглехидратите. Неговият дефицит води до развитие 
на  енцефалопатия на Wernicke (очни аномалии, атаксия, 
състояние на обърканост, хипотермия, кома) или синдром 
на Корсаков (ретроградна и антероградна амнезия, инти-
мен разговор).

Натрий, азот и течности
Промените в метаболизма на въглехидратите имат дъл-

бок ефект върху натриевия и водния баланс. Въвеждането 
на въглехидрати към диетата води до бързо намаляване 
на бъбречната екскреция на натрий и вода.Ако тези особе-
ности не се вземат под внимание нормалното отделяне на 
урина, може да бъде нарушено и  пациентите могат бързо да 
развият хиперхидратация. Това може да доведе до застой-
на сърдечна недостатъчност, белодробен оток, и сърдечна 
аритмия.

Как може да се предотврати?
Идентификация на високо рискови пациенти е от реша-

ващо значение . Всеки пациент с пренебрежимо  малък при-
ема на храна в продължение на повече от пет дни е в риск от 
развитие на рефидинг синдром. Пациентите могат да бъдат 
недохранени в резултат на намален прием (например, пора-
ди дисфагия, анорексия, депресия, алкохолизъм); намалена 
абсорбция на хранителни вещества (като, например, възпа-
лително заболяване на червата, целиакия); или повишена 
метаболитни изисквания (например, при рак, операция). 
Пациенти с висок риск са тези, които са били с хронично 
недохранване, особено тези, които също са намалили своя  
физиологичен резерв. Пациенти с дисфагия (например, в ре-
зултат на инсулт).

Заключение
Рефидинг синдром е потенциално фатално състояние, 

причинено от бързо захранване след определен период от 
недохранване.То се характеризира с хипофосфатемия, свър-
зана с водно-електролитни и метаболитни и клинични ус-
ложнения.Познаването и диагностицирането на рефидинг 
синдрома при рисковите  пациенти е от решаващо значение, 
тъй като това състояние е предотвратимо и метаболитни-
те усложнения са обратими.Пациенти с висок риск включ-
ват хронично недохранени пациенти и тези, които са имали 
малък или никакъв прием на енергия за повече от 10 дни.
Захранването трябва да започне постепенно. Витаминни до-
бавки трябва да се стартират  в началото на захранването 
и продължат най-малко 10 дни.Корекция на електролитни-
те и воден дисбаланс преди захранването не е необходимо; 
следва да се извършва успоредно с  храненето.
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ЯТРОГЕННО  НЕДОХРАНВАНЕ  ПРИ  КРИТИЧНО  БОЛНИТЕ  ПАЦИЕНТИ

Е.Одисеева,  К.Пенкова, Р.Иванова, С.Добрев, Л.Кънчева, Н.Петров
 

IATROGENIC MALNUTRITION IN CRITICALLY ILL PATIENTS

E. Odiseeva, K. Penkova, R. Ivanova, S. Dobrev, L. Kancheva, N. Petrov

Резюме
В световен мащаб, голяма част от критично болните па-

циенти, включително пациенти с висок хранителен риск не 
успяват да получат необходимия калориен хранителен при-
ем. Има слабо прилагане на хранителни стратегии, насочени 
към оптимизиране на доставяната нутритивна поддръжка 
при критично болните пациенти.

Ключови думи: Хранителен статус; Недохранване; Ка-
лориен прием; Енергиен баланс; Тълкуване на данни; Ста-
тистически модели

Summary
Globally, a large proportion of critically ill patients, including 

high-risk patients, fail to get the calorie intake. There is poor ap-
plication of nutritional strategies aimed at optimizing nutritional 
supply delivered to critically ill patients.

Keywords: Nutritional status; Malnutrition; Caloric intake; 
Energy balance; Data interpretation; Statistical models

Въведение
Критично болните пациенти често са с хиперметаболи-

зъм и това може бързо да компроментира техният нутрити-
вен статус. Ятрогрнното недохранване превалира при тези 
пациенти и това се потвърждава с повишен морбидитет и 
смъртност. Следоветелно нутритивната терапия е същест-
вена част от грижите при тези пациенти. Повечето насоки за 
хранителна поддръжка при тези пациенти съветват, нутри-
тивният съпорт да бъде включен възможно най- бързо в 
първите 24 до 48 часа.

Критично болните пациенти получават само 50% пред-
писаната    енергия и протеинови нужди.

Това «недохранване», се счита за  ятрогенно, може да до-
веде до неблагоприятни последици.

Въпреки различните препоръки изнесени от много-
бройни протоколи отразяващи времето и вида на хранене, 
остават много противоречия по отношение на оптималните 
калориини нужди.

Добре позната от преди десетилетия е концепцията 
за ниски калориини дажби с пермисивно недохранване, с 
което се цели редуциране на метаболитните компликации, 
свързани с отговор към стрес.

Всъщност това хипокалорично хранене, в клиничната 
практика се наблюдава по различни причини.

Хранителният съпорт, въпреки всички препоръки, не 
дава очакваните резултати. Това се илюстрира с различни 
проучвания и публикации, които доказват наличието на 
ятрогенно недохранване.

Този проблем се оказва  важен в клиничната практика и 
дава началото на нови дебати, свързани с хранителната по-
литика. Целта е да се докаже, че планираното недохранване 
на критично болните е неуместно. Унифицирани препоръки 
и стратегии за всички болни, не същестуват. Търсейки от-
говор, ще разгледаме различни проучвания засягащи този 
проблем. 

Кой има полза от хранителна терапия в интензивното 
отделение?

Ще бъдат разгледани основно хранително стратегии с 
нисък и пълен калориен прием. Търси се връзката между 
енергийната доставка и клиничният изход при тези паци-
енти.

Девет такива проучвания сочат, че пациенти получава-
ли по- нисък калориен процент от изчислените нужди, имат 
по- лош клиничен изход в сравнение с пациентите получа-
вали пълния калораж.

Разглежда се също така, връзката межу времето на апа-
ратна вентилация и хранителната терапия, свързана с кало-
риния прием.

Други рандомизирани контролирани проучвания, тър-
сят връзката между калорииния прием и BMI е от 25 кг./м2 
и BMI 35кг./м2.

Механична вентилация > 7 дни
Недохранване и механична вентилация > 7 дни =лоша 

прогноза!
Дефицит на енергия ~ 1200 ккал / ден е свързан с пови-

шена смъртност (Faisy et al British J Nutrition 2009)
Последните рандомизирани проучвания не успяват 

да покажат разлика в групата, която получава повече 
калории(Casaer et al NEJM 2011, Rice et al Crit Care Med 2011) 

Защо ?
 BMI  в средни диапазони
 Пациентите са млади,с няколко съпътстващи забо-

лявания,  нисък NUTRIC score
 Кратък престой в отделение за интензивно лече-

ние (<5 дни средно).

BMI
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NUTRIC  score

АПАРАТНА ВЕНТИЛАЦИЯ >7 ДНИ

Важен компонент при изграждане на хранителната те-
рапия е използването на 
скали за оценка на нутри-
тивния статус (NUTRIC 
SCORE) и сортирането на 
пациентите. Това се до-
казва, чрез други проуч-
вания насочвайки внима-
нието към пациентите с по- висок риск

 Определяне на хранителния риск при критично бо-
лни пациенти чрез NUTRICScore определя:
 ••  тежест на основното заболяване
 •  • ниво на остри маркери на 
възпаление и ниво на малнутри-
ция
 •  • степента на хронични мар-
кери на възпаление и малнутриция

Полезен при сортиране на  пациентите нуждаещи се 
от нутритивен съпорт (повече или по-малко)

NUTRICScore ≥ 6 (от 10) могат да се  разглеждат като 
пациенти нуждаещи се  наи-много от хранителен съпорт

ПАЦИЕНТИ

Какво е оптимално хранене ?
Heyland DK Crit Care Med 2011 .
 Анализират се пациенти, които са механично венти-

лирани  в  интензивното отделение в продължение на 96 
часа или повече

Получили са до 80% от предписаните им енергиини 
изисквания и резултатите се свързват с намалена смърт-
ност (> 80-85%)

Пациентите с висок нутритивен „риск“ следва да по-
лучат наи-малко 80% от предписаните нужди

 Фокусира се върху пациенти които са останали в 
интензивното отделение  ≥ 96 часа.

 
ОБЕКТ НА ИЗСЛЕДВАНЕ

Описва се разпространението на „Ятрогенното 
недохранване“(получаване на по-малко от 80% от изчисле-
ните протеинно-енергиини нужди) в интензивни отделе-
ния в различни географски региони

  Пациенти във „висок риск“:
 •  • апаратна вентилация повече от 7 дни
 •  • (BMI) of <25 или/и  >35 
 •  • NUTRIC score of >6

Да се определят онези характеристики които могат 
да доведат до добри нутритивни практики (ниски нива на 
разпространение на ятрогенно недохранване сред пациен-
тите) е цел на това обсъждане
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МЕТОДИ
Анализ на данни от 193 интензивни отделения в 29 

страни се събират данни с престои наи-малко 96 часа 
    механично вентилирани пациенти 3174
Разпределени в различните географски региони

РЕЗУЛТАТИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В световен мащаб, по-голямата част от критично бо-

лни пациенти не успяват да получат подходящ хранителен 
прием

 Този процент на неуспех варира в различните гео-
графски региони

 Високорискови пациенти са с по-малка вероятност 
да бъдат недохранени в сравнение с нискорисковите паци-
енти, но все още се наблюдава значително недохранване

Дефинитивен отговор е редно да се търсив това, че 
нутритивните изисквания се определят от нутритивният 
риск

Основен приоритет при съставянето на хранителна 
терапия е :

Определяне на нутритивния риск
Резултатите от проучванията съветват ,че оптимално 

трябва да се предоставят между 25% и не повече от 82%от 
изчислените нужди 
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ХРАНИТЕЛЕН СЪПОРТ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ОБЕЗИТАС В КРИТИЧНО СЪСТОЯНИЕ

Е. Одисеева, К. Пенкова, М. Маринов, Е. Кържин, Н. Петров

NUTRITIONAL SUPPORT IN CRITICALLY ILL OBESE PATIENTS

E. Odiseeva, K. Penkova, M. Marinov, E. Karjin, N. Petrov

Резюме
Целта на това обсъждане е да се разгледат ефективни 

хранителни схеми, насочени към протеинно – енергийната 
доставка при критично болни пациенти със затлъстяване. 
По конкретно ще се потърси отговор за оптималната храни-
телна стратегия, за подобряване на смъртността и заболева-
емостта при критично болни пациенти с обезитас.

Ключови думи: Затлъстяване; Ентерално хранене; 
Парентерално хранене; Хипергликемия; Инсулинова ре-
зистентност Индекс на телесна маса; Енергия; Енергиен 
дефицит; Хиперкалорична; Хипокалорична; Хранителна 
поддръжка.

Summary
The aim of this discussion is to look at effective diets aimed 

at protein-energy delivery in critically ill obese patients. In par-
ticular, an optimal nutritional strategy will be sought to improve 
mortality and morbidity in critically ill patients with obesity.

Keywords: Obesity; Enteral nutrition; Parenteral nutrition; 
Hyperglycemia;Insulin resistance  Body mass index ; Energy; En-
ergy de icit; Hypercaloric; Hypocaloric; Nutrition Support.

Въведение

Световната здравна организация (СЗО) определя затлъс-
тяването като ненормално или прекомерно натрупване на 
мазнини или индекс на телесна маса (BMI) ≥ 30 кг / м. 

Разпространението на пациенти със затлъстяване в ин-
тензивното отделение в голяма степен отразява тази на 
общата популация.Грижите за пациенти в критично със-
тояние с наднормено тегло е предизвикателство, поради 
съпътстващите заболявания често свързани със затлъс-
тяването, включително захарен диабет, сърдечно-съдови 
заболявания, дислипидемия, сънна апнеа и дихателна не-
достатъчност, чернодробна стеатоза, хронични бъбречни 
заболявания и хипертония. Съществуват доказателства, че 
обменните процеси се различават при пациентите с наднор-
мено тегло, особено тези с инсулинова резистентност, мар-
кер на метаболитния синдром, който предразполага към  
катаболизма на протеини.    

Ранните фази на критично състояние се характеризират 
с увеличаване разхода на енергия, с резултат хиперката-
болизъм  в отговор на стрес. Активирането на тези проце-
си включва регулиране на симпатиковата нервна система 
и освобождаването на хипофизни хормони, което води до 
променен метаболизъм и повишени нива на кортизол и 
ендогенните катехоламини. Това води до различни мета-
болитни нарушения, включително стрес хипергликемия, 
произтичащи от : периферна резистентност на въздействи-
ето на анаболни фактори (предимно инсулин) и повишена 
чернодробна глюконеогенеза. Протеолизата се ускорява, ос-
вобождавайки аминокиселини, които се смята, че са важни 
при възстановяването на тъканите, имунната защита и др. 
процеси в острата фаза. Налице е също променен метаболи-
зъм на липопротеините. Смята се , че първоначално това е 
адаптивен отговор, но с течение на времето и задълбочава-
щата се възпалителна реакция ,това води до задълбочаване 
на енергийно-протеинното недохранване, имуносупресията 
и загубата на функционална мускулната тъкан, като това е 
допълнително усложнено от настъпващата мускулна атро-
фия. 

Мускулна атрофия в интензивно отделение , е сложен 
процес и не се разбира добре, но се предполага, че предос-
тавянето на калории и достатъчно протеин, може да бъде 
полезно когато се цли да се избегне отрицателния азотен 
баланс.

Загубата на мускулна маса  има съществени послед-
ствия, при пациентите с обезитас свързани с тяхната моби-
лизация по време на  рехабилитация.В допълнение, новите 
доказателства сочат , че хормони, секретирани от гастроин-
тестиналният тракт и мастната тъкан също са включени в 

отговора към стрес , като мастната тъкан по-скоро трябва да 
се счита за ендокринен орган. Някои от тези хормони се смя-
та, че са про-възпалителни , а някои противовъзпалителни; 
обаче и двете имат клиничното значение , но това все още 
предстои да бъде напълно изяснявано.

Осигуряването на адекватно хранене се превърна в не-
разделна част в интензивните грижи. Налице е продължа-
ващ дебат в рамките на критичната литература, по отноше-
ние на различните типове на  доставка, таргетната доза, и 
компонентите , макронутриенти (съотношението на проте-
ин и не-протеинови калории) на хранителна стратегия. Ре-
дица изследвания свързани с  калориен дефицит отразява-
щи заболеваемост и смъртност сочат , че предписването на 
достатъчно калории, съответстващи на разхода на енергия 
ще доведат до намаляване на заболеваемостта и смъртност-
та, въпреки че тези данни са базирани на наблюдателни 
проучвания и малки, рандомизирани проучвания.Има раз-
лични проучвания  , които показват , че хипер-калоричното 
хранене или прехранването, особено за сметка на  въглехи-
дратите, може да доведе до повишена заболеваемост вклю-
чително хипергликемия, чернодробна стеатоза, дихателна 
недостатъчност с удължен период на механична вентила-
ция, рефидинг синдром и потискане на имунната система. 
Но резултатите от проучвания на хипо-калорични и еукало-
рични хранителни режими при критично болни пациенти 
са противоречиви, независимо от добавените метаболитни 
усложнения, наблюдавани при пациентите с обезитас в кри-
тично състояние . 

Дебата по отношение на дозата и компонентите на хра-
нителната терапия, съществува консенсус, че следва да се 
предвиди хранене, за предпочитане чрез ентерален път, и за 
предпочитане  да бъде започнато в началото след приемане 
на пациента в интензивно отделение. Ентералното хранене 
е за предпочитане по най-различни причини, не на послед-
но място от които е цената. В допълнение, има доказател-
ства, че ентералното хранене  е свързано с поддържането на 
чревните въси, намаляване на бактериалната транслокация 
и инфекции, намаляване на честотата на стрес улкус, затих-
ване на оксидативния стрес, освобождаване на инкретин 
хормони и други ентеро-хормони и модулиране на системен 
имунен отговор.Много доказателства сочат , че започването 
на ентерално хранене при затлъстелите пациенти често се 
забавя  и е в неоптимални нива. Причините за това остават 
неясни, но могат да бъдат свързани с неправилното пред-
положение, че всеки затлъстял пациент има хранителни ре-
зерви, поради тяхната мастна тъкан, и следователно могат 
да издържат на по-дълги периоди, без, или с намалена хра-
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нителна помощ. 
Всъщност затлъстяването не предпазва от малнутриция, 

особено от недостига на протеини и микроелементи. Някои 
автори определят, че недохранване на критично болни па-
циенти е силен предиктор за смъртност обвързан с BMI, 
проследявано в няколко епидемиологични проучвания. 
Това е в съответствие с множество доказателства, които оп-
ределят недохранването (BMI <20 кг / м) с повишена смърт-
ност, според което някои автори определят, че отношението 
на теглото е смъртността на U-образна форма. Това се оказа 
трудно да се докаже, обаче, поради признати смущаващи 
фактори като хронични съпътстващи заболявания, изход-
но ниво на хранителния статус и естеството на критичното 
състояние.Това повиши интереса към  хранителните режи-
ми, насочени към алтернативни калорични и протеинови 
стратегии целящи да предпазят тези пациенти от услож-
нения, произтичащи от критичното заболяване, и особено 
тежкия катаболизъм.

(ASPEN) е единствената професионална организация 
която направи конкретни препоръки за осигуряване на хра-
нителна подръжка на пациента в критично състояние с над-
нормено тегло, като препоръчва схема за насочване на хипо-
калоричен режим, с високо съдържание на протеини. Смята 
се, че този режим, в който са предвидени 60-70% от кало-
рийните изисквания за подпомагане намаляване на теглото, 
като същевременно осигуряват достатъчно протеини, за да 
се постигне по-неутрално, или малко по-положителен азо-
тен баланс, намаляване на загубата на чиста мускулна маса , 
и дава възможност за заздравяване на рани. 

Предполалага се, че загубата на тегло би подобрила 
инсулиновата чувствителност и да намали риска от съпът-
стващи заболявания, въпреки че как това се случва и дали 
тя може да се случи през относително кратък срок от време 
в периода на  интензивно лечение (дни до седмици) остава 
неясно. Въпреки тези препоръки данни от наблюдения на 
международните хранителна практики показват, че в ре-
анимация пациентите са хранени с еднакво ниски режими  
на калории и протеин.

 Заключение
Хранителният съпорт при пациента в критично състоя-

ние с наднормено тегло ще става все по-важно умение в ин-
тензивната практика, а ентералната хранителна терапия 
представлява крайъгълен камък на тази хранителна стра-
тегия. 

Общата цел на  хранителна стратегия по отношение на 
калорийната доставка и макронутриенти  при пациентите 
в критично състояние с наднормено тегло е очевидна. Въ-
преки, предписанията за хранителен съпорт при  тази  уяз-
вима група от пациенти, много  неща не са съвсем изяснени 
и няма систематични прегледи на тази тема.
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Абстракт
Затлъстяването е заболяване, характеризиращо се с из-

лишък на телесни мазнини и тясно се асоциира с инсули-
нова резистентност. Затлъстяването е световна епидемия 
и честотата се увеличиава драстично през последните две 
десетилетия. Степен та на затлъстяване и разпределението 
на мастната тъкан са важни фактори, които оказват влия-
ние върху женската полова система. Според данните в ли-
тературата увеличаването на телесното тегло и мастната 
тъкан е свързано с  нарушаване на баланса на половите 
хормони при жените. Тези изменения се дължат на смуще-
ния в метаболизма на андрогените и естрогените в женския 
организъм. Неблагоприятният ефект на затлъстяването 
върху женската полова система се свързва преди всичко с 
инсулиновата резистентност, повишените нива на инсулин, 
увеличените андрогенни нива и промени в концентрациите 
на различните адипокини.

Ключови думи: затлъстяване, женска репродуктивна 
система, естрогени, андрогени

Abstract
Obesity is a disease of excess body fat that is closely associat-

ed with insulin resistance. The prevalence of obesity as a world-
wide epidemic has increased dramatically over the past two dec-
ades. The severity of obesity and the distribution of fat tissue are 
important factors that in luence the female reproductive  system. 
It is well known that an increase in body weight and fat tissue is 
associated with several abnormalities of sex steroid balance in 
both premenopausal and postmenopausal women. Such altera-
tions involve both androgens and estrogens and, as a whole, their 
carrier protein, sex hormone–binding globulin. The negative im-
pact of obesity  on  female reproductive system is believed to be 
linked primarily to insulin  resistance,  insulin  excess,  androgen  
excess,  and  changes  in the  levels  of  various  adipokines.  

Key words: obesity, female reproductive system, estrogens, 
androgens

Въведение
Затлъстяването е патологично състояние, при което ин-

дексът на телесна маса (BMI) е равен или по-голям от 30 kg/
m2 (25). Характеризира се с излишък на телесни мазнини 
и се асоциира с повишена инсулинова резистентност (18). 
Затлъстяването е световна епидемия и честотата се уве-
личава драстично през последните две десетилетия (18). 
В световен мащаб затлъстяването засяга над 600 милиона 
души (27). Към 2013г. 37% от мъжкото население и 38% от 
женското е с BMI > 25 kg/m2 (14). Около 10% от д ецата също 
са с наднормено тегло или със затлъстяване (9).

Целта на настоящия обзор е да актуализира нашите по-
знания върху проблема за затлъстяване и хормонален ди-
сбаланс при жените. За постигането на целта е направена 
литературна справка в базата данни на Pubmed за периода 
1987-2016г.

Класификация и типове затлъстяване
Световната Здравна Организация (СЗО) през 2004г. в 

зависимост от стойностите на BMI класифицира телесното 
тегло по следния начин: поднормено телесно тегло BMI < 
18.5 kg/m2; нормално телесно тегло BMI от 18.5 до 24.9  kg/
m2; наднормено телесно тегло BMI от 25 до 29.9  kg/m2; зат-
лъстяване I степен BMI от 30 до 34.9 kg/m2; затлъстяване II 
степен BMI от 35 до 39.9 kg/m2; затлъстяване III степен BMI 
≥ 40  kg/m2 (25).

Според разпределението на телесните мазнини затлъс-
тяването се подразделя на два фенотипа - централен (абдо-
минален или андроиден) и периферен (гинекоиден) тип (5). 
При централният тип мастната тъкан е увеличена предимно 
в коремната област, докато при перифериния – в областта 
на ханша и бедрата (7). Абдоминалният тип затлъстяване е 
компонент на метаболитния синдром (МС), който включва 

хипертония, повишени нива на кръвната захар на гладно, 
хипертриглицеридемия и понижени нива на липопротеини-
те с висока плътност (ЛВП) (22). Установено е, че значител-
ни нарушения в метаболизма на пациенти с MС персистират 
и след нормализиране на телесното тегло, което вероятно 
е резултат от така наречената липотоксичност или екто-
пичното натрупване на липиди в клетки извън мастната 
тък ан (22). Липотоксичността настъпва, когато приемът на 
енергия под формата на хранителни вещества от организма 
надвишава капацитета на мастната тъкан безопасно да съх-
ранява мастните киселини. В резултат излишните свободни 
мастни киселини се депозират на необичайни места като 
мускулна и чернодробна тъкан (22). Това от своя страна 
води до оксидативен стрес в съответните тъкани и в резул-
тат на това развитие на инсулинова резистентност и възпа-
лителни промени (22). 

Негативните последици от затлъстяването се откри-
ват във всяка система от органи в човешкия организъм и 
включват повишен риск от захарен диабет, артериална хи-
пертония, сърдечно-съдови заболявания, мозъчно-съдова 
болест, панкреатит, сънна апнея, онкологични заболявания 
и заболявания на опорно-двигателния апарат (24). 

Затлъстяването оказва неблагоприятно влияние и върху 
репродуктивната система с възможен краен резултат без-
плодие при двойките, последващи усложнения при настъпи-
ла бременност и неблагоприятни ефекти върху потомство 
(18). При жените затлъстяването често води до нередовен 
менструален цикъл, олиго- и ановулация и понижен ферти-
литет (24). Затлъстяването е свързано и с по-ниски нива на 
успеваемост при прилагане на методите за асистирана ре-
продукция (24). При жени със затлъстяване вероятността от 
нарушения на менструалния цикъл е с три до четири пъти 
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по-голяма, в сравнение с тази при жени с телесно тегло в 
границите на нормата (24).  

Проучване на Rich-Edwards JW et al. 1994г., което включ-
ва 2527 нераждали жени с неуспешни опити за забременя-
ване от най-малко 1 година, установява, че високият BMI на 
18-годишна възраст е предиктор за ановулаторно безпло-
дие при жени със или без диагноза синдром на поликистоз-
ни яйчници (19). Рискът значително нараства с увеличаване 
на BMI над 23.9 kg/m2 на 18-годишна възраст (19). 

Wise LA et al. 2010г. провеждат проучване, което изслед-
ва зависимостта между периода необходим за настъпване 
на бременност и антропометричните данни на 1651 жени 
в репродуктивна възраст (26). Те установяват, че за всяка 
единица на BMI над 29 kg/m2 се наблюдава по-ниска с 5% 
вероятност за забременяване (26). 

Биохимични особености при жени със затлъстяване
Неблагоприятният ефект на затлъстяването върху жен-

ската репродуктивна система е многофакторен и включва 
множество взаимосвързани механизми (24). Смята се, че в 
основата им са инсулиновата резистентност, високите нива 
на инсулин, хиперандрогенемията и промените в нивата  на 
различните адипокини (16).

Хиперинсулинемията води до свръхпродукция на андро-
гени от яйчниците чрез стимулирането на рецепторите за 
инсулиноподобен растежен фактор-свързващ протеин (IGF-
BP) и чрез инхибиране продукцията на секс-хормон свърз-
ващия глобулин (SHBG) (24). Това води до повишаване нива-
та на свободен естроген, което оказва отрицателна обратна 
връзка на функционирането на хипоталамо-хипофизната ос 
с подтискане на овулацията и дисрегулация на менструал-
ния цикъл (4).

При жени със затлъстяване са установени  повишени 
нива на лептин, което води до инхибиране функцията на 
яйчниците, а това от своя страна до олиго- и/или анову ла-
ция (24). Освен това затлъстяването води до понижаване 
нивата на адипонектин, които обикновено инхибират глю-
конеогенезата в черния дроб, подобряват инсулиновата 
чувствителност и инхибират синтезата на мастни киселини 
(24).

Влияние на BMI върху женските полови хормони
Затлъстяването повишава чувствителността на таргет-

ните за естрогените тъкани чрез три основни фактора (21). 
Повишената надбъбречната секреторна активност води до 
увеличена продукция на андрогенни прекурсори, които от 
своя страна се преобразуват в естрогени в периферните тъ-
кани (21). От друга страна ефективността на преобразуване 
на андростендион до естрон е повишена при затлъстяване, 
тъй като мастната тъкан е основната тъкан, където се реа-
лизира конверсията (21). Плазмените нива на SHBG, с който 
естрадиола се свързва, са понижени при индивиди със зат-
лъстяване. Това води до повишена бионаличност на свобо-
ден естрадиол достъпен за таргетните тъкани (21).

Естрогените се синтезират от андрогени чрез ензима 
ароматаза в половите жлези и в периферните тъкани пре-
димно в мастната тъкан (6). Адипоцитите експресират 
ароматаза, преобразуваща яйчниковите и надбъбречните 
андрогени в естрогени (20). Затлъстяването при жените, 
независимо от тяхната възраст, води до повишени нива на 
ароматазата и увеличена екстрагландуларна продукция на 
естрогени (6). Повишените нива на естрогени при жени-
те със затлъстяване води до понижаване на яйчниковата 
синтеза на стероидни полови хормони, посредством отри-
цателна обратна връзка на ниво хипоталамус и хипофиза 
(6). Вследствие на което нормалният баланс на естрогени 
и прогестерон се нарушава, а именно нивата на естрогени-
те се нормализират, докато тези на прогестерона намалява 
значително (6).

В проучване на Tworoger S. et al. 2006г., в което са вклю-
чени 592 пременопаузални жени, се изследва зависимостта 
между BMI (настоящ и в детска възраст), тегло при ражда-
нето и плазмени концентрации на естрогени, андрогени, 

прогрстерон, SHBG и пролактин (23). Според данните от 
проучването стойностите на BMI са правопропорционални 
на плазмените нива на несвързания тестостерон и обра-
тнопропорционални на нивата на общия тестостерон, анд-
ростендион, общия естрадиол, прогестерон и SHBG (23). При 
жени с BMI≥30 kg/m2 нивата на прогестерона са с 20% по-ни-
ски в сравнение с тези при жени с BMI<20 kg/m2 (23).

В друго проучване на Yeung EH еt al. 2013г. върху 239 
здрави пременопаузални жени на възраст между 18-44 го-
дини с BMI под 35 kg/m2, се проследяват плазмените нива 
на гонадотропните и женските полови хормони спрямо фа-
зите на менструалния цикъл (28). Проучването установява, 
че при жени с висок BMI се наблюдава значително повиша-
ване на плазмените нива на несвързан естрадиол (Е2) и по-
ниски такива на прогестерон, лутеинизиращ хормон (LH) и 
фоликулстимулиращ хормон (FSH) през целия менструален 
цикъл (28). Въпреки понижените базисни стойности на LH и 
FSH при жените със затлъстяване се установява тенденция 
към увеличаване на амплитудите в плазмената концентра-
ция на тези гонадотропни хормони, което е предполагаем 
компенсаторен механизъм поддържащ хормоналната хо-
меостаза (28). Установяват се и понижени нива на общия Е2, 
което съответства на резултатите от други проучвания (5, 
28, 29).

Според данните от проучване на Dorgan JF et al. 1995г., в 
което са включени 107 пременопаузални жени, не се устано-
вява статистическа значима зависимост между плазмените 
стойности на Е2 и степента на затлъстяване  (5). 

Настъпването на менархе може да се появи в по-ран-
на възраст при момичетата със затлъстяване, в сравнение 
с тези чието телесно тегло е в границите на нормата (3). 
Според теори ята на Frisch и Revelle (1971г.) менструацията 
започва, когато телесното тегло достигне така наречената 
„критична маса“, необходима да активира хипоталамо-хипо-
физарно-яйчниковата ос на регулация (3). Според тази хи-
потеза менархе настъпва, когато телесното тегло достигне 
48 kg или процентното съдържание на телесни мазнини е 
~ 22% (3). Момичета със затлъстяване обикновено дости-
гат този критичен телесен минимум в по-ранна възраст, в 
резултат на което менархето при тях настъпва средно една 
година по-рано спрямо популацията с нормално тегло (3). 

В проучване на Mauras N. et al. 2015г., в което са вклю-
чени 35 момичета в предпубертетна възраст, се изследва 
влиянието на телесното тегло върху плазмените нива на 
естрадиол, естрон и техните метаболити. Според данните 
нивата на естрогените и техните метаболити са по-високи 
при момичетата със затлъстяване спрямо при тези с телесно 
тегло в границите на нормата (12). Тези данни показват, че 
затлъстяването е свързано с повишено екстрагландуларно 
производство на естрогени и тяхното метаболизиране пре-
ди настъпването на половото съзряване (12).

Влияние на BMI върху мъжките полови хормони
Жените със затлъстяване, особено тези с абдоминален 

тип, са предразположени към развитието на функционален 
хиперандрогенизъм (15). 

Според данни от редица проучвания плазмените нива на 
несвързания тестостерон при жени от различни възрасто-
ви групи с висок BMI са повишени (2, 13, 11, 23). McCartney 
CR et al. 2006г. провеждат проучване върху 41 момичета със 
затлъстяване в предпубертетна възраст с цел изследване 
плазмените нива на андрогените (13). Те установяват, че 
стойностите на BMI имат положителна корелация както 
с общия така и със свободния тестостерон. Според данни-
те може да се направи заключение, че предпубертетното 
затлъстяване се асоциира с изразена хиперандрогенемия, 
която се проявявa предимно в ранния пубертет (13). При 
пременопаузални жени Tworoger SS et al. 2006г., установя-
ват също повишаване на нивата на свободния тестостерон 
при високи стойности на BMI, но относно концентрацията 
на общия тестостерон те отчитат обратнопропорционална 
зависимост (23). Резултатите от проучването на Bancroft J. 
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et al. 1996г. са напълно противоречиви (2). Провеждат про-
учване, в което  са включени 141 жени на възраст между 40 
и 60 години и установяват, че плазмените нива на общия 
тестостерон нарастват с увеличаване на BMI независимо от 
хормоналния статус (2). Според проучването на Lukanova 
A. et al. 2004г. такава зависимост се открива само при пост-
менопаузални жени (11). Провеждат проучване, в което са 
включени 620 здрави жени, 177 от които пременопаузални 
и 443 постменопаузални. Целта на изследването е да опре-
дели зависимостта между стойностите на BMI и плазмените 
нива на половите хормони, IGF-BP 3 и IGF-I (11). Резултатите 
показват, че при пременопаузални жени не се открива зави-
симост между BMI и андрогенните нива, докато при постме-
нопаузалните се установява правопропорционал на връзка 
между стойностите на BMI и плазмените нива на естрогени, 
тестостерон и андростендион (11). 

В голям брой проучвания се установява, че острата и 
хронична форма на хиперинсулинемията води до повишена 
продукция на андрогени от яйчниците (15). При понижава-
не нивата на инсулин настъпва намаляване и на плазмените 
концентрации на андрогените (15). Свръхпродукцията на 
андрогени от яйчниците на локално ниво може да предиз-
вика преждевременна фоликуларна атрезия с последваща 
олиго- и ановулация (15). 

При жените с абдоминален тип затлъстяване се наблю-
дава нарушена регулация на хипоталамо-хипофизо-над-
бъбречната (HPA) ос (15). Провеждани са многобройни 
проучвания, показващи едновременно висока секреция на 
кортизол след лабораторно изпитване, стрес и свръх-реак-
тивност след стимулация с различни невропептиди, което 
води до леко повишени базални и пикови нива на кортизол 
(1). Повишената активност на HPA благоприятства хиперан-
дрогенизацията при жени със затлъстяване, посредством 
увеличаване нивата на дехидроепиандростендион сулфат 
(DHEAS) (10).

Синдром на поликистоза на яйчниците и BMI
Поликистичният яйчников синдром (ПКЯС) е една от 

най-честите причини за ановулация и безплодие при мла-
ди жени (17). Той често се асоциира със затлъстяване (17). 
Приблизително 50% от жените с ПКЯС са с наднормено те-
гло (17). При жените с ПКЯС, които са със затлъстяване, сте-
пента на инсулинова резистентност, хиперандрогенемия и 
хипертриглицеридемия е значително по-висока от тази при 
тези с ПКЯС и BMI в границите на нормата (1). Проучвания 
върху жени с ПКЯС и затлъстяване, лекувани с хипокало-
рична диета, показват, че намаляването на телесното тегло 
понижава постпрандиалните нива на инсулин и подобрява 
инсулиновата чувствителност (15). Също така се наблюдава 
възстановяване на овулацията и редовен менструален ци-
къл, с което се подобряват фертилните възможности на же-
ните с ПКЯС (15). Тези ефекти обикновено са свързани със 
значително намаляване на плазмените нива на тестостерон 
и андростендион и понякога с повишаване концентрацията 
на SHBG, което допълнително намалява свободната андро-
генна фракция (15).

Заключение
Затлъстяването е свързано с  нарушаване на баланса на 

половите хормони при жените. Тези изменения се дължат 
на смущения в метаболизма на андрогените и естрогени-
те в женския организъм и могат да доведат до смушения в 
менструалния цикъл, олиго- и ановулация и понижен фер-
титлитет. Подобрение във функционирането на женската 
репродуктивна система се наблюдава като резултат от реду-
циране на телесното тегло при пациентки със затлъстяване, 
което показва не само знамичостта на проблема, а и едно 
негово възможно решение.

Книгопис:
1. Acién P, Quereda F, Matallín P, et al. Insulin, androgens, 

and obesity in women with and without polycystic ovary syndrome: a 
heterogeneous group of disorders. Fertil Steril 1999;72:32–40.

2. Bancroft J, Cawood EHH. Androgens and the menopause; a study 
of 40–60-year-old women. Clinical Endocrinology. 1996; 45:577–587. 

3. Bray GA. Obesity and reproduction. Hum Reprod. 1997 Oct;12 
Suppl 1:26-32.

4. Brewer CJ, Balen AH. The adverse effects of obesity on conception 
and implantation. Reproduction. 2010; 140(3): 347-364. 

5. Dorgan JF, Reichman ME, Judd JT, Brown C, Longcope C, 
Schatzkin A, Albanes D, Campbell WS, Franz C, Kahle L. The relation of body 
size to plasma levels of estrogens and androgens in premenopausal women 
(Maryland, United States) Cancer Causes Control. 1995;6/1:3–8.

6. Dowsett M, Folkerd E. Reduced progesterone levels explain 
the reduced risk of breast cancer in obese premenopausal women: a new 
hypothesis. Breast Cancer Res Treat. 2015 Jan;149(1):1-4. 

7. Grenman S, Ronnemaa T, Irjala K, Kaihola HL, Gronroos M. Sex 
steroid, gonadotropin, cortisol, and prolactin levels in healthy, massively 
obese women: correlation with abdominal fat cell size and effect of weight 
reduction. J Clin Endocrinol Metab. 1986;63/6:1257–1261.

8. Haslam DW, James WP. Obesity.Lancet. 2005 Oct 
1;366(9492):1197-209.

9. James WP. The epidemiology of obesity: the size of the problem. J 
Intern Med. 2008 Apr;263(4):336-52. 

10. Layegh P, Mousavi Z, Tehrani DF, Reza Parizadeh S, Khajedaluee 
M. Insulin resistance and endocrine-metabolic abnormalities in polycystic 
ovarian syndrome: Comparison between obese and non-obese PCOS 
patients. Int J Reprod Biomed (Yazd). 2016 Apr; 14(4):263–270.

11. Lukanova A, Lundin E, Zeleniuch-Jacquotte A, Muti P, Mure A, 
Rinaldi S, Dossus L, Micheli A, Arslan A, Lenner P, Shore RE, Krogh V, Koenig 
KL, Riboli E, Berrino F, Hallmans G, Stattin P, Toniolo P, Kaaks R.Body mass 
index, circulating levels of sex-steroid hormones, IGF-I and IGF-binding 
protein-3: a cross-sectional study in healthy women. Eur J Endocrinol. 2004 
Feb;150(2):161-71.

12. Mauras N, Santen RJ, Colón-Otero G, Hossain J, Wang Q, Mesaros 
C, Blair IA. Estrogens and their genotoxic metabolites are increased in 
obese prepubertal girls. J Clin Endocrinol Metab. 2015 Jun;100(6):2322-8. 

13. McCartney CR, Prendergast KA, Chhabra S, Eagleson CA, 
Yoo R, Chang RJ, Foster CM, Marshall J. The association of obesity and 
hyperandrogenemia during the pubertal transition in girls: obesity as a 
potential factor in the genesis of postpubertal hyperandrogenism. 2006; 91 
(5):1714-1722. 

14. Ng M, Fleming T, Robinson M, et al. Global, regional and national 
prevalence of overweight and obesity in children and adults 1980-2013: A 
systematic analysis. Lancet. 2014; 384(9945):766-781. 

15. Pasquali R. Obesity and androgens: facts and perspectives. Fertil 
Steril. 2006 May;85(5):1319-40.

16. Pasquali R, Patton L, Gambineri A. Obesity and infertility.Curr 
Opin Endocrinol Diabetes Obes. 2007; 14:482-487. 

17. Pasquali R, Pelusi C, Genghini S, Cacciari M, Gambineri A. Obesity 
and reproductive disorders in women.Hum Reprod Update. 2003; 9(4): 
359-372. 

18. Practice Committee of the American Society of Reproductive 
Medicine. Obesity and reproduction: a committee opinion. Fertil Steril. 
2015; 104(5):1116-1126. 

19. Rich-Edwards JW, Goldman MB, Willett WC, et al. Adolescent 
body mass index and infertility caused by ovulatory disorder. Am J Obstet 
Gynecol. 1994; 171(1): 171-177. 

20. Schmandt RE, Iglesias DA, Co NN, Lu KH. Understanding Obesity 
and Endometrial Cancer Risk: Opportunities for Prevention. Am J Obstet 
Gynecol. 2011;205:518-525.

21. Siiteri PK. Adipose tissue as a source of hormones. Am J Clin Nutr. 
1987 Jan;45(1 Suppl):277-82.

22. Sørensen TI, Virtue S, Vidal-Puig A. Obesity as a clinical and 
public health problem: is there a need for a new definition based on 
lipotoxicity effects? Biochim Biophys Acta 2010;1801:400–4.

23. Tworoger SS, Eliassen AH, Missmer SA, Baer H, Rich-Edwards 
J, Michels KB, Barbieri RL, Dowsett M, Hankinson SE. Birthweight and 
body size throughout life in relation to sex hormones and prolactin 
concentrations in premenopausal women. Cancer Epidemiol Biomarkers 
Prev. 2006;15/12:2494–2501.

24. Welsh S, Whigham LD, Maxwell R, Lindheim SR. A review of the 
impact of obesity on  reproduction and potential barriers in conveying the 
message. Gynecol Obstet Res Open J. 2016; SE(3): S1-S7.



25

Клинично хранене година 8, книжка 1

OБЗОРИ / REVIEW ARTICLES

25. WHO Expert Consultation. Appropriate body-mass index 
for Asian populations and its implications for policy and intervention 
strategies. Lancet 2004;363:157–63.

26. Wise LA, Rothman KJ, Mikkelsen EM, Sørensen HT, Riis A, Hatch 
EE. An internet-based prospective study of body size and time-to-pregnancy. 
Hum Reprod. 2010; 25(1): 253-264.

27. World Health Organization. Obesity and overweight Fact sheet 
N°311. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/. Updated 
January 2015. Accessed April 2015.

28. Yeung EH, Zhang C, Albert PS, Mumford SL, Ye A, Perkins NJ, 
Wactawski-Wende J, Schisterman EF. Adiposity and sex hormones across the 
menstrual cycle: the BioCycle Study. Int J Obes (Lond). 2013 Feb;37(2):237-
43. 

29. Ziomkiewicz A, Ellison PT, Lipson SF, Thune I, Jasienska G. Body 
fat, energy balance and estradiol levels: a study based on hormonal profiles 
from complete menstrual cycles. Hum Reprod. 2008;23/11:2555–2563.

Адрес за кореспонденция:

Доц. д-р Стефан Ковачев;
Клиника по обща и онкологична гинекология – 

ВМА, София;
e-mail: stkovachev@abv.bg.



26

Клинично хранене година 8, книжка 1

OБЗОРИ / REVIEW ARTICLES

МИКРОЕЛЕМЕНТИ МАГНЕЗИЙ, КАЛИЙ, КАЛЦИЙ, ХЛОР И НАТРИЙ 
ПРИ ПАЦИЕНТИ С ГИНЕКОЛОГИЧНИ ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Чуприна Е1, Гицова С1, Ковачев С1, Одисеева Е2,Петров Н2.
1Клиника по Обща и Онкологична Гинекология (КООГ) – Военномедицинска академия, София

2Клиника по Реанимация и Интензивно Лечение (КАРИЛ) - Военномедицинска академия, София

TRACE ELEMENTS MAGNESIUM, POTASSIUM, CALCIUM, CHLORIDE AND SODIUM 
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Резюме
Електролитите и микроелементите заедно с протеини-

те, въглехидратите и витамините са жизнено важни ком-
поненти на обмяната на веществата и са необходими за 
изграждането на живата тъкан и осъществяването на био-
химичните и физиологичните процеси на човека. Въпреки 
минималното си количество в организма, микро и макрое-
лементите имат огромно влияние върху здравето на човека.

При пациенти с онкологични заболявания е важно да се 
изследват стойностите на електролитите. Те ни дават ин-
формация за усложнение на основното заболяване, прогно-
зата на заболяването и качеството на общото състояние на 
пациeнтите.

Ключови думи: електролити, микроелементи, онколо-
гични заболявания

Abstract
Electrolytes and microelements are substances that, in ad-

dition to proteins, carbohydrates and vitamins are vital compo-
nents of metabolism and are needed for the construction of living 
tissue and implementation of biochemical and physiological pro-
cesses. Although the minimum quantity, micro and macronutri-
ents have a huge impact on human health. 

In patients with cancer, it is important to examine the values 
of the electrolytes. They give us information about the complica-
tion of the underlying disease, the prognosis of the disease and 
the quality of the overall condition of patients.

Key words: electrolytes, microelements, cancer

Въведение
Електролитите са част от състава на ензимите, хормони-

те, витамините и спомагат за активирането им като по този 
начин са въвлечени във всички видове обмяна на вещества-
та.

Електролитният дисбаланс може да доведе до редица 
симптоми, затова е необходимо да бъдем запознати с кли-
ничната картина и причинно-следствената връзка, водеща 
до промени в концентрацията на електролитите в органи-
зма.

Много често онкологичните заболявания не са първоп-
ричината за дисбаланса на електролитите, но съществува 
причинно-следствена връзка между основното заболяване 
и промените в електролитите, познаването на която може 
да подобри състоянието на пациента. Дисбалансът на елек-
тролитите води до намалено качество на живот и промяна в 
терапевтичното поведение. По този начин, максимално бър-
зото разпознаване на състоянията с нарушен електролитен 
баланс е от решаващо значение в грижата за онкоболните 
пациенти. 

Целта на този обзор е да обобщи познанията за промяна-
та на електролитите при пациентки с онкологични гинеко-
логични заболявания. За постигането на целта беше извър-
шена литературна справка в база данни Pubmed, Medscape, 
Cochrane database, MedElement.

Микроелементи 

Калций
Ролята на калция в организма се свързва с процесите 

на координиране на пропускливостта на клетъчната мем-
брана, вътреклетъчните процеси, нервната проводимост, 
мускулните контракции, работата на сърдечно-съдовата 
система, образуването на костите и минерализацията на 

зъбите (1). Той е важен елемент на хемостатичната система. 
Регулирането на калциевия метаболизъм между екстра- и 
интрацелуларно съдържимо се извършва с помощта на па-
ратхормон, калцитонин, 1,25-диоксихолекалциферол. Про-
мените в нивата на тироксин и андрогените увеличават съ-
държанието на калциеви йони, докато глюкокортикоидите 
ги намаляват (1). Това води до промени в нивата на калций 
в кръвта (1). Референтните граници на калций в организма 
са 2.2 - 2.6 ммол/л (2). 

Хипокалцемията е състояние, при което съдържанието 
на калций в организма спада под референтната граница (3). 
Тя се наблюдава при хронична бъбречна недостатъчност, 
намаляване на витамин D, хипопаратиреоидизъм, сепсис, 
лечение с бифосфонати за метастази в костите. При хипо-
калциемия се наблюдават следните симптоми: невромус-
кулни спазми, тетания – симптом на Хвостек или признак 
на Трусо, увеличаване на QT интервала, депресия, високи 
концентрации на желязо, натрий, калий, фосфор, магнезий, 
цинк в организма (3).

Хипокалциемията може да се среща при онкологични за-
болявания като рак на простатата и щитовидната жлеза (4, 
5). В разгледаната литература се среща само един случай на 
овариален карцином придружен от дисбаланс на калция (6).

Хипокалциемията се среща често при онкологични за-
болявания като част от синдрома на туморен разпад ( СТР). 
СТР е процес, при който в резултат на химиотерапевтично 
лечение се освобождава голямо количество интрацелулар-
но съдържимо на раковите клетки за кратък период време 
(7). Този материал предизвиква метаболитни и електролит-
ни нарушения, които водят до синдром на туморен разпад 
(СТР). СТР може да доведе до живото-застрашаващи услож-
нения (7). Ако СТР не се лекува, неговото развитие може да 
доведе до остра бъбречна недостатъчност, сърдечни арит-
мии, гърчове, загуба на мускулен контрол или смърт (7). 
Някои от пациентите със синдром на туморен разпад могат 
да имат клинични симптоми, като: гадене и повръщане, дис-
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комфорт по ставите, недостиг на въздух, сърдечна аритмия, 
летаргия (8). Често синдромът на туморен разпад протича 
асимптоматично в начален етап, но пациентите имат пато-
логични резултати от лабораторни изследвания (8). Лабо-
раторните резултати са показателни за СТР: наблюдават се 
високи стойности на калий, пикочна киселина и фосфати и 
ниски нива на калций в кръвта (8). 

Най-честите заболявания водещи до синдрома на тумо-
рен разпад са остра левкемия или лимфом, които са много 
чувствителни към химиотерапия. Пациентите с бъбречна 
дисфункция, също са изложени на повишен риск от раз-
витие на СТР. Превантивните мерки при повишен риск от 
развитието на тази патология включват намеса преди и по 
време на лечение на рак с интравенозно хидратиране, дето-
ксикиращи средства и алкализиране на урината с натриев 
бикарбонат.

Синдромът на туморен разпад е опасен за живота. По 
време на първия курс на химиотерапия, пациентът трябва 
да получи профилактично лечение и лабораторните изслед-
вания трябва да се извършват ежедневно, за да се избегне 
това сериозно усложнение (9).

Хиперкалциемия
Хиперкалциемията придружаваща онкологичните забо-

лявания е общо метаболитно усложнение на злокачестве-
ните заболявания и е категоризирана в две групи: едната 
е локална остеолитична хиперкалцемия (Local Osteolytic 
Hypercalcemia), поради локална остеолиза, индуцирана от 
туморни метастази в костите, докато другата е хуморална 
злокачествена хиперкалцемия (Humoral Hypercalcemia of 
Malignancy) водеща до системна костна резорбция, причи-
нени от паратироиден хормон-свързан протеин (Parathyroid 
Hormone-related Protein) (9). Високата концентрация на 
калций в кръвта при хиперкалцемия, може да се превърне 
в спешен медицински проблем (10). Хиперкалциемията се 
наблюдава при рак на гърдата, рак на белия дроб, множест-
вена миелома, костни метастази и при някои гинекологич-
ни злокачественни заболявания (11). Дребноклетъчният 
карцином на яйчника от хиперкалциемичен тип е много ря-
дък тумор, обикновено се среща при по-млади жени, често 
съпътстван от повишена концентрация на калций в плазма-
та. Той е силно злокачествен тумор с лоша прогноза (11, 12, 
13). Светлоклетъчният карцином на яйчника е рядък тумор, 
който представлява 5% от всички случаи на рак на яйчници-
те и се свързва с хуморална хиперкалциемия проявяваща се 
при 5%-10% от заболелите. Дисгерминомът е най-често сре-
щаният злокачествен яйчников тумор в детска възраст (14). 
При момичета е втори по честота след дребно клетъчния 
карцином на яйчниците, който се асоциира с хиперкалцие-
мия (14). Хиперкалциемията при рак на вулвата се наблюда-
ва много рядко. Въпреки това, вулварния карцином трябва 
да се има в предвид при диференциалната диагностика на 
пациентки с хиперкалциемия, дори при липса на костни 
метастази (14, 15). Хуморалната злокачествена хиперкал-
цемия причинена от рак на ендометриума е изключително 
рядко състояние и са описани само няколко случая на пара-
неопластична хиперкалцемия, свързана с този вид рак (16-
19). В изключително редки случаи хиперкалциемията може 
да придружава някои доброкачествени гинекологични за-
болявания. Описан е случай с тежка хиперкалциемия при 
лейомиома на матката на бременна пациентка (20). Дължи 
се на ендокринна дисфункция (повишен паратироиден хор-
мон-свързан протеин) през време на бременността. След 
родоразрешението, последвано от миомектомия настъпва 
нормализиране в нивата на калций в серума (20).

Хиперкалциемия могат да причинят също, прекомерни-
ят прием на Са с храната, медикаменти или хранителни до-
бавки, нарушения на калциевия метаболизъм, включително 
и тези, свързани с нарушения на регулацията: патологично 
и травматично увреждане на ЦНС, дисфункция на щитовид-
ната жлеза и паращитовидните жлези, хипервитаминоза на 

витамин D причинено от приемането на свръхвисоки дози 
витамин (1).

Клинични симптоми с които се изявява хиперкалциеми-
ята са: инхибиране на възбудимостта на нервните влакна 
и скелетните мускули, намаляване на тонуса на гладката 
мускулатура, повишени нива на калций в кръвта (хиперкал-
циемия), промени в стомашната киселинност с възходящ 
хиперациден гастрит, язва на стомаха, стенокардия, бради-
кардия, подагра, увеличено количеството на калциеви соли 
в урината, нефролитиаза, нефрокалциноза, повишено кръ-
восъсирване (1). Тя е свързана с повишен риск за заболява-
ния на щитовидната жлеза и паращитовидните жлези, тире-
оидит на Хашимото, увеличена екскреция на желязо, цинк, 
фосфор, магнезий, гадене, летаргия, екстремна мускулна 
слабост, често уриниране, дори кома (1).

Лечението се основава на симптомите на пациента и 
абсолютното ниво на серумния калций. Интервенциите са 
насочени към понижаване на концентрацията на серумния 
калций чрез инхибиране на костната резорбция и увелича-
ване на урината екскреция на калций, което се постига чрез 
терапия с бифосфонати и агресивна хидратация (21). Въ-
преки ефикасността на горните терапии, злокачествената 
хиперкалцемия предвещава една неблагоприятна прогноза, 
която показва напреднал и често рефрактерен рак с прежи-
вяемост няколко месеца (21).

Изброените признаци и симптоми, които обикновено се 
приписват или на лечението на рака или на самия рак, могат 
да затруднят лекарите в установяването на първопричина-
та за хиперкалцемия. Тежката хиперкалцемия е спешно със-
тояние, изискващо незабавно лечение (21).

Калий 
Референтите стойности в организма са 3.5 – 5.0 mmol/l 

(2). В човешкия организъм калият участва в поддържането 
на осмотичната концентрация в кръвта, нормализиране на 
водния баланс и в синтеза на протеини. Играе огромна роля 
в нервно-мускулната възбудимост. Увеличение в концентра-
цията на калий в извънклетъчното пространство /хиперка-
лиемия/ намалява възбудимостта на нервите и мускулите. 
Процесът на възбуждане е свързан с бързото преминаване 
на натрий извън клетката и забавено освобождаване на ка-
лий от мускулните влакна. При хроничен калиев дефицит се 
нарушава реабсорбцията на калций (1). По този начин кали-
ят участва във функцията на мускулите, сърцето, нервната 
система, бъбреците и дори във всяка клетка на организма 
(1). При нормално съдържание на калий в организма пони-
жаването на рН се съпровожда от повишаване на плазме-
ната концентрация на калий, при увеличаването на рН - се 
намаляват нивата му (1). При състояние на ацидоза повише-
ната концентрация на калий в кръвта съответства на нор-
мално съдържание на този микроелемент в организма. От 
друга страна нормалната концентрация на калий в кръвта 
при намалено рН ни показва наличие на вътреклетъчен де-
фицит на микроелемента. От друга страна, в условията на 
алкалоза - при нормално съдържание на калий в организма 
може да се очаква по-ниската му концентрация в плазмата 
(1). Преходът на калий от интрацелуларното в екстрацелу-
ларното пространство настъпва при следните процеси в ор-
ганизма: тъканна хипоксия (шок), повишено разграждане 
на протеин (катаболни състояния), недостатъчен прием на 
въглехидрати (захарен диабет) (1). 

Засилено клетъчно усвояване на калий се получава при 
използване на глюкоза от клетките под влиянието на инсу-
лин (лечение на диабетна кома), повишен синтез на проте-
ин (процеса на растеж, въвеждането на анаболни хормони, 
възстановителен период след операция или травма), кле-
тъчна дехидратация (1). 

При форсирано венозно вливане на натрий, той се обме-
ня с вътреклетъчни калиеви йони и довежда до извеждане-
то му през бъбреците (особено когато натриевите йони са 
въведени като натриев цитрат, вместо натриев хлорид тъй 
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като цитрата лесно се метаболизира в черния дроб) (1).

Таблица 1. Промени в концентрацията на калий (1).
Увеличаването 
на 
концентрацията 
на калий в 
плазмата

Ацидоза Катаболни 
процеси

Натриев 
дефицит

Олигурия, 
анурия

Намаляването 
на 
концентрацията 
на калий в 
плазмата

Алкалоза Анаболни 
процеси

Хипер-
натриемия

Полиурия

Таблица 2. Клинична картина (1).
Хипокалиемия Хиперкалиемия
Сърце: аритмия; тахикардия; 
инфаркт на миокарда; 
намаляване на кръвното 
налягане; нарушение на ЕКГ; 
сърдечен арест (в систола); 
намалена толерантност към 
сърдечни гликозиди.

Сърце: първият знак - аритмия, 
последвано от камерен ритъм; 
по-късно - камерно мъждене, 
сърдечен арест в диастола.

Мускули: по-нисък тонус, 
респираторна мускулна 
слабост (дихателна 
недостатъчност), възходяща 
парализа тип Лендри

Нервна система: парестезия, 
парализа, мускулни 
потрепвания.

Стомашно-чревен тракт: 
загуба на апетит, повръщане, 
атония на стомах, запек, 
паралитичен илеус.

Стомашно-чревен тракт: 
повръщане, спазми, диария.

Бъбреци: изостенурия; 
полиурия, полидипсия; 
понижен тонус на пикочния 
мехур.

Бъбреци: олигурия, анурия.

Чести симптоми: 
слабост, летаргия или 
раздразнителност, 
постоперативна психоза, 
усещане на студ, жажда.

Чести симптоми: обща слабост, 
объркване.

Въглехидратен метаболизъм: 
нарушен глюкозен толеранс.

В следоперативния период е изключително важно про-
следяването на стойностите на калий, наличието на сим-
птоматика свързана с промяна на нивата му, както и сво-
евременно лечение (22). Подготовката за благополучно 
следоперативно възстановяване може да започне предопе-
ративно. Перорален прием на калиев хлорид и рехидрати-
ращ перорален разтвор като добавка към подготовката на 
червата с натриев фосфат може да предотврати хипокалие-
мия в следоперативния период при лапароскопски гинеко-
логични операции, отбелязват някои автори (22). В следо-
перативния период е необходимо контролирано въвеждане 
на интравенозни вливания, особено на разтвори несъдър-
жащи калий или тези с намалено съдържание на калий, как-
то и употребата на диуретични медикаменти (22).

Хипокалиемия
В разгледаната литература няма данни за конкретно 

свързани случаи на хипокалиемия и онкологични заболя-
вания, но тя се среща като част от паранеопластични ендо-
кринни синдроми, в частност при синдрома на Кушинг. За 
синдрома на Кушинг са характерни: хипокалиемия, полики-
стозни яйчници, тромбоза на дълбоките вени и други (23). 
Описана като част от синдрома на Кушинг открихме при 
търсене в научната литература, че хипокалиемията придру-
жава някои от овариалните неоплазии (24, 25), както и дру-
ги тумори, които дават метастази в яйчниците (26).

Хиперкалиемия
Mieczkowski M et al. съобщават за хиперкалиемия като 

част от гореописаният синдром на туморен разпад (27).

Натрий
Смущенията в концентрацията на натрий са резултат 

от измененията във водния баланс на организма. Прибли-
зително две трети от водата се разполага вътреклетъчно и 
една трета в извънклетъчното пространство (1). От водата 
в извънклетъчното пространство, приблизително 75% е 
в интерстициума и 25% в интраваскуларно пространство. 
Тъй като мастната тъкан съдържа по-малко вода отколко-
то мускулната, съдържанието на вода е по-ниско от общо-
то телесно тегло при жени, възрастни хора и при хората с 
висока степен на затлъстяване. Натрият е основният опре-
делящ фактор за плазменото осмотично налягане и водата 
се движи към по-високо осмотично налягане и в посока об-
ратна на ниско осмотично налягане (1). Хипонатриемията и 
хипернатремията са резултат главно от нарушение във во-
дната обмяна. Метаболизмът на водата е строго регулиран 
от осморецепторите в хипоталамуса, освобождаването на 
антидиуретичен хормон и адекватния бъбречна отговор на 
антидиуретичен хормон. Повечето нарушения на водната 
обмяна са причинени от дисфункционално освобождаване 
или променен отговор на бъбреците към действието на ан-
тидиуретичния хормон (1). В норма стойностите на натрий 
са 136-145 ммол/л (2). 

Хипернатремия се среща при натриева концентрация в 
серума превишаваща 145 ммол/л (28). Повечето признаци 
и симптоми са свързани с основното заболяване, което води 
до загуба на вода (например, диария, гадене, повръщане, 
треска). Наблюдава се и при състояния причиняващи нама-
лен прием на вода (например, делириум, деменция). При-
знаците на това състояние са хиперпнея, мускулна слабост, 
безпокойство, безсъзнание, летаргия дори кома (29).

Таблица 3. Причини за дисбаланс на натрия (29).
Хипонатриемия Хипернатриемия
хипергликемия бъбречен произход

полидипсия повишена телесна температура, 
потене

тиазидни диуретици, НСПВС незахарен диабет от централен 
произход

намалена бъбречна 
екскреция на вода нефрогенен незахарен диабет

карцином на бял дроб първична хиподипсия

повръщане, разстроиство увеличено количество 
минералкортикоиди

изгаряния, пакреатит, 
перитонит тумори на надбъбреците

липса на 
минералкортикоиди

вливане на хипертоничните 
раствори

хипотиреоз феномен „Reset osmostat“

цироз вродена хиперплазия на 
бъбреците

сърдечна недостатъчност липса на достъп към водата

ятрогенна

В разгледаната литература не се среща връзка между ги-
некологичните заболявания и хипернатриемията, въпреки 
налична такава при другите видове тумори, включително и 
при метастази (30).

Хипонатриемията е състояние, при което концентраци-
ята на натрий в серума е по-ниска от 136 ммол/л и това е 
едно от най-честите електролитни нарушения (30). Повече-
то симптоми на хипонатремията са вследствие на мозъчен 
оток и транс-клетъчни изменения на съдържимото в клет-
ките на централната нервна система (ЦНС). Симптомите 
обикновено не са явни, докато концентрацията на натрий 
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не спадне под 125 ммол/л (31). Те могат да включват гадене, 
повръщане, главоболие, припадъци, летаргия, развитие на 
огнищни неврологични дефицити, респираторна депресия 
и кома (31). Сериозни неврологични промени като гърчове 
и кома обикновено не се наблюдават докато концентрация-
та на натрий не стане по-ниска от 110-115 ммол/л. Пациенти 
с бързо развиваща се тежка хипонатриемия (<120 ммол/л за 
24-48 часа) са с най-висок риск от развитие на тежки, живо-
то застрашаващи нарушения на централната нервна систе-
ма. Хипонатриемията и хипернатриемията биват хиповоле-
мична, хиперволемична и еуволемична (31). 

При около 14% от хоспитализираните пациенти хипо-
натремията се дължи на основните тумор-свързани със-
тояния (32). Случаите с хипонатремия обаче са с подобна 
честота както при пациенти с туморни заболявания, така 
и при пациенти с други заболявания, въпреки различната 
етиология (32, 33). Най-честите видове тумори създаващи 
хипонатриемия предизвикват синдром на неадекватна се-
креция на антидиуретичен хормон. Това са тумори на хипо-
физа, бял дроб, глава и шия, краниофарингеома (34). Свръх 
производство на антидиуретичен хормон се наблюдава при 
невробластоми, дребноклетъчни невроендокринни карци-
номи, кистичноаденоидни карциноми, недиференцирани 
карциноми и саркоми както и при дребноклетъчен карци-
ном на бял дроб (35). Понякога могат да се срещат и при не-
зряла тератома. Случаите на хипонатриемия съпътстващи 
овариални тумори са много редки, и не е изяснен техния 
патофизиологичен механизъм (36).

Напредналият карцином на гърда или дебело черво с ме-
тастази в надбъбреците може да доведе до хипонатриемия 
(37, 38). Първичен надбъбречен лимфом, обхванал и двете 
надбъбречни жлези също може да доведе до хипонатриемия 
и хиперкалиемия като вторичен признак на надбъбречна 
недостатъчност (39). Хипонатриемията е негативен прог-
ностичен фактор при пациенти с рак и обикновено се при-
чинява от синдром на неадекватна секреция на антидиуре-
тичен хормон (40).

Химиотерапевтици, като винкристин, винбластин и 
циклофосфамид индуцират хипонатриемия (41). Това ста-
ва, чрез засягане на паравентрикуларни и супраоптични 
неврони от цитотоксичните медикаменти (42). Няколко 
проучвания разглеждат терапията с винкристин и синд-
рома на неадекватна секреция на антидиуретичен хормон, 
като повечето документират високи серумни нива на вазо-
пресин, както и повтаряне на дисбаланса при последваща 
терапия с винкристин (43). Винбластин също причинява 
тежка хипонатремия и синдром на неадекватна секреция 
на антидиуретичен хормон (44). По същия начин, терапията 
с циклофосфамид е свързана с хипонатремия и синдром на 
неадекватна секреция на антидиуретичен хормон с обрати-
мост на действията му, докладвани при двама пациенти, ле-
кувани с висока доза циклофосфамид (43).

Хлор
Хлорът е един от главните плазмени йони. Заедно на-

трий, калий и калций, участва в създаването и функциони-
рането на потенциалите на покой и на възбудимост на кле-
тъчните мембрани (1). Хлорният анион играе важна роля в 
поддържане на алкално-киселинно равновесие (хемоглоби-
нова буферна система на червените кръвни клетки), диуре-
тичната функция на бъбрека, синтез на солна киселина от 
париеталните клетки на стомашната лигавица (1). Нормал-
ната концентрацията на хлор в кръвната плазма е 98-106 
mmol/l (2). Хипохлоремия възниква при концентрации 
под 98 mmol/l. Причините за това са: загуба на стомашни 
и чревни сокове при различни заболявания (интоксикации, 
илеус, стеноза на стомаха, тежка диария); загуба на храно-
смилателни сокове в лумена на стомашно-чревния тракт 
(чревна пареза, тромбоза на мезентериалните артерии); не-
контролирана диуретична терапия; нарушение на алкално-
киселинното състояние (метаболитна алкалоза); плазмо-

дилуция (37).
Клиничната картина на хипохлоремията е неспецифич-

на. Невъзможно е да се отделят намаляването на хлора от 
симптомите на едновременно променящи се концентрации 
на натрий и калий, които са тясно свързани (45). Клинич-
ната картина прилича на състоянието хипокалиемична ал-
калоза. Пациентите се оплакват от слабост, летаргия, сън-
ливост, загуба на апетит, гадене, повръщане, а понякога и 
мускулни крампи, коремни спазми, чревна пареза. Често са 
придружени със симптоми на дехидратация в резултат на 
загуба на течности или хиперхидратация при плазмоделу-
ция (45).

Хиперхлоремия се развива при нарастващи концентра-
ции на хлор в плазмата над 106 mmol/l, в резултат на водна 
интоксикация при безвкусен диабет, увреждане на мозъч-
ния ствол при утеросигмостомия, нарушение на бъбреч-
ната екскреторна функция (45), в частност остра бъбречна 
недостатъчност, тежък сепсис и септичен шок (46). Клинич-
ната картина на хиперхлоремията също е неспецифична и 
се определя от дисбаланса на натриеви и калиеви катиони, 
които са тясно свързани с обмена и разпространението на 
хлорните аниони в организма и нарушенията във водния 
баланс, който се развива на фона на измененията в концен-
трация на йоните (46).

При преглед на литературата се установи липса на ин-
формация относно връзката между онкологичните гинеко-
логични заболявания и хиперхлоремията (47).

При пациентки, планирани за гинекологични опера-
ции, е от значение скоростта на инфузията на 0.9% физио-
логичен разтвор, който предизвиква метаболитна ацидоза 
с хиперхлоремия и съпътстващо намаляване на йонната 
разликата (48). Инфузията на неадекватно количество фи-
зиологичен разтвор по време на анестезия и хирургия води 
до метаболитна ацидоза, която не се наблюдава след при-
ложение на разтвор Рингер лактат. Ацидозата е свързана с 
хиперхлоремия (48).

Магнезий
Магнезият е също много важен микроелемент. Той е ко-

фактор в много ензимни реакции. Необходим е за превръ-
щането на креатинфосфат в АТФ – нуклеотид (49). Магнези-
ят участва във всички етапи на протеиновата синтеза (50). 
Микроелементът оказва влияние на мускулния съдов тонус, 
има съдоразширяващо действие и облекчава спазмите. Той 
намалява напрежението на гладката мускулатура в стените 
на артериите и по този начин намалява кръвното наляга-
не, стимулира жлъчната секреция, повишава двигателната 
активност на червата (50). Магнезият понижава холесте-
рола. Недостигът му причинява смущения в емоциите на 
човек – използва се за профилактика на стреса и синдрома 
на хроничната умора. От особено значение по отношение на 
патологичните ефекти от намалена магнезиева концентра-
ция е ролята на този елемент в регулирането на калиевите 
потоци и неговото участие в метаболизма на калций (50). 
Референтните граници на магнезия в кръвта са 0.80-1.20 
mmol/l (2).

Хипермагнезиемията е рядко състояние, поради бързата 
реакция на бъбреците при повишаване на серумните магне-
зиеви нива (51). Основните симптоми включват летаргия 
и объркване, аритмия, мускулна слабост, хипорефлексия, 
комплетен сърдечен блок, сърдечен арест. Най-честите при-
чини за хипермагнезиемия са хемолиза и бъбречна недоста-
тъчност (51). 

Хипомагнезиемията е много често срещано явление. 
Симптомите на хипомагнезиемия включват апатия, депре-
сия, делириум, гърчове и парестезии, тремор, обща мускулна 
слабост, камерни аритмии (52). В допълнение, хипомагнези-
емия обикновено се свързва с други електролитни наруше-
ния, включително хипокалиемия, хипонатриемия, хипокал-
циемия, хипофосфатемия (52). Нивата на магнезий трябва 
да се проследяват при пациенти с рефрактерна хипокал-
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циемия и хипокалиемия. Проследяват се при пациенти на 
продължително лечение с диуретици, дигоксин, аминогли-
козиди, амфотерицин и цисплатина (52). Други причини за 
намалени серумни нива на магнезий са гастроинтестинални 
фистули, възпалителни заболявания на ГИТ (гастро-интес-
тинален тракт), малабсорбция, диабет, хипопаратиреоиди-
зъм, хипералдостеронизъм, ацидоза, хемотрансфузия, остър 
панкреатит, диария, диабет, алкохолизъм (52).

Приемът на магнезий може да намали риска от развитие 
на захарен диабет 2 тип, а интраоперативното му приложе-
ние намалява постоперативната болка (53, 54). Употребата 
на магнезий може да бъде от полза в първичната превенция 
на рак на панкреаса (55). Проучвания съобщават за намаля-
ване на хиперкоагулацията след интраоперативно прило-
жение на магнезиев сулфат при пациенти подложени на ла-
параскопски интервенции за колоректален карцином (56). 
Магнезият играе голяма роля в карценогенезата, прогреси-
ята и лечението на онкологичните заболявания като влияе 
на всички стъпки на канцерогенезата и туморният растеж 
(57).

Периоперативната хипомагнезиемия е широко разпрос-
транена при онкологични пациенти, подложени на гинеко-
логична хирургия, което прави препоръчително рутинно 
предоперативното и следоперативното изследване на се-
румния магнезий на всички пациенти, подложени на опера-
тивна интервенция по повод онкологично гинекологично 
заболяване (58). В разгледаната литература липсват данни 
за наличие на конкретно гинекологично заболяване и връз-
ката му с намалените нива на магнезий в кръвта. 

Заключение
Недостиг само на един хранителен микроелемент може 

да наруши функционирането на цялата верига химични ре-
акции в човешкия организъм. Това от своя страна предиз-
виква смущения в редица органи и системи. Патологичните 
състояния се проявяват при недостиг, излишък или дисба-
ланс на макро- и микроелементи в организма. Хроничната 
липса на равновесие на микроелементите води до сериоз-
ни промени във функциите на организма, имунитета, нару-
шение в функцията на ендокринната и нервната системи, 
което води до нервно-психически разстройства, рак, въз-
палителни заболявания на органи и тъкани. Причините за 
липсата на равновесие са многобройни. Всички микроеле-
менти са свързани помежду си и промени в нивото на един 
от тях води до промяна в останалите. Проследяването им е 
от особено значение за пациенти на постоянна интравеноз-
на инфузия и с онкологични заболявания. Оценката само 
на един микроелемент не е информативна, поради което е 
необходимо да се извършва изследване на всички микрое-
лементи.
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