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НАУЧНИ СТАТИИ
ПерорАлНо ПрИложеНИе НА ПробИоТИцИ ПрИ жеНИ 

С ПродължИТелНА кАТеТерИзАцИя НА ПИкоЧНИя мехУр

Стойчева А1, ковачев С1, Гановска А1, Петров Н2.
1клиника по обща и онкологична гинекология – военномедицинска академия, София

2клиника по анестезиология и интензивни грижи - военномедицинска академия, София

ORAl uSE Of PRObiOTiCS in wOmEn wiTh lOng TERm blAddER CAThETERizATiOn

StoichevaA1, kovachev S1, ganovska A1, Petrov n2.
1Clinic of General and Oncology Gynecology – Military Medical Academy, Sofia

2Department of Anesthesiology and Intensive Care – Military Medical Academy, Sofia

Абстракт
Продължителената катетеризация на пикочния мехур 

увеличава риска от микробна колонизация и инфекция на 
уринарния тракт. Симптоматичните инфекции на пикочни-
те пътища, свързани с уретралната катетеризация са най-
често срещаните вътреболнични инфекции и съставляват 
от 23% до 40% от тях. Прилагането на микроорганизми 
като пробиотици за превенция на урогенитални инфекции 
при жената е широко разпространено в световен мащаб. В 
литературата съществуват противоречиви данни относно 
ефективността на пробиотиците върху понижаване риска 
от развитието на уроинфекции.

целта на проведеното от нас проучване е да оцени ефек-
та от приложението на перорални пробиотици върху уроин-
фекциите при гинекологично оперирани пациентки, с пос-
ледваща продължителна катетеризация на пикочния мехур.

материали и методи: Проучването е едноцентрово, ре-
троспективно, проведено в Клиника по обща и онкологична 
гинекология, ВМА - София, за период от две години. Вклю-
чени са 152 жени на възраст от 46 до 84 години, хоспитали-
зирани в клиниката за оперативно лечение. Извършените 
при тях оперативни интервенции налагат продължителна 
постоперативна катетеризация на пикочния мехур (най-
малко за 5 дни). Пациентките са разделени в две групи, по 
равен брой, на случаен принцип. При тези от първата група 
в постоперативния период е прилаган перорално пробио-
тичен препарат, а при пациентките от втората група не са 
прилагани пробиотици. При всички пациентки на 6-ти сле-
доперативен ден са направени контролни изследвания на 
урината (общо изследване на урина и урокултура).

резултати: Резултатите от проучването показват, че 
при 64 (84.2%) от пациентките от първата група и при 46 
(60.5%) от втората група не се установява бактериурия в 
постоперативния период.  

заключение: Според данните от проучването приложе-
нието на перорални пробиотици в постоперитвния период 
при пациентки с продължителна катетеризация на пикоч-
ния мехур, понижава честотата на развитие на уроинфекци-
ите.

ключови думи: пробиотици, уроинфекция, катетериза-
ция на пикочния мехур, урогенитална флора

Abstract
Long term bladder catheterization increases the risk of 

microbial colonization and urinary tract infection. Catheter 
associated symptomatic urinary tract infections are the leading 
cause of hospital acquired infections and constitute 23% - 40% of 
them. The use of microorganisms as probiotics is widely spread 
worldwide, including for prevention of urogenital infections 
in women. There is contradictory data in medical literature 
regarding the effectiveness of probiotics in reducing the risk of 
urinary tract infections.

The aim of the conducted study is to determine the effect 
of orally administered probiotics on urinary tract infections in 
women who have undergone gynecological surgery followed by 
long term bladder catheterization.

material and methods: This is a single-center, retrospective 
study, conducted in the General and Oncological Gynecology 
Clinic at Sofia Military Medical Academy for a period of two 
years. A total of 152 women, admitted for surgical treatment, 
were included in the study, aged 46 to 84. The performed 
surgical interventions in those cases required long term bladder 
catheterization (a minimum of 5 days). The patients were 
randomly divided in two equal groups. Those in the first group 
received an orally administered probiotic and those in the second 
group did not. Clinical urine tests (urinalysis and urine culture) 
were performed on all patients on the 6th post-operative day.

Results: The results of the study show that no bacteriuria 
was found in 84.2% of the patients in the first group and in 60.5% 
of the patients in the second group, during postoperative care.

Conclusion: According to the results of the study, the 
administration of oral probiotics in postoperative care reduces 
the instances of urinary tract infections in female patients subject 
to long term catheterization.

key words: probiotics, urinary tract infections, bladder 
catheterization, urogenital flora

въведение
Концепцията за пробиотиците датира от преди повече 

от 100 години (14). Тя произтича от схващането, че микро-
организмите, които обитават човешкото тяло още от ражда-
нето му, играят роля в превенцията на заболяванията (14). 
Смята се, че съвременният човек не се снабдява в достатъч-
но количество с „ползотворните” микроорганизми, поради 
което е необходимо да ги приема под формата на пробиоти-
ци (10). Приложението им е широко разпространено в све-

товен мащаб, включително и за превенция на инфекции на 
урогениталния тракт при жената (12).

За първи път терминът „пробиотик“ е използван през 
1965 година от Lilly и Stillwell (9). С него те обозначават ве-
ществата, секретирани от един организъм, стимулиращи 
растежа на друг (9). През 2001г. Световната здравна органи-
зация дефинира пробиотиците като: „Живи микроорганиз-
ми, които, ако бъдат приложени в подходящи количества, 
имат благотворно влияние върху здравето на организма“ 
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(8). Пробиотиците са представени в търговската мрежа за 
първи път през 30-те години на ХХ-ти век от Shirota в Япония, 
като продукт, съдържащ Lactobacillus casei (14). Съвремен-
ните пробиотични препарати, предлагат голямо разнообра-
зие от бактериални родове, като най-често използваните от 
тях са: Lactobacillus, Bifidobacterium, Escherichia, Enterococcus, 
Bacillus и Streptococcus (9).

Установени са няколко механизма на действие на проби-
отиците (9). Те блокират адхезията и разрастването на па-
тогенните микроорганизми, като предотвратяват колони-
зацията им, на принципа на конкурентното инхибиране (9, 
15). Също така отделят клетъчни сигнални вещества, които 
укрепват лигавичната бариера на организма срещу патоген-
на инвазия (15). Множество от продуктите на метаболизма 
на лактобацилите имат антагонистичен ефект спрямо ваги-
налните и уро-патогенните микроорганизми (9). 

цел 
Целта на проведеното от нас клинично проучване е да 

определи терапевтичния ефект на пробиотиците в превен-
цията и лечението на урологични инфекции при жени след 
оперативни гинекологични интервенции, които налагат 
продължителна катетеризация на пикочния мехур.

материали и методи
Проучването е едноцентрово, ретроспективно, прове-

дено в Клиника по обща и онкологична гинекология, ВМА-
София, за период от две година. Включени са 152 жени на 
възраст от 46 до 84 години, хоспитализирани в клиниката за 
оперативно лечение. В зависимост от диагнозата са извър-
шени радикална хистеректомия с тазова лимфна дисекция 
по повод на цервикален или ендометриален карцином или 
пластика на предната влагалищна стена, като самостоятел-
на оперативна интервенция или като част от по-голяма по 
обем такава. Извършените при тях оперативни интервен-
ции налагат продължителна постоперативна катетериза-
ция на пикочния мехур, най-малко за 5 дни. 

Пациентките са разделени в две групи, по равен брой, 
на случаен принцип. При пациентките от група 1 в постопе-
ративния период е прилаган перорално пробиотичен пре-
парат за 5 дни в дозировка – 2х1 саше, със следното съдър-
жание: пробиотичен бленд от млечнокисели бактерии (400 
mg) - Lactobacillus lactis, Lactobacillus rhamnosus, Streptococcus 
thermophilus и Lactobacillus acidophilus; D-маноза (500 mg) и 
екстракт от червена боровинка (200 mg). При пациентките 
от група 2 (контролна) не са прилагани пробиотици в посто-
перативния период. При всички пациентки на 6-тия посто-
перативен ден, след свалянето на катетъра, са направени 
лабораторни изследвания на урината (общо изследване на 
урина и седимент, урокултура). Отразени са и оплаквания-
та на пациентките свързани с микцията като парене, болка 
при уруниране, затруднено или често уриниране.

Статистически анализ
данните са обработени със статистическа програма 

SPSS (v.20). Използва се тестът хи-квадрат (Pearson’s chi 
square test), като се прави крос-табулация (crosstabulation). 

резултати
В проучването са включени 152 пациентки на средна 

възраст 65 години (от 46 до 84 години). В група 1 са включе-
ни 76 жени на възраст от 46 до 73 години, при които е при-
лаган перорално пробиотичен препарат в постоперативния 
период за 5 дни. В група 2 са включени също 76 пациентки 
на възраст от 52 до 84 години, при които не са прилагани 
пробиотици. В група 1 при 24 (31.6%) от пациентките е из-
вършена пластика на предната влагалищна стена, а при 52 
(68.4%) от тях радикална хистеректомия с тазова лимфна 
дисекция. В група 2 при 31 (40.8%) от тях е извършена плас-
тика на предната влагалищна стена, а при 45 (59.2%) от тях 
радикална хистеректомия с тазова лимфна дисекция.

При 79 (52%) от пациентките включени в проучване-
то се наблюдават микционни смущения като парене, често 
уриниране и болки при микция като 33 (43.4%) от тях са в 
група 1, а 46 (60.5%) в група 2. При 16 (10.5%) от пациен-
ктите с микционни смущения се установява положителна 
урокултура като в група 1 броят на пациентките приемащи 
пробиотик е 6 (7.9%), а в контролната група 2 – 10 (13.2%). 
Несигнификантна бактериурия се установява при 22 
(14.5%) пациентки, а стерилни урокултури – при 41 (26.9%) 
(таблица 1, фигура 1).

Таблица 1. Разпределение на пациентките по групи 
с микционни смущения в зависимост от резултатите 
от лабораторните изследвания  

Групи
Сигнификантна 

бактериурия
Несигнификантна 

бактериурия
Без 

бактериурия
Общо 

i-ва 
група 6 (7.9%) 5 (6.6%) 22 (28.9%) 33 

(43.4%)
ii-ра 

група 10 (13.2%) 17 (22.4%) 19 (25%) 46 
(60.5%)

Общо 16 (10.5%) 22 (14.5) 41 (26.9%) 79 
(51.9%)

При 73 (48%) от пациентките не се установяват смуще-
ния в микцията. Резултатите от урокултурата при пациент-
ките без микционни смущения по групи са отразени в таб-
лица 2.

 
Таблица 2. Разпределение на пациентките без мик-

ционни смущения по групи в зависимост от резултати-
те от лабораторните изследвания 

Групи
Сигнификантна 

бактериурия
Несигнификантна 

бактериурия
Без 

бактериурия
Общо 

i-ва 
група
n-76 

(100%)

0 1 (1.3%) 42 (55.3%)
43 

(56.6%)

ii-ра 
група
n-76 

(100%)

0 3 (3.9%) 27(35.5%)
30 

(39.4%)

Общо 
n- 152 

(100%)
0 4 (2.6%) 69 (45.4%)

73 
(48%)

Фигура 1. Разпределение на пациентките по групи в 
зависимост от резултатите от урокултурата и нали-
чието или не на микционни смущения
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Таблица 3. Статистическа разлика между наблюда-
вани и очаквани резултати в двете изследвани групи

Групи
Нямат 

оплаквания
n/%

Имат оплаквания
n/%

Общо
n/% P

първа 43 (56.6) 33 (43.4) 76 (100)
0.0348

втора 30 (39.5) 46 (60.5) 76 (100)

*Chi square тест – 4.4543. Р – 0.0348. Резултатът е сигни-
фикантен при р ≤ 0.05

Резултатите от проведеното от нас проучване показ-
ват, че при 64 (84.2%) от пациентките от група 1 и при 46 
(60.5%) от група 2 не се установява бактериурия в постопе-
ративния период. Микционни смущения се наблюдават при 
33 (43.4%) пациентки от първата група, както следва: при 22 
(66.7%) от тях не се установява бактериурия, при 6 (18.2%) 
се установява сигнификантна бактериурия, а при 5 (15.1%) 
от тях – несигнификантна  бактериурия. Останалите 43 
(56.6%) пациентки от група 1 не съобщават за микционни 
смущения, а при 1 (2.3%) от тях е открита несигнификантна 
бактериурия. При 46 (60.5%) пациентки от група 2, се уста-
новяват смущения в микцията, като при 10 (21.7%) от тях е 
установена сигнификантана бактериурия, при 17 (37%) бак-
териурията е несигнификантна, а при 19 (41.3%) от тях не се 
откриват бактерии в урината. Без микционни смущения са 
30 (39.5%) пациентки от втората група, като при 3 (10%) от 
тях е установена несигнификантна бактериурия.

Статистическата обработка на резултатите показва сиг-
нификантна (р - 0.03) разлика за оплакванията на пациент-
ките в двете групи (приемащи и неприемащи) уробиотици 
при продължителна катетеризация.

обсъждане
Продължителената катетеризация на пикочния мехур 

увеличава риска от микробна колонизация и инфекция на 
уринарния тракт (2). При 20%-50% от гинекологично опе-
рираните пациентки в постоперативния период се наблю-
дава преходна невъзможност за спонтанно изпразване на 
пикочния мехур, което налага неговата продължителна 
катетеризация (5). Това усложнение се дължи на обратими 
миркотравми на нервните влакна, инервиращи пикочния 
мехур, които настъпват при парацервикалната и параваги-
нална тъканна дисекция (5). 

Рискът от развитие на пиелонефрит или уросепсис е 
висок при пациенти с продължителна катетеризация на 
пикочния мехур (1). Бактериалната колонизация на пикоч-
ния мехур се благоприятства от образуването на биофилм 
по повърхността на уретралния катетър (2). Тези биофилми 
играят ролята на инфекциозен резервоар от разнообразни 
микроорганизми (2). За всеки ден от уретралната катете-
ризация 5% от пациентите развиват бактериурия (1). При 
такива пациенти уроинфекциите често са с полимикробна 
етиология (2). Симптоматичните инфекции на пикочните 
пътища, свързани с уретралната катетеризация са най-чес-
то срещаните вътреболнични инфекции, като съставляват 
23% - 40% от тях (1).

В литературата съществуват противоречиви данни от-
носно ефективността на пробиотиците върху понижаване 
риска от развитието на уроинфекции (4). През 1973г. Andrew 
Bruce установява, че при жени, които никога не са имали 
уринарни инфекции е налице колонизация на влагалището 
с лактобацили, а при жени страдащи от рецидивираши ин-
фекции на пикочните пътищата, вагиналната микрофлора 
е представена от коли-бактерии, които колонизират пикоч-
ния мехур по асцендентен път (3). Bruce et al. 1973г. изказ-
ват хипотезата, че лактобацилите са протективен фактор 
на урогениталното здраве при жената (3). Tytgat et al. 2016г. 
установяват, че чрез повърхостните си гликопротеини и 

пили, Lactobacillus rhamnosus GG възпрепятстват адхезията 
на потенциално патогенните ентерококи към лигавичния 
епител (17, 18). Проучване на Petrova et al. 2016г. показва, че 
белтък подобен на лектин при Lactobacillus rhamnosus GR-1, 
е отговорен за тъканно-специфичното му прикрепяне към 
влагалищния епител и подтискането на адхезията на уроге-
нитални патогени (11).

Според Gupta et al. два щама лактобацили (Lactobacillus 
GG (ATCC 53103) и Lactobacillus rhamnosus GR-1), приложени 
перорално ефективно колонизират и протектират уроге-
ниталния тракт при жената (9). Проучване на Colodner et al. 
2003г. не подкрепя това твърдение (6). Според Colodner et 
al. Lactobacillus rhamnosus GG не може да бъде употребяван 
като пробиотичен агент при инфекции на пикочните пъ-
тища, тъй като не се прикрепя добре към вагиналния епи-
тел (6). Те правят проучване върху здрави постменопауза-
лни жени, при които са прилагани перорално пробиотици 
(Lactobacillus rhamnosus GG) за 1 месец (6). Целта на проучва-
нето е да се оцени вагиналаната колонизация с Lactobacillus 
rhamnosus GG след перорално приложение, с оглед на про-
филактика на рецидивиращи инфекции на пикочните пъ-
тища (6). Резултатите показват, че само при 4 (9.5%) жени 
се е наблюдава колонизация на влагалището с Lactobacillus 
rhamnosus GG (6).

Reid et al. 2001г. представят първото клинично доказа-
телство, че пробиотичните лактобацили колонизират вла-
галището при перорален прием (13). Те правят проучване 
върху 10 жени с анамнеза за рецидивиращи вагинални и 
уринарни инфекции, при които перорално са прилага-
ни два щама лактобацили (Lactobacillus rhamnosus GR-1 и 
Lactobacillus fermentum RC-14), два пъти дневно, в продъл-
жение на 14 дни (13). Резултатите показват, че след една 
седмица Lactobacillus rhamnosus GR-1 и/или Lactobacillus 
fermentum RC-14 са изолирани от влагалището при всички 
10 пациентки (13). Тези щамове са подбрани на базата на 
20-годишни лабораторни изследвания, които показват, че 
Lactobacillus rhamnosus GR-1 и Lactobacillus fermentum RC-14, 
попаднали във влагалището могат да го колонизират и да се 
конкурират с уропатогените, намалявайки риска от разви-
тието на уроинфекция (13). Концепцията за ефективна ко-
лонизация на влагалището при перорален прием на лакто-
бацили се потвърждава и от проучване на Morelli et al. 2004г. 
(12). Стабилизирането на урогениталната флора при перо-
рален прием на пробиотици се определя като преходно от 
Bossa et al. 2017г. (2). Те правят проучване върху пациен-
ти с продължителна катетеризация на пикочния мехур, 
поради трайно увреждане на инервацията му (2). При 
тях те изследват ефикасността от лечението с пробио-
тични препарати при налична уроинфекция и оценяват 
въздействието на пробиотиците върху флората на ури-
нарния тракт (2). Установяват, че пероралния прием на 
пробиотици променя микрофлората на урогениталния 
тракт сравнително бързо, но при преустановяване на 
терапията катетърната бактериална колонизация въз-
връща първоначалния си състав (2). Това наблюдение е 
в съответствие с предходни проучвания, които посочват, 
че пробиотичните щамове не колонизират пикочния ме-
хур в дългосрочен план (2).

В проучване на Shim et al. 2016г. е направена оценка на 
антимикробната активност на лактобацилите спрямо уро-
патогенни микроорганизми и е съпоставена с тази на анти-
биотиците (16). Според резултатите лактобацилите имат 
сходни умерени антимикробни свойства срещу уропатоге-
ните, като са необходими допълнителни проучвания за оп-
ределяне на щамовете с най-добър пробиотичен потенциал 
(16). Costantini et al. 2017г. правят литературен обзор с цел 
да се обобщят доказателствата за ефикасността на неанти-
ботичната терапия при профилактиката на рецидивиращи 
инфекции на пикочните пътища (7). Те посочват пробиоти-
ците и продуктите с червена боровинка като основни ал-
тернативни средства цитирани в литературата (7). Тяхната 
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ефективност върху предотвратяването на повтарящи се 
уроинфекции е категорична спрямо плацебо, но съпоста-
вена с антибиотичните препарати ползата им е неясна (7). 
Vicariotto et al. 2014г. правят проучване върху ефективност-
та на продукти с комбинация от сух екстракт от червена 
боровинка, D-маноза и микроорганизмите - Lactobacillus 
plantarum LP01 и Lactobacillus paracasei LPC09 при жени с 
неусложнен цистит (19). Резултатите посочват значително 
подобрение на клиничната картина и оплакванията при 
всички пациентки (19).

Според резултатите от представеното от нас клинич-
но проучване приложението на перорални пробиотици в 
постоперитвния период при пациентки с продължителна 
катетеризация на пикочния мехур, понижава статистически 
честотата на развитие на уроинфекциите.

заключение
Пробиотичната терапия е част от лечението на редица 

заболявания в съвременната медицина. Лактобацилите са 
широко застъпени като пробиотични средтва за стабили-
зиране на урогениталната флора. Обсъжда се използването 
им като алтернатива на профилактичните антибиотици за 
предотвратяване на уроинфекциите, с оглед нарастващата 
антибиотична резистентност. В литературата съществуват 
противоречиви данни относно ефективността им върху по-
нижаване риска от развитието на уроинфекции. 
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Абстракт 
Ендометриалните полипи са вътрематочни екзофитнo 

растящи туморни формации. Етиопатогенезата им е неясна. 
Описани са редица фактори, стимулиращи растежа на по-
липите, като: хронични възпалителни изменения на ендо-
метриума, генетични фактори, хормонална стимулация, на-
рушаване баланса на процесите пролиферация и апоптоза, 
повишена експресия или чувствителност на рецепторите за 
женските полови хормони. Рисков фактор за развитието на 
полипи е наднорменото тегло. Според данни в литературата 
при жени с BMI ≥ 30 рискът от развитие на ендометриални 
полипи е значително повишен. Целта на проведеното от нас 
проучване е да определи зависимостта между наднормено 
тегло, диабет и артериална хипертония и честотата на ендо-
метриалните полипи сред жени в пременопаузална и пост-
менопаузална възраст.

материал и методи. Проучването е едноцентрово, ре-
троспективно за период от две години (2014-2016г). Вклю-
чени са общо 515 пациентки на възраст от 21 до 87 годи-
ни (средна възраст 47.09 години) поради клинични и/или 
ехографски данни за ендометриален полип. В зависимост 
от овариалната стероидогенеза пациентките са разделени 
в две групи. В група 1 са включени пациентки със запазена 
стероидогенеза и в група 2 – менопаузални жени. Основните 
включващи критерии са възраст, овариална стероидогене-
за, body mass index (BMI), артериална хипертония и диабет. 
При всички пациентки е осъществена диагностична и опе-
ративна хистероскопия с последващо хистологично изслед-
ване на ендометриалната тъкан.

резултати. Средната възраст на пациентките включе-
ни в проучването е 47.09 години (21 до 87 години). При 355 
(68.93%) от тях се установява ендометриален полип. Сред-
ната стойност на BMI при пациентките с ендометриален 
полип е 25.6 kg/m2 , а при тези без полип е 25.16 kg/m2. Же-
ните с ендометриални полипи имат по-високи стойности на 
BMI в сравнение с тези без ендометриален полип, но след 
статистическата обработка на резултатите не се установява 
статистическа зависимост между BMI и честотата на ендо-
метриален полип. Честотата на обезитет в групата на ендо-
метриалните полипи е сигнификантно по-висока в сравне-
ние с тази при пациентки без ендометриални полипи.

заключение. Ендометриалните полипи са доброкачест-
вени вътрематочни изменения, които повишават риска от 
развитие на премалигнени и малигнени заболявания на 
ендометриума. Комбинацията от затлъстяване и ендоме-
триален полип значително повишават риска от подобен тип 
изменения. 

ключови думи: обезитет, ендометриален полип, арте-
риална хипертония

Abstract
Endometrial polyps are intrauterine exophyte-growing tu-

mor formations. Their etiopathogenesis is unclear. A number of 
factors that stimulate the growth of polyps are described such 
as: chronic inflammatory changes of the endometrium, genetic 
factors, hormonal stimulation, disturbing the balance of prolif-
eration and apoptosis, increased expression or sensitivity of the 
female sex hormone receptors. A risk factor for the development 
of polyps is overweight. According to literature data, in women 
with BMI ≥ 30 the risk of development of endometrial polyps is 
significantly increased.

The aim of our study is to determine the relationship be-
tween overweight, diabetes and arterial hypertension and fre-
quency of endometrial polyps in premenopausal and postmeno-
pausal women.

material and methods. The study is single center, retrospec-
tive over a two-year period (2014-2016). A total of 515 patients 
aged 21 to 87 years (mean age 47.09 years) were included due to 
clinical and / or ultrasound data on endometrial polyp. Depend-
ing on ovarian steroidogenesis, patients are divided into two 
groups. Group 1 includes patients with sustained steroidogen-
esis and group 2 menopausal women. The main inclusion criteria 
are age, ovarian steroidogenesis, body mass index (BMI), arterial 
hypertension and diabetes. Diagnostic and operative hysteros-
copy was performed in all patients with subsequent histological 
examination of the endometrial tissue.

Results. The mean age of the patients included in the study 
was 47.09 years (21 to 87 years). In 355 (68.93%) of them were 
found endometrial polyps. The average BMI in patients with en-
dometrial polyps is 25.6 kg/m2 and those without polyp is - 25.16 
kg/m2. Women with endometrial polyps have higher BMI values 
than those without endometrial polyp, but after the statistical 
treatment of the results, no statistical dependence was found be-
tween the BMI and the frequency of the endometrial polyp. The 
obesity frequency in the endometrial polyps group is statistically 
significantly higher than that in patients without endometrial 
polyps.

Conclusion. Endometrial polyps are benign intrauterine 
changes that increase the risk of developing premalignant and 
malignant endometrial disorders. The combination of obesity 
and endometrial polyp significantly increases the risk of such 
type of alteration.

key words: obesity, endometrial polyp, arterial hypertension

въведение 
Ендометриалните полипи са вътрематочни екзофитнo 

растящи туморни формации (14). Хистологично са пред-
ставени от жлези, строма и кръвоносни съдове (14). Ети-
опатогенезата им е неясна (14). Предполага се, че е много-
факторно обусловен процес на хиперплазия на базалния 
ендометриален слой (3). Описани са редица фактори, стиму-

лиращи растежа на полипите, като: хронични възпалителни 
изменения на ендометриума, генетични фактори, хормонал-
на стимулация, нарушаване баланса на процесите пролифе-
рация и апоптоза, повишена експресия или чувствителност 
на рецепторите за женските полови хормони (3). Описани са 
и редица други рискови фактори, които повишават риска от 
образуването на ендометриален полип, а именно възраст, 
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наднормено тегло, артериална хипертония, прием на хормо-
нозаместителна терапия, прием на Тамоксифен (4, 10, 13). 

цел 
Целта на проведеното от нас проучване е да определи 

зависимостта между наднорменото тегло, придружаващи 
заболявания като диабет и артериална хипертония и често-
тата на ендометриaлните полипи сред жени в пременопау-
зална и постменопаузална възраст.

материал и методи 
Проучването е едноцентрово, ретроспективно, проведе-

но в Клиника по обща и онкологична гинекология – ВМА, 
София за период от две години (2014г-2016г).  Включени са 
общо 515 пациентки на възраст от 21 до 87 години (средна 
възраст 47.09 години) поради клинични и/или ехографски 
данни за ендометриален полип. При пациентките със запа-
зена яйчникова функция хистероскопията е осъществена на 
8-10 ден от менструалния цикъл. При всички пациентки е 
осъществена диагностична с последваща оперативна хисте-
роскопия. Хистероскопската интервенция е извършена в 
операционна зала под краткотрайнна венозна анестезия. 
Използвани са диагностичен хистероскоп Karl-Storz с дебе-
лина на кожуха 5.1 mm и хистерорезектоскоп с дебелина 8.6 
mm и дължина 30 cm и 12˚-ова оптика с автомизирана помпа 
за постоянна иригация и аспирация. Като дистензионна сре-
да е използван стерилен, затоплен физиологичен разтвор, 
който се въвежда в маточната кухина с налягане 120 mmHg. 
След оперативната интервенция всички получени тъканни 
материали са изпратени за последващо хистологично из-
следване, целта на което е да верифицира диагнозата ендо-
метриален полип.

 В зависимост от овариалната стероидогенеза пациент-
ките са разделени в две групи. В група 1 са включени паци-
ентки със запазена стероидогенеза, а в група 2 – менопау-
зални жени. Основните включващи критерии са възраст, 
овариална стероидогенеза, body mass index (BMI), артери-
ална хипертония и диабет. В зависимост от стойностите на 
BMI пациентките са разделени на три групи: до 25 kg/m2; 
25.0 до 29.9 kg/m2; ≥30.0 kg/m2. 

Статистически анализ
данните са обработени със статистическа програма 

SPSS (v.20). Използва се тестът хи-квадрат, като се прави 
крос-табулация (crosstabulation). 

резултати
Средната възраст на пациентките включени в проуч-

ването е 47.09 години (21 до 87 години). При 355 (68.93%) 
пациентки се установява ендометриален полип. Средната 
възраст на пациентките с еднометриален полип включени 
в проучването е 45.16 години (фигура 1).

Фигура 1. Възрастово разпределение на пациентките с 
ендометриален полип, включени в проведеното изпитване

В зависимост от стероидогенезата на яйчниците паци-
ентките, включени в проучването са разделени в две групи. 
В група 1 са включени 338 (65.63%) пациентки със запазена 
стероидогенеза (репродуктивна възраст), а в група 2 - 177 
(34.36%) пациентки в менопаузална възраст. Ендометриа-
лен полип се установява при общо 355 (68.93%) от всички 
включени пациентки като разпределението според овари-
алната стероидогенеза и менопаузалния статус е съответно: 
група 1 – 263 (74%) пациентки с ендометриален полип и за-
пазена стероидогенеза, а в група 2 – 92 (26%) менопаузални 
жени с ендометриален полип (фигура 2).

Фигура 2.  Разпределение на жените в зависимост от ова-
риалната стероидогенеза и ендометриален полип

Средната стойност на BMI при пациентките с ендометри-
ален полип е 25.6 kg/m2 , а при тези без полип е – 25.16 kg/m2. 
Жените с ендометриални полипи имат по-високи стойности 
на BMI в сравнение с тези без ендометриален полип, но след 
статистическата обработка на резултатите не се установява 
сигнификантна зависимост между BMI и честотата на ен-
дометриален полип (р=0.795). Честотата на затлъстяване в 
групата на пациенките с ендометриални полипи е сигнифи-
кантно по-висока в сравнение с тази при пациентки без ен-
дометриални полипи (р=0.001). Диабет се установява при 27 
от пациентките с ендометриален полип, и при 20 от тези без 
полип. След обработка на данните също не се установи ста-
тистическа зависимост както между диабет и наличието на 
ендометриален полип (р=0.795), така и между артериална 
хипертония и ендометриален полип (р=0.703) (таблица 1). 

Таблица 1. Разпределение на пациентките с артериална 
хипертония, обезитет и диабет при пациентки с и без ендо-
метриален полип 

С ендометриален 
полип (n=355)

Без 
ендометриален 
полип (n=160)

Р

Артериална 
хипертония

82 (23.1%) 35 (21.9%) 0.703

Диабет тип 2 38 (10.8%) 16 (10.2%) 0.795

Затлъстяване 
bmi≥30 kg/m2

114 (32.1%) 38 (23.7%) 0.001

дискусия 
Ендометриалните полипи са вътрематочни екзофитнo 

растящи туморни формации. Хистологично са представени 
от жлези, строма и кръвоносни съдове (14). Срещат се във 
всяка възраст, но най-често между 40 и 49 години (7). Те мо-
гат да бъдат както асимптоматични (около 10%), така и с 
изявена клинична картина (7). Най-често срещаният симп-
том е неправилното маточно кръвотечение (НМК) (2). Ендо-
метриалните полипи сa основна (3.7% до 65%) причина за 
НМК при  пре- и постменопаузални жени (14). Те са на второ 
място в етиопатогенезата на НМК (14). Освен кървене ендо-
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метриалните полипи могат да предизвикат инфертилитет 
или да са предспоставка за развитие на премалигнени и ма-
лигнени патологични изменения (14).  

Една от основните теории за етиопатогенезата на ен-
дометриалните полипи е хормонално обусловената хипер-
плазия на базалния слой на ендометриума (5). Естроген и 
прогестерон са основните хормони, които регулират балан-
са на ежемесечните процеси на пролиферация и апоптоза 
в ендометриалната тъкан (5). Механизмите чрез които се 
осъществява образуването на ендометриалните полипи 
най-вероятно са резултат или от свръх продукция на естро-
гени, водещо до нарушаване на баланса между процесите 
на пролиферация и апоптоза, или до повишен брой и/или 
чувствителност на естрогеновите рецептори (5). При хи-
перестрогенизъм се повишават нивата на маркера на кле-
тъчната пролиферация Ki67 и на инхибитора на клетъчната 
апоптоза Bcl-2 (5). Ефекта на естрогените върху развитието 
на ендометриалните полипи се проявява в директна стиму-
лация на локализирана пролиферация или в стимулиране 
на пролиферацията чрез активирането на Ki67 или инхиби-
ране на апаптозата чрез Bcl-2 (5). Според данните в литера-
турата свръхпроизводството на естрогени повишава нивото 
на редица растежни фактори и броят на съответните рецеп-
тори, което може да доведе до ендометриален полиповиден 
растеж (9). 

Според Lopez et al. в ендометриалните полипи има по-
вишена експресия на рецепторите както за естроген така и 
за прогестерон (8). Според Almeida et al. в епителните клет-
ки изграждащи жлезите на ендометриалните полипи чрез 
имунохистохимично изследване се установява по-голям 
брои рецептори за естроген и прогестерон спрямо тези в ос-
таналия ендометриум (1). В стромата на полипа са повише-
ни естрогеновите рецептори, докато тези за прогестерона 
– не (1). Стероидните хормони стимулират удължаването на 
ендометриалните жлези, стромата и спиралните артерии в 
тях, което определя полиповидния им вид (6).

Въпреки проведените проучвания до момента, точната 
патогенеза на ендометриалните полипи е неясна и е необхо-
димо провеждането на още изследвания в тази насока. 

Рисков фактор за развитието на полипи е наднормено-
то тегло (12, 13). Според проучване на Serhat et al. при жени 
с BMI ≥ 30 рискът от развитие на ендометриални полипи е 
значително повишен (13). В резултат на наднорменото те-
гло и повишеното ниво на мастната тъкан се наблюдава ре-
дуциране нивата на глобулин свързващите полови хормони, 
повишена периферна ароматизация на андрогените в естро-
гени (12). Това от своя страна води до повишаване нивото 
на естрогена, но не и на прогестерона (12). Този хормонален 
дисбаланс, изразяващ се в релативен хиперестрогенизъм 
може да доведе до неконтролируема ендометриална хипер-
плазия с последващо образуване на ендометриален полип 
(12). Наднорменото тегло и артериалната хипертония водят 
до повишени нива в серума и ендометриалната тъкан на 
растежни фактори като свободния инсулино-подобен расте-
жен фактор, който също може да стимулира развитието на 
еднометриален полип (11).

Според резултатите от нашето проучване не се установя-
ва статистическа значима зависимост между наднорменото 
тегло и честотата на ендометриалните полипи (р=0.795). В 
сравнение с групата без ендометриални полипи пациентки-
те с ендометриални полипи имат по-високи стойности на 
BMI. Честотата на затлъстяване в групата на пациентките с 
ендометриални полипи е стаистически значимо по-висока в 
сравнение с тази при пациентки без ендометриални полипи 
(р=0.001). 

заключение
Наднорменото тегло е световен проблем., засягащ все 

повече хора. Ендометриалните полипи са доброкачествени 
вътрематочни изменения, които повишават риска от раз-
витие на премалигнени и малигнени заболявания на ендо-

метриума. Комбинацията от затлъстяване и ендометриален 
полип значително повишават риска от подобен тип измене-
ния. 
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резюме
През последните години ентералното хранене беше пре-

поръчано като техника на избор за хранително подпомагане 
при критично болни пациенти в отделение за интензивно 
лечение, докато парентералното хранене, от друга страна, 
беше разглеждано като опасно и да бъде избягвано когато е 
възможно. Резултатите от проведените през последните го-
дини проучвания, обаче, опровергават тези препоръки. Тези 
резултати показаха, че ентералното хранене често е асоции-
рано с енергийно и белтъчно недохранване, докато паренте-
раното хранене става опасно само в случаи на хипералимен-
тация. Настоящият обзор се фокусира върху приложението 
на парентералното и ентералното  хранене и възможности-
те за оптимизиране на хранителната интервенция при кри-
тично болни пациенти по време на престоя им в отделение 
за интензивно лечение.

ключови думи: ентерално хранене, парентерално хра-
нене, адекватно хранене, хипералиментация, недохранване, 
критично болни пациенти

Summary
Enteral nutrition has been recently recommended for 

critically ill patients, whereas parenteral nutrition has been 
considered harmful and to be avoided. However, recent 
studies have challenged this theory. They demonstrated that 
enteral nutrition is frequently associated with energy and 
protein undernutrition, whereas parenteral nutrition becomes 
deleterious only if overfeeding is induced. The review focuses on 
the use of parenteral nutrition and enteral nutrition in critically 
ill patients to optimize the nutrition care throughout the ICU stay.

key words: enteral nutrition, parenteral nutrition, adequate 
feeding, overfeeding, undernutrition, critically ill patients

   

Протоколите и алгоритмите за хранително и метаболит-
но подпомагане при критично болни пациенти на междуна-
родните научни дружества наложиха ентералното хранене 
(ЕХ) като средство на първи избор за неволева хранителна 
поддръжка при тази категория пациенти.1,2 Като резултат от 
това се наложи тенденция за нарастване на приложението 
на ЕХ в глобален аспект при едновременно намалено при-
ложение на парентералната хранителна поддръжка (ПХ).3 
Системното приложение на ЕХ позволи на клиницистите да 
достигнат до заключението, че то често е свързано с изява 
на гастроинтестинален интолеранс, ограничаващ възмож-
ността за осигуряване на адекватна дневна енергийна дос-
тавка, което поставя въпроса дали ПХ да бъде използвано 
като алтернативна или добавъчна терапевтична стратегия.4 
Препоръките на Американското и Канадско дружество  по 
хранене и метаболизъм не препоръчват приложение на ПХ в 
първите 7 дни от приема на пациент в ОИЛ като се посочва, 
че това би могло да бъде свързано с определени рискове в 
острата фаза на критичното състояние. Резултатите от про-
ведените през последните години проучвания дават въз-
можност за нов поглед върху същността на проблема като 
сочат, че не толкова пътят на приложение, а неадекватното 
предписване на хранителната интервенция е това, което 
води до хипералиментация и свързаните с нея усложнения.5

Решението на този проблем е рационално и практично и 
може да бъде обобщено по следния начин: „Да, ЕХ е средство 
на първи избор за хранително подпомагане при критично 
болни пациенти. Не, парентералното хранене не е пряко 
опасно за критично болните пациенти.“.5,6,7,8 Интензивисти-
те могат да избират ПХ като алтернатива или като допъл-
нение към ентералната хранителна поддръжка, при условие 
че предписаната нутритивна доставка съответства точно на 
индивидуалните нужди на всеки конкретен болен. Ключов 
фактор за успеха на подобна стратегия е не пътят, а адек-
ватността на хранителната доставка в смисъл на стриктно 
мониториране и недопускане както на хипералиментация, 
така и на хипокалорийно хранене.

Парентерално хранене и риск. 
резултати от последните проучвания.
Само около 3 десетилетия по-рано парентералната хипе-

ралиментация е била разглеждана като най-добрият начин 
за нутритивна поддръжка. След това ЕХ става препоръчва-
ния път за хранително подпомагане на критично болните 
пациенти.3 Към момента липсва клинично проучване, което 
категорично да демонстрира превъзходството на единия 
или другия метод по отношение на крайния изход.9 Разглеж-
дайки отличителните характеристики на ЕХ и ПХ, става ясно 
че двата метода могат да се допълват.10 (Табл.1) Въпреки 
това понастоящем интензивистите се колебаят да прилагат 
ПХ поради това, че последното е било обявено за „опасно“.

Табл.1 Предимства и недостатъци на ЕХ и ПХ

 
ПАреНТерАлНо 

хрАНеНе
еНТерАлНо 

хрАНеНе

ПредИмСТвА

Може да се прилага 
независимо от функцията 
на ГИТ

Съхранява ГИТ-
мукоза и функция

Съставът на формулата 
може да се модифицира 
според нуждите на 
пациента

По-физиологична 
и по-малко 
инвазивна техника

Прецизно дозиране на 
нутриентите

НедоСТАТъцИ

Инвазивна техника на 
приложение

ГИТ-функция 
ограничава 
скоростта и обема 
на приложение

По-висок риск от 
хипергликемия и 
хипералиментация

Трудно приготвяне 
на пациент-
специфични 
формули

Неясна степен 
на абсорбция на 
макронутриентите
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В рандомизирано контролирано клинично проучване 
върху профила на безопасност на ПХ Harvey et al. (2014) 
сравняват две групи критично болни пациенти с очаквано 
добър толеранс към ЕХ.6 Пациентите били разделени на две 
групи- такава на ЕХ и такава на ПХ. Липсвала значима раз-
лика между двете групи по отношение на честотата на ин-
фекциозните усложнения, 90 дневната смъртност и небла-
гоприятния изход. ПХ е било асоциирано с по-ниска честота 
на хипогликемия, повръщане и само тенденция за повиша-
ване на чернодробните функционални проби. При по-голя-
мата част от пациентите, включени в проучването, не били 
постигнати зададените нутритивни цели от 25 kcal/kg/24h.

Безопаснотта на ПХ може да бъде наблюдавана и в други 
проучвания, въпреки че основната им цел не е била фоку-
сирана точно върху този аспект. В проучване на Doig et al. 
пациенти с относителни противопоказания за ЕХ били раз-
делени в две групи- такива, получили ранно ПХ с цел пости-
гане на прицелните енергийни нужди до 3ти ден от приема 
в ОИЛ и такива на стандартна хранителна интервенция в 
съответствие с локално приетите протоколи.7 Резултатите 
от проведения анализ показали, че при пациентите на ранно 
ПХ средния брой дни на механична вентилация бил значимо 
по-нисък в сравнение с другата група пациенти, без това да 
имало допълнителен ефект върху смъртността. Освен това 
при пациентите, получили ранна ПХ поддръжка била по-
стигната прицелната енергийна доставка без допускане на 
хиперкалориен внос. Проучванията, проведени от Arabi et al. 
и Petros et al.  също не демонстрират негативни ефекти, а 
дори по-добър изход сред пациентите, получили ранно ПХ 
с цел да се постигне внос близък до таргетните нужди.11,12

В обобщение, резултатите от цитираните проучвания 
дават основания да се предположи, че нежеланите ефекти, 
предписвани в миналото на ПХ са резултат не от пътя на 
въвеждане на хранителните формули, а по-скоро поради не-
достатъчното внимание за недопускане на хиперкалорийно 
хранене и неговите неблагоприятни метаболитни последи-
ци.

Уместно ли е стартирането на ранно хранително под-
помагане след прием в оИл?

Пациентите в ОИЛ преживяват тежък стрес като физи-
ологичен отговор на критичното състояние, в резултат на 
което се изразходва голямо количество енергия за много 
животосъхраняващи процеси.13 Стресовите хормони, про-
инфламаторните цитокини и други медиатори индуцират 
хиперметаболизъм с цел поддържане на повишените енер-
гийни нужди за сметка на ендогенните ресурси на органи-
зма. По време на тази фаза, която обикновено съответства 
на първите 3-4 дни от приема в ОИЛ, енергийните нужди 
се поддържат в достатъчна степен за сметка на ендогенна 
продукция като доставката на екзогенна енергия не е в със-
тояние да преустанови този катаболен отговор.13 В дейст-
вителност, повечето критично болни пациенти изпадат в 
състояние на отрицателен енергиен баланс.14 Колкото по-
голяма е тежестта на критичното състояние, толкова по-
тежък е енергийният дефицит.15 Затрудненията, свързани 
с опитите да осигурим адекватна енергийна доставка с ЕХ 
често ограничават и водят до недостатъчен енергиен внос.4

Въпреки че провеждането на ранно хранително подпо-
магане повишава риска от относително хиперкалорийно 
хранене, няколко проучвания са демонстрирали значението 
на ранното хранително подпомагане. Wei et al. установяват, 
че ранното хранене целящо постигане на повече от 80% от 
предписаните енергийни нужди в първата седмица от прие-
ма в ОИЛ е свързано с по-добър функционален краен изход.8 
Други изследователи са фокусирали вниманието си вър-
ху зависимостта между енергийния дефицит и клиничния 
изход, и по-специално риска от инфекциозни усложнения. 
Проучване, проведено от Ekpe et al.  показва, че по-големият 
енергиен дефицит сред критично болни пациенти  е свър-
зан с по-висока честота на бактериемия от Methicillin- резис-
тентни щамове на S. aureus.16

В действителност, последните актуализации на гайдлай-
ните на международните научни дружества за хранителна 

и метаболитна поддръжка препоръчват ранно стартиране 
на нутритивната интервенция, но техните мнения относ-
но приложението на ПХ са противоречиви. Препоръките на 
American Society for Parenteral and Enteral Nutrition и Society 
of Critical Care Medicine, както и на Canadian Critical Care 
Practice Guidelines са за ранно стартиране на ЕХ, като ПХ се 
препоръчва да бъде прилагано само след 7 ден от приема в 
ОИЛ.1,17 Препоръките на European Society for Parenteral and 
Enteral Nutrition са за ЕХ или ПХ, стартирани в първите 24-48 
часа с размер на енергийната доставка 20 kcal/kg/d първо-
начално, последвани от 25 kcal/kg/d след острата фаза.2 При-
целната стойност на енергийната доставка трябва да бъде 
постигната в рамките на 2-3  дни след стартиране на нутри-
тивната интервенция. Трябва да се отбележи, обаче, че и 
двете препоръки са експертни мнения без висока степен на 
доказателственост. Разликите в препоръките на отделните 
научни дружества могат да окажат значимо влияние върху 
стратегията на провеждане на раннато хранително подпо-
магане, особено в случаите на лош толеранс към ЕХ. Нещо 
повече, дори ранното хранене насочено към постигане на 
препоръките за ЕХ на ESPEN (20-25 kcal/kg/d) e било свър-
зано с енергийно и протеинно недохранване в сравнение с 
хрaнителното подпомагане, насочено към постигане на по-
високи таргетни стойности на енергийната доставка (25-
30kcal/kg/d).18 В резултат на това недохранените пациенти 
са показали необходимост от по-продължителна механична 
вентилация (6,7 vs. 5,0 дни) и по-дълъг престой в ОИЛ (9,9 
vs. 8,5 дни). Тези резултати сочат, че ранната хранителна 
поддръжка, насочена към постигане на специфични цели по 
отношение на енергийната и протеинна доставка е задъл-
жително условие за оптимизиране на хранителното подпо-
магане с оглед подобряване на крайния изход при критично 
болните пациенти.

определяне на енергийните нужди
Прицелната енергийна доставка обикновено се опре-

деля въз основа на енергоразхода, изчислен с помощта на 
емпирични предсказващи формули. Съществуват редица 
формули за изчисляване на енергоразхода на пациента, но 
малко от тях са приложими при критично болни пациенти.19 
Нещо повече, липсва една единствена формула, която да е 
точна за всички критично болни поради голямата хетеро-
генност на характеристиките им, разнообразната патология 
и свързаното с това лечение, както и различния им отговор 
към провежданата терапия.20 Енергоразходът при тази гру-
па пациенти би могъл да бъде измерен точно с помощта на 
индиректна калориметрия. В клиничната практика обаче, 
клиницистите предпочитат да използват формули поради 
липсата на надеждни калориметри, липсата на достатъчно 
време и човешки ресурс за провеждане на калориметрията, 
а понякога и липсата на компетентни специалисти, които 
да анализират и адаптират резултатите от изследването в 
нутритивната прескрипция.21 

   Точната оценка на енергоразхода при критично бо-
лните пациенти е от изключително значение, защото как-
то хиперкалорийното, така и хипокалорийното хранене са 
свързани с неблагоприятен краен изход. Хиперкалорийното 
хранене трябва да се избягва при критично болни, защото 
то е свързано с лош краен изход  в поредица от клинични 
проучвания.5 Хипокалорийното хранене, от своя страна, 
първоначално беше разглеждано като „пермисивно недо-
хранване“ до получаване на резултатите от проучвания, по-
ставящи под въпрос ползите от този подход в хранителното 
подпомагане. Arabi et al. не установяват разлика между не-
дохранените и нормално хранени пациенти по отношение 
на инфекциозните усложнения (36 и 38% респективно) и 
преживяемостта (27 и 29% 90-дневна смъртност респектив-
но).11 Petros et al. установяват значимо по-висока честота на 
инфекциозните усложнения при пациенти на хипокалорий-
на хранителна поддръжка в сравнение с пациенти на нор-
мокалорийно хранене (21,6 и 11,1% респективно, р=0,046).12 
Все пак трябва да се отбележи, че т.нар. стандартно хранена 
група в проучването на Arabbi или нормокалорийна група в 
проуването на Petros са получавали само 71 и 76% от при-
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целния калориен внос респективно, което означава че срав-
нението е правено между тежко недохранени и умерено не-
дохранени пациенти.

    Въпреки че с индиректната калориметрия може да се 
осъществи точно измерване на енергоразхода, той не вина-
ги съответства на нуждите от енергийна доставка, особено 
в острата фаза, когато ендогенните енергийни източници 
покриват в достатъчна степен енергийните нужди.22 В иде-
алния случай, измерванията трябва да бъдат повтаряни 
ежедневно за да се проследява динамиката в метаболитни-
те промени, свързана с  промените в хода на основното забо-
ляване и провежданото лечение. Singer et al.  в Thight Calorie 
Control Study  провеждат чести измервания на включените 
в проучването пациенти и установяват значими  разлики 
между измерванията във всеки един ден през първите 10 
дни от престоя на пациентите.23 Изследователите установя-
ват, че в групата на пациентите със строг калориен контрол 
е налице по-добра 90-дневна преживяемост. Разбирането на 
тези принципи е от решаващо значение за постигането на 
адекватно хранене на базата на измервания с помощта на 
индиректната калориметрия.

определянена протеинните нужди
Значението на адекватния протеинен внос е отдавна ус-

тановен факт. Настоящите препоръки са за осигуряване на 
1,5-1,8 g/kg/24h протеини при спазване на оптимално съот-
ношение протеинен/енергиен внос.24 Тази идея е базирана 
на феномена, че адекватния енергиен внос е необходим за 
ефективното съхраняване на протеинния резерв, наблю-
даван в проучване на Berg et al., сравняващо кинетиката на 
метаболитните процеси в тялото при критично болни паци-
енти с хипокалорийно (50 % от енергоразхода, измерен с ин-
директна калориметрия) и нормокалорийно хранене (100% 
от енергоразхода).25 Ниският телесен протеинен синтез и 
персистиращият протеинен катаболизъм при пациентите с 
хипокалорийно хранене били свързани с много по-негати-
вен протеинен баланс (-1,9 ± 2,1 vs. -0,7 ± 1,3 mg фенилала-
нин/kg/h, P=0,014).

    В проучване на Weijs et al. адекватният протеинен внос 
(1,2 g/kg/24h) без допускане на хиперкалорично хранене 
(дефинирано като 110% от измерените енергийни цели) е 
бил свързан с намалена смъртност при критично болни па-
циенти без сепсис.5 Nicolo et al.  установяват, че постигането 
на поне 80% от протеинните цели (средно 1,0 g/kg/24h) с 
едновременно повишаване на енергийния внос е било асо-
циирано с намалена смъртност в сравнение с протеинен 
внос под 80% от зададените цели  (средно 0,5g/kg/24h), 
независимо от начина на приложение на протеините.26 Tian 
et al. също установяват в проведения от тях мета-анализ на 
рандомизирани контролирани клинични проучвания, че 
протеинната доставка на поне 1,5 g/kg/24h с относително 
висока енергийна доставка е било асоциирано с по-малка 
честота на ифекциозни усложнения.27 Интересен факт е, че 
размерът на протеинния внос в цитираните проучвания е 
бил по-малък от посочения в актуалните препоръки. Неза-
висимо от това, резултатите от изброените проучвания по-
сочват значението на протеинния внос в адекватен баланс 
с енергийната доставка. За съжаление, липсва надежден 
метод за своевременно определяне на протеинните нужди. 
Разработването на метод за точно определяне на проте-
инните нужди, за предпочитане до леглото на пациента, е 
от огромна необходимост за прецизиране на протеинната 
прескрипция.

Адекватност на нутритивната поддръжка- ограничения 
на ентералното хранене и роля на парентералното хранене

Въпреки че ЕХ остава предпочитан метод за неволева 
хранителна поддръжка, гастроинтестиналният интолеранс 
често ограничава скоростта на приложение и абсорбция на 
нутриентите при критично болни пациенти. Абсорбцията 
на глюкоза от ентералната хранителна формула може да 
бъде намалена до 3 пъти при критично болни.28 Разгражда-
нето и абсорбцията на ентералната хранителна смес пови-
шава енергийните и кислородни нужди на червата и по този 
начин повишава изисквнията към спланхниковия кръвоток, 

което може да не бъде добре толерирано в условия на цир-
кулаторен шок.10 Thibault et al. установяват, че при критично 
болни пациенти с покрити повече от 60% от дневните енер-
гийни нужди с ЕХ, диарията е често наблюдаван феномен.4 
Появата на диария също така може да бъде свързана и с 
провежданата антибактериална терапия, която много често 
е компонент на комплексното лечение при тези пациенти. 
В резултат на този гастроинтестинален интолеранс, 25 и 
28% респективно от критично болните пациенти натрупват 
енергиен дефицит от поне 6000 kcal и протеинен дефицит 
от поне 300 g в първите 14 дни след приема в ОИЛ като ре-
зултат от отлагане на стартиране на ПХ за повече от 10 дни. 
Установено е, че това е свързано с 3 пъти по-висок риск от 
лош функционален изход в сравнение с пациентите с по-ма-
лък енергиен и протеинен дефицит.29 Тези резултати илюс-
трират по какъв начин лошият енергиен баланс е асоцииран 
с катастрофално нарушен протеинен баланс. 

Табл.2 Показания за провеждане на ПХ
Показания за Пх

Илеус с продължителност >3 дни, перитонит, перитонеал-
на карциноматоза, абдоминална дистензия при ЕХ
Синдром на късото черво, мезентериален инфаркт, обшир-
на тънкочревна резекция
Тежка малабсорбция, радиационна чревна увреда, възпа-
лителни чревни заболявания в остра фаза, спланхникова 
исхемия
Време за постигане на пълно ЕХ >5 дни
Недостатъчен енергиен внос
Hypermesis gravidarum
Висок аспирационен риск

    
ПХ може да бъде приложено в много клинични ситуации 

с противопоказания за приложение на ЕХ.10 (Табл.2) Сигур-
ният и лесен начин за доставка на нутриенти с ПХ е потен-
циална прична за тежки усложнения, свързани основно с 
възможността за хиперкалоричен внос. Приложението на 
ПХ с цел да се покрият напълно таргетните енергийни нуж-
ди в първите 3-4 дни от приема може да доведе до енергий-
но претоварване.13 Ето защо клиницистите трябва да бъдат 
наясно с този риск. 

   В случаите, когато ентералният хранителен интолеранс 
не позволява адекватен хранителен внос, тоталното или до-
бавъчно ПХ би могло да предостави полезни терапевтични 
възможности.7,30 Добавъчното ПХ трябва да бъде обсъжда-
но след 3-4 ден от приема, тъй като ранната суплементация 
може лесно да доведе до хиперкалориен внос, както беше 
споменато по-горе. Проучване на Heidegger et al. представя 
пример за хранителна стратегия с приложение на добавъч-
но ПХ в съответствие с измерените прицелни енергийни 
нужди.30 ЕХ е било стартирано самостоятелно в толерира-
ното количество за да се избегне прехранване в първите 3 
дни, след което е било включено и добавъчно ПХ в случаите 
с недостатъчен ентерален хранителен внос. Добавъчното 
ПХ може да бъде използвано за допълване на протеинните 
нужди под фората на аминокиселини, както това се вижда в 
проучване на Ferrie et al.31 Осигуряването на по-висок внос 
на аминокиселини е било свързано с по-добър функциона-
лен изход. В момента е в ход фаза II проучване в Австралия 
и Нова Зенландия за оценка на ползите от стартиране на до-
бавъчно ПХ в първите 48-72 часа след приема в ОИЛ с цел 
постигане на адекватна протеинна и калорийна доставка и 
техния ефект върху крайния изход.32 Прицелните енергий-
ни нужди в това проучване, обаче, се определят не посред-
ством индиректна калориметрия, а с помощта на фиксирани 
уравнения, използващи телесното тегло на пациентите. Би 
било идеално да се изследва тази стратегия с използване на 
индиректна калориметрия за адаптиране на предписания 
енергиен внос с цел по-добро съответствие  с динамичните 
промени в метаболизма на критично болните пациенти в 
ранната фаза от престоя им ОИЛ. (Табл.3)
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НАУЧНИ СТАТИИ / CASE REPORTS 

Дни в ОИЛ 1 2-3 4 и следващи дни
Ресусцитация (инфузионна терапия, 
вазопресори, механична 
органоподдържаща терапия и пр.)

Дефинитивно лечение (хирургично 
лечение, медикаментознатерапия и 
пр.)

Спешни терпевтични интервенции 
(хирургично лечение, катетърна 
интервенция и пр.)

Рехабилитация и физикална терапия

Стартиране на ЕХ след проведена 
ресусцитация с осигуряване на 30-60% 
от изчисления енергоразход

Измерване на енергоразхода с 
индиректна калориметрия

Стартиране на пълно хранително 
подпомагане с осигуряване на 90-100% 
от изчисления енергоразход

Определяне на енергийни и протеинни 
нужди

Стартиране на ПХ в случай на ЕХ 
интолеранс (тотално или добавъчно)

Оценка на толеранса към ЕХ Преоценка на енергийните прицелни 
нужди на 2-3 дни на баата на 
измерения енергоразход

Общо лечение

Хранителна 
интервенция

Объждане на ПХ при 
противопоказания за ЕХ

Стабилизация (разширен физиологичен 
мониторинг, медикаментозна терапия, 
хирургично лечение

Табл.3 Модел на провеждане на хранителната интервенция в ранната фаза от престоя в ОИЛ в съответствие с общите 
терапевтични мероприятия

зАклЮЧеНИе
Актуалните препоръки за хранително подпомагане при 

критично болни пациенти са фокусирани върху осигурява-
нето на адекватен енергиен и протеинен внос при избягва-
не както на хипокалорийно, така и на хиперкалорийно хра-
нене. В случаите на ентерален хранителен интолеранс ПХ се 
явява добра възможност за оптимизиране на енергийната и 
протеинна доставка  за постигане на по-добър краен изход 
при критично болните когато прескрипцията е съобразена 
с индивидуалните пациентни нужди. След 3-4 дневен енте-
рален хранителен опит, ЕХ или ПХ могат да бъдат прилагани 
алтернативно или комбинирано с цел постигане на прицел-
ните нутритивни нужди със специално внимание относно 
недопускане на хиперкалориен хранителен внос. 
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Абстракт 
Бирата е едно от най-често консумираните алкохолни 

напитки в световен мащаб. Според данни на Световната 
Здравна Организация (СЗО) консумацията на бира е на пър-
во място сред населението на Европа и на трето място в Се-
верна Америка. През последните 20 години редица проуч-
вания доказват, че консумацията на алкохол в определено 
количество оказва благоприятен ефект спрямо редица сър-
дечно-съдови заболявания. Според най-нови проучвания 
приема на полифенолови производни, които са в голямо ко-
личество в бирата оказват благоприятен ефект при менопа-
узални и постменопаузални жени, като редуцират вазомо-
торните симптоми и намаляват риска от остеопороза.

целта на настоящият литературен обзор е да обобщи 
събраните до момента данни по отношение ефекта на поли-
феноловите производни спрямо менопаузалните симптоми 
на жени в менопауза и постменопауза. За целта извършихме 
търсене в литературата и електронната база данни по този 
въпрос от 1990г до момента. 

заключение. Приложението на алтернативни методи 
на лечение за овладяване на менопаузалните симптоми на-
мира все по-голямо разпространение. Описани са редица по-
лезни ефекти от приложението на бирата и други растител-
ни съставки в лечението на вазомоторните симптоми при 
жени в пери- и постменопауза. Въпреки това провеждането 
на по-мащабни проувания с повече пациенти и за по-про-
дължителен период от време са необходими за да потвър-
дят положителните ефекти от лечението с хмел съдържащи 
препарати.

ключови думи: бира, полифенолови производни, мено-
пауза, вазомоторни симптоми

Abstract 
The beer is one of the most commonly consumed alcoholic 

beverages in the world. According to World Health Organization 
(WHO), beer consumption ranks first among Europe‘s popula-
tion and third in North America. Over the past 20 years, a num-
ber of studies have shown that alcohol consumption in a certain 
amount has a beneficial effect on number of cardiovascular dis-
eases. Recent studies have shown that polyphenol derivatives, 
which are large in beer, have a beneficial effect on menopausal 
and postmenopausal women, reducing the vasomotor symptoms 
and reducing the risk of osteoporosis.

The aim of this review is to summarize the data so far on 
the effect of polyphenol derivatives on menopausal symptoms in 
premenopausal and postmenopausal women. For this, we looked 
for information in online scientific libraries, PubMed and Scopus.

Conclusions. The use of alternative methods of treatment 
for the management of menopausal symptoms is becoming in-
creasingly prevalent. A number of beneficial effects have been 
reported from the use of beer and other plant ingredients in the 
treatment of vasomotor symptoms in peri- and postmenopausal 
women. However, conducting larger-dose studies with more pa-
tients and for a longer period of time are necessary to confirm 
the positive effects of treatment of hops containing preparations.

key words: beer, polyphenol derivatives, menopause, 
vasomotor symptoms

въведение
Бирата е една от най-често консумираните алкохолни 

напитки в световен мащаб (1). Според данни на Световна-
та Здравна Организация (СЗО) консумацията на бира е на 
първо място сред населението на Европа и на трето място 
в Северна Америка (1). През последните 20 години редица 
проучвания доказват, че консумацията на алкохол в опре-
делено количество оказва благоприятен ефект спрямо ре-
дица сърдечно-съдови заболявания (30). Според проучване 
на Nogueira et al. дневната консумация на бира подобрява 
инсулиновата чувствителнст и липидния профил (30). Фер-
ментационните напитки имат положителен ефект спрямо 
различни сърдечносъдови заболявания, периферни съдови 
заболявания, хронична сърдечна недостатъчност, инфаркт 
и противовъзпалителен ефект (3, 26). В литературата са 
описани ползите от регулярната и умерена консумация на 
алкохол като основно е намаляването на риска от сърдеч-
но съдови заболявания (8, 13). През последната декада раз-
витието на редица нови технологии за хранителен анализ 
позволяват измерването на феноловите производни (34). 

Според най-нови проучвания приема на полифенолови про-
изводни оказват благоприятен ефект при менопаузални и 
постменопаузални жени, като редуцират вазомоторните 
симптоми и намаляват риска от остеопороза (31).

Хмела (Humulus lupulus L) е съставката, необходима за 
направата на бира, каято е изключително богата на фено-
лови съставки. Според спектрометричен анализ хмела съ-
държа около 14.4% фенолова киселина, флавоноиди, про-
антоцианиди и катехини (37). Малца осигурява 70%-80% от 
общите полифенолови вещества в бирата (32). Технология-
та на производство на бира е в основата на повишаване на 
крайната полифенолова концентрация (20). 

Менопаузата е период от живота на всяка жена, който се 
характеризира с трайно прекъсване на менструацията (18). 
Тези промени са резултат от изчерпана яйчникова функция 
в резултат на което се предотвратява синтезата на женските 
полови хормони (18). С намаляване до пълното изчерпване 
на естрогените от системното кръвообръщение се създават 
условия за проява на менопаузални симптоми като топ-
ли вълни, нощни изпотявания и други невро-вегетатив-
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ни симптоми (40). Според резултатите на the Menopause 
Epidemiology Study, в което са включени 4402 пациентки 
тези симптоми са най-честите клинични оплаквания които 
провокират пациентките да потърсят медицинска помощ 
(23). Лечението им е необходимо за да се подобри качество-
то на живот на всяка жена в тази възраст (23). 

целта на настоящият литературен обзор е да обобщи 
събраните до момента данни за ефекта на полифеноловите 
производни спрямо менопуазланите симптоми при жени в 
менопауза и постменопауза. За изпълнение на целта извър-
шихме търсене в литературата и електронната база данни 
по този въпрос от 1990г до момента.

Полифенолови компоненти в бирата
Бирата съдържа аминокиселини, въглехидрати, витами-

ни, минерали и полифеноли (37). В бирата е богато съдър-
жанието на полифенолови производни, които се получават 
от хмел и малц (37). По време на ферментационните проце-
си на бирата от хмела се образува смола, която съдържа ве-
щества с антиоксидативен ефект (37). 

Малцът съдържа много свободни и свързани полифено-
ли (24). Според анализ, който използва течна хроматограф-
на антиоксидативна техника преди и след ферментацията 
концентрацията на полифеноловите съставки може да се 
повиши до три пъти (24). 

Полифенолови метаболити в серума
След консумация, бирата се резорбира в гастроинтести-

налния тракт (10). Приблизително около 5% до 10% от нея 
се абсорбира в тънките черва, като останалите 90-95% от 
нея достигат до дебелото черво, където допълнително про-
тичат процеси на ферментация под действието на чревната 
бактериална флора (10). В резултат на тези допълнителни 
ферментационни процеси в чревния тракт се повишават се-
румните концентрации на полифенолите (11). След абсорб-
цията им под действието на редица чернодробни ензими 
фенолите търпят допълнителни процеси на конюгиране 
(35). След 30 минути от приема на бира серумните нива на 
хидроксифенилоцетна киселина значително се повишава 
(29). 

менопауза: физиология, симптоми и лечение
Менопаузата се дефинира като перманентно спиране на 

менструацията като директен резултат от края на овариал-
ната фоликуларна функция (5). Образуването на фоликули е 
цикличен процес, който настъпва на всеки 28 дни по време 
на репродуктивния период на жената (36). С напредването 
на възрастта тези менструални цикли стават нередовни и 
в последствие спират необратимо (36). Това предизвиква 
патологични промени на женските полови хормони като ес-
трогени, инсулиноподобен растежен фактор (ILGF-I), анти-
мюлеровия хормон (AMH), фоликулостимулиращия хормон 
(FSH) (36). Промяната в хормоналния статус се отразява на 
много органи и системи при жената (36). Тези физиологич-
ни промени индуцират различни симптоми, характерни за 
менопаузалните жени като неправилно генитално кървене, 
нощно изпотяване, горещи вълни, тахикардия, болки в гър-
дите, обща отпадналост, диспаурения, атрофични вагинити, 
нарушения на съня, раздразнителност, суха кожа, загуба на 
либидо (25). Менопаузата повишава риска от атеросклеро-
за, остеопения и остеопороза (4). 

Горещите вълни са едни от най-често срещаните симпто-
ми при жени, които навлизат в менопауза (25). Този симптом 
най-често влошава качеството им на живот (25). Вазомотор-
ните симптоми са една от основните причини пациентките 
в менопауза да потърсят медицинска помощ (25). Горещите 
вълни са резултат от отговора на мозъка спрямо непрекъс-
нато променящите се серумни нива на половите хормони 
по време на менопауза тъй като те въздействат на темпе-
ратурната хомеостаза чрез хипоталамуса (17). Kronenberg 

описва промените в хормоналните нива в резултат на което 
се нарушава терморегулацията на човешкото тяло и от своя 
страна предизвиква горещи вълни (22). 

Днес съществуват различни типове лечение на мено-
паузалните симптоми като хормонозаместителна терапия 
(ХЗТ), селективни модулатори на естрогеновите рецепто-
ри, селективни инхибитори на серотинина (12). В редица 
проучвания са описани неблагоприятните ефекти от упо-
требата на ХЗТ като увеличение риска от артериална и ве-
нозна тромбоза, рак на яйчника, неалкохолен статохепатит 
и други заболявания (6). Тези публикации стимулират ре-
дица учени да потърсят други по-безопасни и също толкова 
ефективни методи за лечение на различните симптоми на 
менопаузата (6).

Употребата на бира в лечението на менопаузалните 
симптоми

Независимо, че в литературата е доказан канцерогенния 
ефект на етанола, редица проучвания описват благоприят-
ния ефект от умерения прием на ферментирани напитки 
като вино и бира (15, 38). Според данните приема на подо-
бен тип напитки намалява риска от сърдечносъдови забо-
лявания, образуването на атеросклеротични плаки, реди-
ца злокачествени заболявания, намаляването на костната 
плътност която води до остеопороза и остеопения (15, 31).

Според двойно сляпо, рандомизирано проучване на 
Erkkola R et al. 2010 г. консумацията на полифеноли, полу-
чени от хмел и съответно бира водят до значително намаля-
ване на менопаузалните вазомоторни симптоми (14). Вазо-
моторните симптоми са резултат от лекото повишаване на 
телесната температура в резултат от намяването на естро-
гените (14). Този процес се регулира от терморегулаторните 
ядра на предния дял на хипоталамуса (14). 

През последните години се отдава все повече внимание 
на алтернативните методи на лечение на менопаузалните 
симптоми като приема на билки (27). Повечето растител-
ни препарати съдържат хмел и неговите производни като 
8-фениларинигин (8-PN), 6-PN, изоксантохумол и ксантоху-
мол (27). Високият естрогенен ефект на 8-PN се обяснява със 
способността да се свързва с естрогеновите рецептори (27). 

Фитоестрогените  са полифенолови съединения, които 
са вторични метаболити на редица билки (21). Имат сходна 
структура с 17β-естрадиол, който се синтензира от яйчни-
ците и се свързва с естрогеновите рецептори (21). Хмелът 
съдържа терпеноид, глюкозид и катехин, които се използ-
ват за лечението на артериална хипертония, главоболие, 
оток, нарушения на съня, повишават апетита (21). Други 
полезни ефекти на хмела са намаляване на ставните болки, 
седация, намаляване на нервното напрежение (21). Според 
данните в литературата те имат антиканцерогенен ефект и 
естрогено подобни механизми на действие (28). Независимо 
от това точният механизъм на повлияване на менопаузал-
ните симптоми е неясен (7). Редица препарати, съдържащи 
хмел повлияват тежестта и честотата на горещите вълни 
(7). 

Според резултатите на две рандомизирани проучвания 
на Erkkola et al. и Heyerick et al. употребата на хмел при па-
циетнки с горещи вълни, потене, безсъние и други вазо-
моторни оплаквания води до значително облекчение на 
изброените симптоми (14, 19). 8-PN намаляват серумните 
нива на лутеинизиращия хормон (LH), фоликулостимулира-
щия хормон (FSH), повишават серумния пролактин, стиму-
лират хиперплазията на влагалищния епител (9). 

Производните на хмела могат да се свържат с естрогено-
вите рецептори и да стимулират активността на алкалната 
фосфатаза, което обяснява естрогеноподобното им дейст-
вие (39). Редица проувания описват сигнификантното реду-
цуране на честотата на горещите вълни след приложението 
на хмел, съдържащи препарати (2, 14, 19, 33).
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заключение 
Приложението на алтернативни методи на лечение за 

овладяването на менопаузалните симптоми намира все по-
голямо разпространение. Описани са редица полезни ефекти 
от приложението на бирата и други растетилни съставки в 
лечението на вазомоторните симптоми при жени в пери- и 
постменопауза. Въпреки това провеждането на по-мащабни 
проувания с повече пациенти и за по-продължителен период 
от време са необходими за да потвърдят положителните 
ефекти от лечението от хмел съдрържащите препарати. 
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резюме
Наднорменото телесно тегло и затлъстяването 

стават все по-сериозен социален и здравен проблем за 
развитите страни, като честотата му се повишава и във 
всички останали страни без значение от икономическото 
им развитие. рисковите фактори за затлъстяване 
трябва да се търсят още в първите месеци и години от 
развитието. Това е и целта на този обзор, да се обобщят и 
идентифицират откритите до момента фактори и основни 
детерминанти на детското затлъстяване. 

материал и методи. Проведено е търсене в достъпната 
литература и електронна база данни по обсъждания 
проблем от 1990г до 2018г. Избрани и цитирани са 
научни проучвания засягащи само рисковите фактори за 
затлъстяване в първите три години от човешкия живот.

открихме и описахме много доказателства за 
връзката между храненето в началото на живота и 
развитието на затлъстяване по-късно в детството и в 
зряла възраст. кърмата и от друга страна изкуственото 
хранене имат голямо влияние чрез различни механизми 
върху последващото развитие на затлъстяване. от 
значение за това заболяване е и времето, вида и 
начините за ранно захранване на детето в първите му 
три години. 

в първите години след зачеването съществуват 
множество рискови фактори за развитие на детско 
затлъстяване, които в бъдеще трябва да бъдат подробно 
изследвани и с които трябва да се съобразяват, както 
родителите така и медицинските специалисти.

Abstract
Excess body weight and obesity are increasingly serious so-

cial and health problem for developed countries, its incidence 
is increasing and in all other countries irrespective of their eco-
nomic development. Many of risk factors for obesity should be 
searching in the first months and years of development. This is 
the purpose of this review, to summarize and identify factors 
found to date and the main determinants of childhood obesity.

material and methods. A search in the available literature 
and electronic database on discussions of the problem until 1990 
to 2018 years. Selected and cited are research studies affecting 
only the risk factors for obesity in the first three years of life.

we found a lot of evidence and the relationship between 
early life nutrition and the development of obesity later in 
childhood and in adulthood. breastfeeding and the adopted 
milk have great influence through various mechanisms on 
the subsequent development of obesity. Of relevance to this 
disease are time and the types of early feeding of the child.

in the first years after conception there are numerous 
risk factors for developing childhood obesity, which in fu-
ture should be thoroughly investigated and that we have to 
comply, as parents and medical professionals.

1. въведение
Въпреки повишено обществено съзнание и множество 

превантивни здравни интервенции затлъстяването е все 
още основен глобален проблем. Най-новите епидемиоло-
гични прогнози показват до 30% наднормено тегло и зат-
лъстяване (индекс на тялесната маса (BMI) > 85 персен-
тил) сред децата в САЩ, които постоянно нарастват през 
последните двадесет години. (1) Според данни, събрани от 
Световната федерация по затлъстяване през 2012 г. докато 
регионът на двете Америки постоянно показва високо раз-
пространение на затлъстяването, сега и Европейски педиа-
трични изследвания също достигат тревожни проценти (2). 
Няколко от развиващите се страни в света с ниски и средни 
доходи също докладват за бързо повишаване на нивата на 
детското затлъстяване, въпреки продължаващите високи 
нива на недохранване (3). 

Днес това е истинска епидемия, с потенциално опусто-
шителни последици, особено като се имат предвид здравни-

те грижи, свързани с тежестта на детското начално затлъс-
тяване, които преминават и в зряла възраст. Фактите сочат, 
че някои фактори в началото на живота допринасят значи-
телно за развитието на затлъстяване (4). По-специално пре-
наталния и ранен детски етапи могат да са ключови при оп-
ределянето на индивидуалния риск от развиване на такова 
затлъстяване. Те се обозначават като важните «първи 1000 
дни» в най-новата литература (5-7). Периода от зачеването 
до 2 годишна възраст се смята за най-важния и критичен за 
появата  на патофизиологични разстройства, които в край-
на сметка водят до затлъстяване в детството и в по-късния 
живот. Всяка медицинска намеса, чиято цел е да намали ри-
ска от такова развитие следователно трябва да се съсредо-
точи именно върху този конкретен период от началото на 
живота. Сега става ясно, че затлъстяването е комплексно за-
боляване с множество предпоставки и с редица биологични 
причини, неразривно свързани със социални и екологични 
влияния (8, 9).
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Целта на този обзор е да се обобщят и идентифицират 
откритите до момента фактори и основни детерминанти на 
детското затлъстяване. 

Разглеждаме основно хранителната експозиция на де-
цата през първите 3 години от живота им. В рамките на 
този период от време на човешкото развитие, могат да бъ-
дат идентифицирани три основни стъпки на храненето: (1) 
Пренатален период; (2) Кърмачески период; и (3) допълва-
що хранене. Идентифицирането на хранителните рискови 
фактори, на които децата могат да бъдат изложени по време 
на тези три фази може да бъде полезно за развитие на по-
тенциални превантивни стратегии, както и за създаване на 
план за бъдещи насоки на изследване.

2. Материал и методи
Проведено е търсене в достъпната литература и елек-

тронна база данни по обсъждания проблем от 1990г до 
2018г. Избрани и цитирани са научни проучвания засягащи 
само рисковите фактори за затлъстяване в първите три го-
дини от човешкия живот.

3. Пренатален период

важни рискови фактори за затлъстяване при децата 
могат да бъдат проследени до промени в майчиния ме-
таболизъм, настъпили по време на гестационен период 
(10, 11). Съществени литературни доказателства могат 
да бъдат намерени за връзката между детското наднор-
мено тегло и по-висок bmi на майката преди забременя-
ването (pBMI) и свръх гестационното наддаване на тегло 
(12).

до този момент, те се считат за двата най-важни вер-
тикално предавани рискови фактори за затлъстяване, 
доказани от голям брой изследвания (4). В мета-анализ 
Yu et al. разглеждат данните от 45 научни изследвания за 
да определят дали pbmi е свързан със затлъстяване на 
поколението. Авторите показват в своите резултати, че 
в сравнение с майките с нормално тегло преди забреме-
няването, затлъстелите майки имат три пъти по-висок 
риск за тяхното потомството да развие болестта (коефи-
циенти съотношение (OR - 3.06, 95% доверителен интер-
вал (Ci): 2.68 – 3.49) (13).

едно голямо холандско проучване изследва кохорта 
от родени в Амстердам деца (n = 1727) от майки не диа-
бетици и тяхното развитие (ABCD). целта на проучването 
е да определи дали майчиния pBMI е свързан със затлъс-
тялост на поколението при проследяване до възраст 5-6 
години. Авторите отчитат, че значително увеличение на 
наднорменото тегло в ранна детска възраст при единица 
увеличение в pbmi. Авторите също установяват връзка 
между детската затлъстялост и майчиния кръвен липи-
ден профил, измерени в началото на бременността (общ 
холестерол, триглицериди, аполипопротеини A1 и b и 
общи свободни мастни киселини) (14).

Най-новото ръководство на Американското друже-
ство по акушерство и гинекология препоръчва 12-до-16 
кг гестационно нарастване на теглото за жени с норма-
лен (BMI: 18.5 – 24.5 kg/m2), докато значително по-нисък 
диапазон за гестационно нарастване (7 – 12 кг и 5 - 9 кг, съ-
ответно) се препоръчва при жени с наднормено тегло (BMI: 
25 – 29) и затлъстяване (BMI > 30) (15).

Проучване на  Fraser et al. изследва връзката между 
гестационно нарастване на тегло и детската затлъстя-
лост и сърдечно-съдовия риск при деца на възраст 9 го-
дини, в голяма популация от великобритания. Авторите 
съобщават, че жените с по-голямо гестационно нараства-
не на тегло е по-вероятно да имат деца с по-висок bmi, 
по – високи: мастна тъкан, систолично кръвно налягане, 
C - реактивен протеин, лептин и нива на интерлевкин-6, 
заедно с по-ниски липопротеини с висока плътност и 
аполипопротеин A1. други автори Gaillard et al. провеждат 
групово проучване на 3392 двойки австралийски майка 

– дете, за да изследват ролята на pbmi и гестационното 
нарастване на тегло като потенциални детерминанти на 
повишена юношеска (17 години) затлъстялост и кардио 
- метаболитния риск.

Теглото на майката е проследено преди забременя-
ване, през ранна бременност (16.5 ± 2.2 гест. седмици) и 
в късна бременност (34.1 ±1.5 гест. седмици). както се 
очаква, по-високия pbmi е свързан с по-висок юношески 
bmi, по-голяма обиколка на талията, по-високи: систо-
лично кръвно налягане, инсулин, глюкоза и инсулин-ре-
зистентни нива. По-високото гестационното нарастване 
на тегло в началото на бременността, също е свързано с 
по-висока юношеса затлъстялост. По-високото майчино 
тегло в ранна бременност съответстват на повишен ме-
таболитен риск за юношата и попадането му във висо-
ко рисковата група от населението (оR1.23, 95% CI: 1.03, 
1,47 за стандартно отклонение (Sd). Авторите докладват, 
че по-високия юношески bmi неизбежно компромети-
ра оценките на риска и кардио метаболитните анализи 
[16]. майчиния захарен диабет, или гестационен или тип 
1, изглежда също така излага поколението на значите-
лен риск от развитие на затлъстяване (17-20). 

Все още не е изяснена точната връзка между затлъстява-
нето и пренатално метаболитни разстройства. Възможно е 
променените вътрематочна условия в резултат на повише-
на експозиция на хранителни вещества прехвърлени през 
плацентата да програмират плода да бъде по-податлив на 
затлъстяване (21). Днес се счита, че епидемиологичното 
влияние на начина на живот и социално екологичните ха-
рактеристики на наднорменото майчно тегло и затлъстя-
ване сред населението може да засили описаните патофи-
зиологични асоциациации (22). Въпреки това генетичното 
предразположение все още играе основна роля (23). Tyrrell 
et al. търсят генетични доказателства на причинно-след-
ствена връзка между майчиния BMI с теглото на новороде-
ното (24). Чрез прилагане на Менделов рандомизационен 
дизайн, авторите тестват дали майчините генетичните ре-
зултати за BMI и черти, свързани със затлъстяването са при-
чинно свързани с теглото на новороденото  в популация от 
30 487 жени. Авторите стигат до заключението, че в изслед-
ваната кохорта, генетично повишеният майчин BMI и нива-
та на глюкоза в кръвта на майките са свързани с по-високо 
тегло при раждането, като по този начин има генетично из-
лагане на тези деца към повишен риск от затлъстяване (24).

Има нарастващ интерес около идентификацията на ста-
билни, наследствени модели на променена генна експресия 
в резултат на екзогенна експозиция, водещи до развитие-
то на затлъстяване (25, 26). Самите хранителни фактори 
могат да действат чрез епигенетични изменения и да пре-
дизвикват дългосрочно програмиране на рискът за затлъс-
тяване (27, 28). Това може да ни предостави обяснение за 
това как човешкият организъм изглежда се настройва към 
дългосрочно увековечаване на последиците от такива екс-
позиции, в резултат на които началото на живота определя 
развитието на затлъстяването много по-късно през него и 
предаването на тази чувствителност към следващата поко-
ление (29). В момента се извършва Европейски  мета-расте-
жен проект за целево епигенетично профилиране насочен 
към идентифициране на механизми за регулиране на телес-
ния състав и растеж (30).

4. кърмене и изкуствено хранене
Ако в момента разгледаме постнаталната хранител-

на среда, един от най-широко признатите фактори при 
обсъждане на хранителния произход на затлъстяването 
е протективната роля на кърменето (31,32). През 1981г, 
крамър първи постулира ролята на кърменето за предо-
твратяване проявите на затлъстяване в бъдеще (33).

към днешна дата, в западните страни, концепцията 
за хранително превъзходството на майчиното мляко над 
изкуственото хранене по отношение на превенция на 
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затлъстяването е широко утвърдена (34, 35). Популацион-
ни проучвания потвърждават тези наблюдения, макар и 
точната оценка на превенция на риска да се затруднява 
от някои фактори (36). освен това научните изследвания 
разчитат единствено на наблюдение и проследяване 
като се смята за неетично да се рандомизира кърменето 
като интервенция. в допълнение значителните разлики 
между социалните и поведенчески характеристики на 
кърменето срещу изкуственото хранене популации ви-
наги правят анализа им пристрастен (37). Трябва внима-
телно обмисляне към определенията, приети с кърмене-
то, особено по отношение на продължителността и/или 
тяхната изключителност (38). Проведен е мета-анализ 
на тридесет проспективни  изследвания за определяне 
на относителното влияние на всеки известен потенциа-
лен рисков фактор за развитие на детското затлъстява-
не. Сравнявайки кърмени с не кърмени бебета, авторите 
намират намаляване с 15% на честотата на детското над-
нормено тегло (39). Въпреки това трябва също да се при-
знае, че повечето от наличните изследвания в полза на 
защитния ефект на кърмата към затлъстяването може 
да не са много точни, ако се приложат към различни и 
подобрени формули с изкуствено мляко разработени по-
късно. от патофизиологична гледна точка най-широко 
приетото обяснение за защитния ефект на кърменето 
е разликата в темповете на растеж на кърменото дете 
в сравнение с изкуствено хранените кърмачета (40, 41). 
кърмените бебета са представени с по-бавна растежна 
крива в сравнение с изкуствено хранените деца, разлика 
многократно поставяна под въпрос като защитен фак-
тор към проявите на бъдещо затлъстяване (42). Вероят-
ното обяснение за такава «ускорена растежна хипотеза» 
е може би в по-високите плазмени нива на инсулино по-
добен растежен фактор (igf) -1, които се откриват при из-
куствено хранените кърмачета (43). Това може да е потен-
циален резултат на ендокринна модулация предизвикана 
от основните разлики в биоактивният хранителен със-
тав на човека срещу изкуствено формулираното мляко. 
кърмата има по-ниска енергийна стойност и протеини 
и по-високи мазнини от повечето търговски млечни фор-
мули (32).

4.1. енергия
Консумираните по-високи млечни обеми и по-висока-

та енергийна плътност на изкуствените млека водят до от 
15%-23% по-висок общ енергиен прием в 3 до 18 месечни-
те изкуствено хранени кърмачета (44). Обемът на приетото 
мляко също се различава, като при  изкуствено хранените 
бебета той е до 20 %-30 % по-висок. Те също така са склон-
ни да ядат по-рядко особено през нощта, но повече храна 
(45). Когато към изкуственото мляко се прибавят допълва-
щи храни по-високия прием на енергия се задържа трайно 
в кърмачетата. Обратно на тях кърмените бебета изглежда 
имат по-добро енергийно усвояване, като притях добавя-
нето на твърди храни води до намален прием на кърма (44, 
46). Такава разлика в енергийния прием може да упражни 
обезогенен ефект върху изкуствено хранените кърмачета. 
Според Ong et al., всеки допълнителни 100 kcal/ден, консу-
мирани на 4 месечна възраст са свързани с 46% по-висок 
коефициент на наднормено тегло на 3 годишна възраст при 
британски деца (47).

4.2. Протеини
Изкуственото мляко съдържа с 50-80 % по-високо коли-

чество на протеини в сравнение с кърмата (40). Това огромно 
несъответствие е в основата на хипотезата това да е основ-
ния определящ фактор на растежните разлики между кър-
мените и изкуствено хранени бебета (48). Според “ранната 
протеинова хипотеза” по-високия протеинов прием по вре-
ме на изкуственото и допълващо хранене значително влияе 
на детския растежен модел, увеличавайки вероятността от 

развитие на затлъстяване (31). Многобройните публикации 
от групата на Koletzko et al. силно подкрепят тази хипотеза 
(49, 50). Многоцентровата  европейска опитна програма за 
детско затлъстяване (CHOP) е едно забележително изслед-
ване, в което 1138 здрави, изкуствено хранени бебета са 
били рандомизирани да получават, за първата си година от 
живота, базирана на краве мляко кърма и допълнителна до-
бавка с ниско или високо съдържание на протеин. Проследе-
ни са и 619 кърмени деца. Значително повишаване на тегло 
се открива при високо протеиновата група (51).

4.3. мазнини
За разлика от протеините, съдържанието на мазнини е 

по-високо в човешкото мляко отколкото в търговски дос-
тъпните формули (52). По-важното е че кърмата съдържа 
различна концентрация на дълговерижни полиненаситени 
мастни киселини (53). Нашите търсения не откриха нито 
едно проучване, което да е установило значима връзка меж-
ду приема на мазнини в ранна детска възраст и ранното дет-
ство и наддаването на тегло или BMI. По-високите нива на 
мастни киселини в майчиното мляко са свързани с по-ниски 
нива на глюкоза в скелетните мускули на кърмените бебета. 
Намаляват плазмените нива на про възпалителни цитокини 
(54). Установяват се критични хранителни различия в кър-
мата между майките по време на кърмене и дори в рамките 
на всяка емисия, за разлика от изкуственото мляко. По този 
начин съществува и тясна хранителна взаимовръзка меж-
ду майката и детето. Чрез такива отношения енергийните 
нужди на кърмачето и хранителното поведение (честота и 
продължителност на храненето) могат да бъдат променени, 
като по този начин те вероятно имат значение върху надда-
ване на тегло  (32). Освен това кърмените деца са склонни 
да имат по-ниска зависимост от здравословна хранителна 
среда в техните семейства (34). Както показват няколкопро-
учвания пиенето на мляко от майчината гърда, за разлика 
от бутилката, кара новороденото да разработи по-ефектив-
но саморегулиране на консумираното количество мляко 
(55). Взети заедно, тези различия в енергийния и протеинов 
баланс, хранителните навици и хранителната среда, между 
различно хранените кърмачета през първите 6 месеца от 
техния живот може да повиши риска от развитие на затлъс-
тяване в по-късен етап.

5. добавено хранене и ранни диети
какъв е риска от затлъстяване и заболеваемостта в 

резултат на хранителното излагане на детето от 6 до 24 
месечна възраст. Този конкретен момент от живота на 
детето предлага специфични предизвикателства, глав-
но в резултат на прехода от кърмене и изкуствено хра-
нене към твърда храна хранене. При прегледа на лите-
ратурата се установява, че бързото наддаване на тегло е 
най-често анализирания рисков фактор за затлъстяване 
в този конкретен период (5). въпреки че резултатите 
варират, потвърдена е значителната асоциация между 
несъразмерното наддаване на тегло и по-късното детско 
наднормено тегло (56). Botton et al. изучава антропоме-
тричните мерки на 468 юноши на възраст 8-17 години по те-
гло, височина и скоростите на растеж във възрастта между 
раждането и 5 години. Авторите показват, че скоростта 
на растежа на възраст 3 месеца се свързва с развитието 
на наднормено тегло в юношеството (оR за 1-SD увелича-
ване: 1.52; 95 % CI: 1.04, 2.22) (57).

вариантите на началото на детската твърда храна 
трябва ясно да се разглеждат. Убедителни доказател-
ства има за ползата от избягване на ранно въвеждане на 
твърди храни (58). Като част от проекта Viva (проучване на 
майчиното и детско хранително здраве, провеждано от Хар-
вардското медицинско училище (59), Huh et al изследват 
връзката между времето на въвеждане на твърда храна 
по време на детството и честотата на затлъстяване през 
3-та година на 847 деца. Авторите докладват, че сред 
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кърмените бебета, моментът на въвеждане на твърда 
храна не е свързан с повишен коефициент на затлъстя-
ване. обратно сред изкуствено хранените кърмачета, 
въвеждането н твърди храни преди 4 месечна възраст е 
свързано с шест кратно увеличение на коефициентите 
на диагностицирано затлъстяването сред децата на въз-
раст от 3 години (60).

Няколко проучвания също анализират ролята на дет-
ския хранителен прием и риска от по-късно наднормено 
тегло (61). В изследването R (на група от 3610 деца в пре-
дучилищна възраст), приема на по-високи количества от 
полиненаситени мазнини на 14 месечна възраст е свър-
зано със значително по-нисък риск от наднормено тегло 
в предучилищна възраст (OR: 0.77, 95 % Ci: 0.62, 0.96 за 
SD увеличение) (62). 

По отношение на приема на протеин Scaglioni et al. 
съобщават, че първоначалното високо протеинво потреб-
ление е свързано с развитие на затлъстялост (63). От дру-
га страна Zuccotti et al., извършват проучване за сравнител-
ния енергиен прием на, макронутриенти, фибри, натрий 
и желязо и състоянието на антропометричните показа-
тели на 390 деца на възраст от 6 до 36 месеца. децата са 
от две различни географски обособени италиански ко-
хорти за да се идентифицират потенциалните приемни 
различия и проучат на тяхните въздействия в градие-
нт север — юг. хранителния прием е оценен с помощта 
на ежедневният много точен 7 дневен прием на храна. 
Антропометрията, енергийния прием и този на макро-
нутриенти се различава между двете кохорти. открива 
се значителна разлика в приема на желязо и фибри като 
по-ниско желязо и по-високи дози фибри се откриват в 
северната група. в изследваната популация като цяло 
се наблюдава по-висок прием на протеини, прости въ-
глехидрати, наситени мазнини и натрий и недостатъчен 
прием на желязо и фибри в сравнение с националните 
референтни стойности. въпреки това антропометрич-
ните данни на изследваната популация не се различавт 
от общите за страната (64).

Съвсем частично проучена е възможността за роля-
та на детската чревна флора в процеса на затлъстяване-
то (65). В много проучвания и след напредъкът в генната 
секвенция са натрупани интересни доказателства в 
полза на асоциацията между чревната микрофлора и 
детското тегло (66). И млякото и различните ранни хра-
ни водят до специфична бактериална колонизация на 
червата в хода на развитието. Нови доказателства сочат 
има критична връзка между началното хранене, риска 
за затлъстяване и кардиометаболитния риск по-късно 
(67). Патофизиологично това може да е свързано с ролята 
на чревната флора в преработката на несмилаеми по-
лизахариди в прости захари и късоверижни мастни ки-
селини. Тъй като бактериите се различават по тяхната 
енергия и възможности за извличане, видът на бактери-
ална колонизация може да повлияе растежа на детето и 
следователно в дългосрочен план енергийното поглъ-
щане и мастното развитие (68).

 
6. заключение 
вече има много доказателства за връзката между 

храненето в началото на живота и развитието на затлъс-
тяване по-късно в детството и в зряла възраст. от осо-
бено значение е да бъдат идентифицирани рисковите 
фактори за затлъстяване през първите три години след 
зачеването. ясното разбиране на различните механи-
зми, както и тяхната взаимовръзка е от изключително 
значение, особено за педиатрите. важно е майчиното 
влияние по време на бременността, кърменето, както и 
правилното ранно захранване, като те трябва да са  на-
сочени към намаляване на честотата на затлъстяването 
при децата.
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Абстракт 
Връзката между приема на хранителни продукти, съдър-

жащи соя и риска от рак на гърдата се изследва от повече 
от 25 години. По-ниската честота на рака на гърдата сред 
населението на страни с консумация на храни с високо съ-
държание на соя е провокирало интереса на много учени да 
потърсят връзката между възможния протективен ефект 
на изофлавоните. В литературата са публикувани редица 
данни, които си противоречат по отношение на ефектите 
на изофлавоните спрямо риска от рак на гърдата. Наред с 
благоприятните ефекти върху вазомоторните симптоми 
при жени в пери- и пост менопауза съществуват данни, спо-
ред които употребата на изофлавони може да повиши риска 
от развитието на рак на гърдата при жени с повишен риск 
от подобен тип заболяване или да влошат прогнозата при 
жени с вече изявено такова злокачествено заболяване.  

заключение 
Независимо от данните в литературата, които описват 

положителните здравословни ефекти на изофлавоните, все 
още храните, богати на соя не намират подкрепа от всички 
медицински специалисти. Лиспват достатъчно убедителни 
факти и доказателства по отношение на безопасността от 
употребата им при пациентки с вече диагностициран кар-
цином на гърдата.

Ключови думи: перименопауза, постменопауза, соя, 
изофлавони, рак на гърдата

Abstract 
The relationship between intake of soy products and the 

risk of breast cancer has been studied at least 25 years ago. 
The lower incidence of breast cancer among the population of 
countries with high soy foods has provoked the interest of many 
scientists to explore the potential protective effect of isoflavones. 
A number of data have been published in the literature that 
contradict the effects of isoflavones on the risk of breast cancer. 
Along with the beneficial effects on vasomotor symptoms in 
peri- and postmenopausal women, there is evidence that the use 
of isoflavones may increase the risk of developing breast cancer 
in women at increased risk of such type of illness, or worsen 
prognosis in women with pre-existing such a malignant disease.

Conclusion 
Regardless of the literature that describes the positive health 

effects of isoflavones, soy-rich foods are still not supported by all 
medical professionals. Sufficient convincing evidence and safety 
evidence is provided in patients with already diagnosed breast 
carcinoma.

key words: perimenopause, postmenopausal, soy, 
isoflavones, breast cancer

въведение
Връзката между приема на хранителни продукти, съдър-

жащи соя и риска от рак на гърдата е изследвана отдавна 
(4). По-ниската честота на рака на гърдата сред населението 
на страни с консумация на храни с високо съдържание на 
соя е провокирало интереса на много учени да потърсят 
връзката между възможния протективен ефект на изофла-
воните (1, 21, 30). Дифеноловите производни, които се съ-
държат в голямо количество в соевите храни, притежават 
редица естроген-зависими и естроген-независими ефекти, 
чрез които могат да потиснат развитието на рака на гър-
дата (10, 32, 34). Според данните в литературата естроге-
ноподобните ефекти на изофлавоните са особено полезни 
при жени в пери и постменопаузална възраст (38). Изофла-
воните облекчават вазомоторните симптоми като „горещи 
вълни“, нарушения на съня, изпотяване, и намаляват риска 
от сърдечносъдови заболявания (12, 18). Според  Pawlowski 
JW et al. 2015г изофлавоните повишават костната калциева 
плътност при постменопаузални жени (29).

Според данните в литературата храни, съдържащи соя 
могат да повишат риска от развитието на рак на гърдата 
при жени с повишен риск от подобен тип заболяване или да 
влошат прогнозата при жени с вече изявено такова злока-
чествено заболяване (2, 13). При опити с мишки, които са с 
отстранени яйчници и имплантирани естроген-чувствител-
ни човешки злокачествени клетки (MCF-7), се наблюдава 
стимулиращ растежен ефект спрямо съществуващите тумо-

ри от приложението на изофлавони (2, 13). Според резулта-
тите от други подобни изпитвания употребата на изофла-
вони е безопасна при всички жени, и освен това подобряват 
прогнозата при пациентки с вече диагностицирано злока-
чествено заболяване на гърдата (7, 25). 

Изофлавони 
От всички консумирани храни, само соевите зърна съ-

държат значителни количества изофлавони (23). Сред насе-
лението на Япония дневната консумация на изофлавони е 
от 30 до 50 mg, докато в САЩ и Европа консумацията е по-
малка от 3 mg дневно (3, 23, 42). Приема на соеви храни и 
изофлавони сред вегетарианци и особено сред вегани зна-
чително превалира спрямо този при невегетарианци (31).

Изофлавоните имат подобна химична структура на ес-
трогените, като се свързват с естрогеновите рецептори и 
имат естрогено подобен ефект (28). В резултат на химич-
ната си структура и свойставата, които притежават те се 
обозначават като фитоестрогени или като селективни мо-
дулатори на естрогеновите рецептори (SERMs) (28). Ефек-
тите на действие на изофлавоните спрямо различните 
тъкани се определят от съдържанието и видът на естроге-
новите рецептори (28). В резултат те могат да имат както 
агонистичен ефект, така и антагонистичен или да са без 
ефект спрямо тъканите без естрогенови рецептори (28). 
Изофлавоните обаче имат известна тъканна селективност, 
тъй като се свързват предимно с β-естрогеновите рецепто-
ри, а не с α-рецепторите (28). Естрогеновите рецептори се 
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различават в различните видове тъкани и имат различна 
функция при тяхното активиране (33). Според данните в 
литературата  β-естрогеновите рецептори подобно на тъ-
канно специфичните туморни супресори имат антипроли-
феративно действие (33). В млечната жлеза активирането 
на β-естрогеновите рецептори води до инхибиране на сти-
мулиращия и пролиферативен ефект на α-рецепторите (37). 

Соевите зърна съдържат основно три вида изофлавони: 
генистеин (50%), диадзеин (40%), глицитеин (10%) (26). 
Всеки един от 3-те вида изофлавони има различна актив-
ност спрямо естрогеновите рецептори, като се смята, че 
генистеина е най-мощният изофлавон (36). Според проуч-
ване на Taku et al. приема на соеви изофлавони и предимно 
генистеин от жени в менопауза с „горещи вълни“ води до 
значително редуцуране на симптоматиката и подобряване 
на качеството на живот (38). Приема на повече видове изоф-
лавони повишава калциевото съдържание на костите при 
жени в постменопуаза (29). 

Традиционите соеви храни съдържат средно 3.5 mg 
изофлавони на грам протеин (23). Добре обработените со-
еви храни губят повече от 80% от тяхното изофлавоново 
съдържание (26).

Прием на изофлавони като превенция  на рака на гър-
дата

В литературата са публикувани редица проучвания, 
които изследват ефекта на изофлавоните под формата на 
таблетки, соев протеин или соеви храни върху различните 
маркери за злокачествено заболяване на гърдата (26, 36). В 
тези проувания са включени здрави жени, жени с повишен 
риск от рак на гърдата, както и жени с вече диагностициран 
такъв (36). Според резултатите от тях, не се установява зна-
чителен протективен ефект на изофлавоните (36).  

Според мета-анализ направен от  Hooper et al. също не 
се установява ефект на изофлавоните спрямо мамограф-
ската плътност на млечния паренхим при постменопаузал-
ни жени, докато при перименопаузални има незначително 
леко повишаване на плътността (11). До подобни изводи 
достигат Wu et al. в свое изследване, според което от напра-
вените образни изследвания не се установяват ефекти от 
приема на изофлавони спрямо плътността на млечния па-
ренхим на гърдата (39).  

Според данните от проучване, проведено в Азия прие-
ма на соеви храни има протективен ефект, когато започне 
в съвсем ранна възраст (22, 24). За първи път през 1995г 
се установява, че приема на соя в ранна детска възраст има 
протективен ефект от рак на гърдата (16). Според експери-
мент с гризачи, проведен от учени в Университета в Алаба-
ма (САЩ) прекомерната употреба на генистеин по време на 
ранния постнатален период редуцира химически индуцира-
ния рак на млечната жлеза с 50% (17). Резултатите от реди-
ца други проучвания изследващи ефекта от ранния прием 
в подрастваща възраст на соеви продукти, показват значи-
телен протективен ефект спрямо рака на гърдата (14, 40). 

Употребата на соеви храни при жени с рак на гърдата
Според данните в литературата изофлавоните стимули-

рат растежа на туморни клетки при опити с гризачи (2, 13). 
Изофлавоните обаче, се различават от естрогените по това, 
че нямат стимулиращ ефект спрямо вагиналната лигавица и 
не повишават агрегацията на тромбоцитите (5, 6). 

ХЗТ при жени в менопаузална възраст повишава риска 
от рак на гърдата или влошава прогнозата при жени с вече 
установен рак на гърдата (19). Според резултатите от про-
учване на Manson JE et al. 2013г при пациентки приемащи 
естроген в доза 0.625 mg/дневно независимо от възрастта 
има по-нисък риск от развитието на инвазивен рак на гър-
дата в сравнение с жените в плацебо групата (19). Според 
Chlebowski RT, 2012г приема на препарати, съдържащи ес-
троген и гестаген повишава риска от рак на гърдата в срав-
нение с приема на препарати, съдържащи само естроген (8). 
Соята няма гестаген подобен ефект (8). 

В проучване на Shu et al. 2009г, в което са включени 5042 

жени с карцином на гърдата, пациентките са приемали 
изофлавони и след 3.9 годишен период на проследяване оп-
ределят честотата на рецидив и смъртност (35). Според по-
лучените резултати честотата на рецидив/смъртност е 0.77 
(0.60-0.98) (35). Според резултатите от мета анализ напра-
вен от Nechuta SJ et al. 2012г, което включва гореописаното 
проучване и други две проспективни проучвания на Caan BJ 
et al. 2011г и Guha N et al. 2009г, за проследяваният период 
честотата на рецидив в изследваните групи пациенти е 0.75 
(0.61-0.92) (27). Подобни резултатите са описани в друг мета 
анализ на Chi et al., който включва 5 проспективни проуч-
вания (7). Според резултатите приема на храни, съдържащи 
соя от пациентки с карцином на гърдата се асоциира с по-
ниска честота на смъртност и рецидив на основното забо-
ляване (7). Приема на изофлавони подобрява действието на 
тамоксифен и ароматазния инхибитор анастразол (7). 

Механизмът чрез който консумацията на соеви храни 
подобрява прогнозата при пациентки с рак на гърдата е не-
ясен (7, 25). Според резултатите от опити с животни изоф-
лавоните инхибират ангиогенезата и процесите на метаста-
зиране (15, 41).  Според проучване  на Marini H et al., в което 
са включени постменопаузални жени с диагностицирана ос-
теопения, нивата на  рибонуклеиновата киселина (РНК) на 
гените BRCA1 and BRCA2 остават непроменени в групата на 
пациентките, които консумират 54 mg/дневно генистеин в 
сравнение с плацебо групата при които се наблюдава нама-
ляване на нивата им (20). 

заключение
Независимо от данните в литературата, които описват 

положителните здравословни ефекти на изофлавоните, все 
още храните, богати на соя не намират подкрепа от всички 
медицински специалисти. Лиспват достатъчно убедител-
ни факти и доказателства по отношение на безопасността 
от употребата им при пациентки с вече диагностициран 
карцином на гърдата. Според Европейската Асоциация по 
безопасност на храните, обаче, приема на изофлавони при 
постменопаузални жени няма последващи нежелани ефек-
ти спрямо паренхима на гърдите, щитовидната жлеза и мат-
ката (9).  
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вИСокИ СТойНоСТИ НА ТУмореН мАркер (СА 125) И НАлИЧИе НА АСцИТ ПрИ 
ПАцИеНТкА С ЧерНодробНА цИрозА И СъмНеНИE зА кАрцИНом НА яйЧНИк - 

клИНИЧеН СлУЧАй
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Клиника по Обща и онкологична гинекология, вмА - София

high vAluES Of TumOR mARkER (CA 125) And PRESEnCE Of ASCiTES in A PATiEnT wiTh 
hEPATiC CiRRhOSiS And SuSPiCiOn Of OvARiAn CARCinOmA - A CliniCAl CASE

Chupryna E, Ganovska A, Kovachev S.
Clinic of General and Oncology Gynecology – Military Medical Academy, Sofia

клИНИЧеН СлУЧАй

Абстракт
Карциномният антиген 125 (СА 125) е белтък, който 

се използва като туморен маркер при диагностициране 
на карцином на яйчници и неговите метастази. Той е 
неспецифичен туморен маркер и се синтензира както 
от нормални така и от злокачествени клетки с различен 
произход. Различни заболявания, включително и 
доброкачествени, могат да бъдат причина за повишени 
нива на СА 125, особено при наличие на серозна течност.

Представяме клиничен случай на 58 годишна пациентка 
с асцитна течност в коремната кухина и високи стойности на 
туморен маркер СА 125, която е насочена от гастроентеролог 
към Клиниката по обща и онкологична гинекология 
със съмнение за овариален неопластичен процес. От 
направената лапароскопия се установи макронодуларна 
цироза с неизвестен произход и нормален гинекологичен 
статус. 

целта на описаният от нас клиничен случай и 
направеният литературен обзор е да обобщи данните 
в литературата до момента по отношение на ниската 
чувствителност и специфичност на туморния маркер СА 125 
при диагностицирането на редица патологични състояния 
от гинекологичен и гастроентерологичен произход. Необхо-
дим е индивидуален подход при всеки пациент, основаващ 
се на цялостната клинична и параклинична картина. 

ключови думи: CA 125, овариален неопластичен 
процес, серозна течност

Abstract
Carcinoma antigen 125 (CA 125) is a protein that is used 

as a tumor marker when diagnosing ovarian carcinoma and its 
metastases. It is a non-specific tumor marker and is synthesized 
from both normal and malignant cells of different origins. Differ-
ent diseases, including benign ones, may cause increased levels 
of CA 125, especially in the presence of serous fluid.

We present a clinical case of a 58 year old patient with 
ascitic fluid in the abdominal cavity and high values of the tumor 
marker CA 125, which is directed by a gastroenterologist at the 
Clinic of General and Oncological Gynecology with suspicion of a 
ovarian neoplasm process. Macronodular cirrhosis of unknown 
origin and normal gynecological status was established from the 
laparoscopy. 

The purpose of the clinical case we have described and the 
literature review is to summarize the literature described to date 
with regard to the low sensitivity and specificity of the tumor 
marker CA 125 in the diagnosis of a number of pathological 
conditions of gynecological and gastroenterological origin. An 
individual approach is required for each patient based on the 
overall clinical and paraclinical picture.

key words: CA 125, ovarian neoplastic process, serous fluid

въведение 
Стойностите на CA 125 се повишават при приблизително 

90% от пациентите с напреднал карцином на яйчниците 
от епителен произход. При фетално развитие CA 125 се 
експресира чрез феталния амниотичен епител и целомния 
епител, а при възрастни индивиди се експресира от 
целомния (мезотелиалните клетки на плеврата, перикарда 
и перитонеума) и на Мюлеровия (на фалопиеви тръби, 
ендометриален и ендоцервикален) епител [1].

CA 125 е намерил приложение като туморен маркер 
или биомаркер, който може да бъде повишен в кръвта при 
някои пациенти с различни онкологични заболявания 
като карцином на млечна жлеза, мезотелиом, неходжкинов 
лимфом, стомашен карцином, леомиом и леомиосарком от 
гастроинтестинален произход [2, 3, 4].

Серумните нива на СА 125 могат да бъдат повишени при 
различни доброкачествени и възпалителни състояния като 
менструация, бременност, овулаторни цикли, ендометриоза, 
тазово-възпалителна болест и състояния, които нямат 

гинекологичен произход, включително застойна 
сърдечна недостатъчност, инфекциозни заболявания като 
туберкулоза, чернодробни и белодробни заболявания [4, 5].

клиничен случай
Касае се за пацинетка на 58 години, която постъпва 

в Клиника по Обща и онкологична гинекология – ВМА, 
София по повод подуване и болки ниско в корема, съпро-
водени с редукция на тегло. Оплакванията датират от 
няколко месеца. Пациентката е насочена към клиниката от 
гастроентеролог със съмнение за овариален неопластичен 
процес. Придружаващи заболявания: исхемична болест на 
сърцето, сърдечна аритмия, инсипиден диабет, варици на 
долните крайници и тънкочревен байпас.

Пациентката е в менопауза от 15 години, мултипара. 
Гинекологичен статус: външни полови органи - на 

раждала; влагалище - нормално дълбоко и широко. Orifi-
tium externum canalis cervicalis - напречен, portio vaginalis 
colli uteri - конично. Еx utero – nihil. Матка и аднекси – не се 
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палпират поради obesitas; cavum Douglasi - свободен.
Трансвагинална ехография: Матка с предно-заден 

размер – 35 mm, маточна лигавица – 4 mm. Яйчници - дву-
странно не се скенират патологични промени. УЗ данни 
за свободно подвижна течност в малкия таз и в коремната 
кухина. Визуализират се двете маточни тръби без наличие 
на патологични изменения (снимка 1, 2, 3). 

Снимка 1. Трансвагинален ехографски образ на 
матка

Снимка 2. Трансвагинален ехографски образ на десен 
яйчник

Снимка 3 . Трансвагинален ехографски образ на ляв 
яйчник.

На таблицa 1 са представени лабораторните показатели 
от изследванията при приемането на пациентката.

Hb (g/L) Er (1012/L) Hct
(L/L)

Leu
(109/L)

Plt
(109/L)

MCV
(fl)

128 4.16 0.386 7.47 180 92.1

глюкоза 
(mmol/l)

ASAT (U/l) ALAT (U/l)
креатинин 
(mmol/l)

5.37 33.5 20.3 86

Таблица 1. Лабораторни показатели.

Туморни маркери – СА 125- 456 U/ ml; CA 19.9-16.9 U/ ml.
Пациентката беше подложена на допълнителни 

изследвания - колоноскопия и гастроскопия - без 
патологична находка. Проведени са консултации с 
гастроентеролог и гръден хирург, резултатите от които не 
показа наличие на патологични изменения от страна на 
гастроинтестинален тракт и в областта на гръдната клетка. 

Компютърна томография на малък таз и абдомен: 
значително количество асцит в абдоминална кухина. 
Пикочен мехур - със запазен капацитет, нормално дебели, 
с резки и гладки очертания стени, без болестни промени. 
Матка – с леко увеличени размери, без структурни промени, 
с резки очертания. Яйчниците – вдясно – със запазени 
размери, вляво – с горногранични размери. Двустранно с 
по-хетероденсна структура. Сигма и ректум – интактни. 
Без данни за лимфаденомегалия на всички скенирани 
нива. Умерено изразена остеопороза на тазовите кости, без 
огнищни лезии в тях.

На базата на гореописаните изследвания беше решено 
да се извърши оперативна интервенция за диагностично 
уточняване на първопричината за високите стойности на 
СА 125 и асцитната течност. 

Операция: Laparoscopia operativа. Biopsia hepatis. Aspiratio 
ascitis. Drenage. Лапароскопия оператива. Биопсия хепатис. 
Аспирацио асцитис. Дренаж

Оперативна находка: Асцит около 500 ml. Матка с 
нормална форма и големина, наличие на миомен възел с 
диаметър около 1 см разположен субсерозно в областта 
на десен маточен рог. Аднекси: с нормални размери и 
структура. 

Коремни органи - черен дроб - макронодуларна цироза. 
След интраоперативна констултация с коремен хирург 

се направи тънкоигленна биопсия на черен дроб и се 
изпрати за хистологично изследване.

Резултат от хистологично изследване: черен дроб - сме-
сена микро- и макронодуларна чернодробна цироза на 
фона на стеатохепатит, асцитна течност цитологично 
представена от голямо количество реактивно променени 
мезотелни клетки и единични лимфоцити.

Постоперативен период протекъл без усложнения. 
Пациентката е насочена към гастроентеролог за уточняване 
на последващо лечение по повод на основното заболяване - 
чернодробна цироза.

дискусия
Карциномен антиген 125 (СА 125), също известен и като 

MUC16, е протеин, кодиран от MUC16 гена на 19та хромозома 
[6]. MUC16 е гликопротеин от семейство муцини [7]. 

MUC 16 участва в изграждането на роговицата и 
конюктивата, респираторния тракт и епитела на женския 
репродуктивен тракт. Основната функция на молекулите 
MUC16 е поддържане на хидратацията и лубрикация на 
епителната повърхност и образуването на неадхезивна 
бариера срещу чужди частици и инфекциозни агенти върху 
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апикалната мембрана на епителните клетки [8].
СА 125 е се среща на повърхността както на здравите, 

така и на злокачествените клетки с мезотелиален произход, 
включително плеврални, перикардни, перитонеални, 
ендометриални клетки и амниотична мембрана. Молекулата 
липсва на повърхността на нормалните яйчникови клетки, 
но присъства в 80% от злокачествената яйчникова тъкан 
с немуцинозен произход [5]. Стойността на СА 125 варира 
между лабораториите в зависимост от използвания тип 
анализ, но нива СА 125 <35 kIU / L се считат за нормални [5]. 

Повишаването на серумния СА 125 е често срещано 
при пациенти с чернодробна цироза, което е резултат от 
наличието на асцит и нарушена чернодробна функция. 
Повишените стойности на серумният СА 125 вероятно 
произхожда от асцитната течност. Това обикновено е 
прогностичен белег на доброкачествено заболяване, при 
липса на отклонения в стойностите на други туморни 
маркери [9].

Devarbhavi еt al. провели изследване, в което са включени, 
50 пациента с цироза и асцит, 20 пациента с цироза, без 
асцит, 12 пациента с остър хепатит с вирусна етиология 
и 4 пациента с хронична бъбречна недостатъчност. Те 
изследвали нивата на СА 125 при всеки един от тях. Според 
резултатите СА 125 са повишени при всички форми на 
чернодробни заболявания, особенно при наличие на асцит, 
независимо от етиологията на заболяването [10].

Според друго проучване на Jabłkowski et al., включващо 72 
пациента с чернодробна цироза с различна етиология, при 
всичките пациенти с чернодробна цироза и асцит нивото на 
СА 125 е повишено, без зависимост от пола на пациентите 
или етиологията на чернодробната цироза. Концентрацията 
на СА 125 е в норма при пациенти с чернодробна цироза без 
данни за асцит [11].

За подобни резултати съобщава и Xiao et al. След 
изследване на нивата на СА 125 при 70 пациента, разделени 
в три групи: първа група - с цироза на черен дроб с 
или без асцит, втора група -  злокачествени тумори на 
гастроинтестиналния тракт с и без асцит и трета група - 
група от пациенти с асцит на базата на доброкачествени 
заболявания. В първата група нивата са били повишени 
особенно при пациентите с наличие на асцит, независимо 
от етиологията на заболяването. Във втора група  всичките 
пациенти с асцит са били с повишени нива на туморен маркер 
СА 125, като това явление се наблюдава и при пациентите 
от трета група. В заключение авторите съобщават, че 
повишаването на СА 125 вероятно е следствие от наличието 
на асцитната течност [9].

В изследване на Topalak et al., са включени 156 пациента, 
разделени по типа на заболяването и наличието на течност 
в серозните кухини. Според резултатите повишените 
нива на СА 125 се дължат на наличната асцитна течност и 
засягането на серозата на различните органи [12]. 

В описания от нас клиничен случай се касае за пациентка 
с нормален гинекологичен статус и с чернодробна цироза 
с неясна етиология, при която серумните стойности на 
туморния маркер СА 125 са силно повишени при нормални 
стойности на чернодробните ензими. 

заключение
Ролята на туморен маркер СА 125 за ранното откриване 

на карцином на яйчниците е противоречива и не се 
прилага при скринингови изследвания при пациентки без 
симптоматика. Основните ограничения при използванието 
на СА 125, които могат да доведат до лъжливо позитивни 
резултати за рак на яйчниците, грешки в клиничното 
поведение и ненужни оперативни интервенции, са липса 
на чувствителност, отнасяща се до ранните стадии на 
карцинома, и липса на специфичност, засягаща пациентките 
в пременопаузална възраст. Това означава, че съществу-
ва вероятност за лъжливи отрицателни резултати при 
пациентките в ранен стадий на овариален карцином и 

последващо погрешно клинично поведение и адекватно 
лечение.

Мониторирането на серумните нива на СА 125 в 
кръвта е необходимо за проследяването на повлияването 
на овариалния карцином към приложеното лечение и 
изчисляването на преживяемостта след лечението, а не 
като основно средство за поставяне на диагноза.
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