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1. აბრევიაციები  

ASPEN - American society for parenteral and enteral a nutrition (პარენტერული და 

ენტერული  კვების   ამერიკის საზოგადიება  

AKI   -    Acute  kidney injury   (თირკმლის მწვავე დაზიანება) 

ARDS  - Adult respiratory distress  syndrom (მოზრდილთა რესპირაციული დისტრეს 

სინდრომი) 

 ALI   -    Acute  lung  injury (ფილტვების მწვავე დაზიანება) 

 BMI   -   Body mass index (სხეულის მასის  ინდექსი) 

 BCAA  - Branched-Chain Amino Acids ამონომჟავები განშტოებული ჯაჭვით 

 CRP  -    Creactive  protein (C რეაქტიული პროტეინი) 

 CRRT - Continuous renal replacement therapy (თირკმლის გახანგრძლივებული  

ჩანაცვლებითი თერაპია) 

 DHA   -   Docosahexaenoic Acid – დოკოზაჰექსაენის  მჟავა 

 FOS    -   Fructooligossaccharides (ფრუქტოოლიგოსაქარიდი) 

 FO    -      Fish oil  (თევზის ზეთი) 

 GRV   -   Gastric residual volume (კუჭის ნარჩენი მოცულობა) 

 IVFE   -  IV fat emulsions (ინტრავენური ცხიმოვანი ემულსია) 

 MICU  - Medical ICU - (სამედიცინო  ინტენსიური მოვლის განყოფილება) 

 MCT  -   Medium-chain triglycerides (საშუალო ჯაჭვიანი ტრიგლიცერიდები) 

 NPC:N - Non-Protein Calorie: Nitrogen Ratio - არაპროტეინული კალორია: აზოტის 

კოეფიციენტი. 

 OO    -    Olive oil (ზეითუნის ზეთი) 

 REE    -  Resting Energy Expenditure - ენერგიის დანახარჯი  მოსვენების დროს  

 STD  -    Standard therapy (სტანდარტული თერაპია) 

 SIRS -  Systemic inflammatory response syndrome (სისტემური ანთებითი პასუხის 

სინდრომი) 

 SCCM   -  Society  of  critical  care medicine (კრიტიკული  მედიცინის საზოგადოება) 

https://www.americannursetoday.com/continuous-renal-replacement-therapy-dialysis-for-critically-ill-patients/
https://www.americannursetoday.com/continuous-renal-replacement-therapy-dialysis-for-critically-ill-patients/
https://www.healthline.com/nutrition/dha-docosahexaenoic-acid
https://www.healthline.com/nutrition/dha-docosahexaenoic-acid
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 SO    -     Soybean oil (სოიოს ზეთი) 

 SCFA  -   Short-chain fatty acids  მოკლე ჯაჭვიანი ცხიმის მჟავა 

 SMOF  - [soybean oil, MCT, olive oil, and fish oil emulsion] - სოიოს ცხიმი,ზეითუნის  ზეთი, 

თევზის ცხიმის ემულსია  

 SICU  -   Surgical ICU - ქირურგიული  ინტენსიური მოვლის განყოფილება 

 TBI   -    Traumatic brain injury(ტვინის ტრავმული დაზიანება) 

 VAP    -  Ventilatory associated pneumonia (ვენტილატორთან ასოცირებული პნევმონია) 

 RCT    -  რანდომიზებული   კონტროლირებადი კვლევები 

 CLN    -   glutamine  -  (გლუტამინი) 

 LCT    -    long chain trigliceride   -   (გრძელჯაჭვიანი  ტრიგლიცერიდები) 

 ESPEN - Europian society  for clinical  nutrition  and metabolism (კლინიკური კვების და 

მეტაბოლიზმის ევროპული საზოგადოება) 

VO2   -    oxygen consumption   ჟანგბადის  მოხმარება  

VCO2    -  carbon  dioxide  production  -  ნახშირორჟანგის გამოყოფა  

IBW  -   Ideal body  weight  სხეულის  -  იდეალური წონა   

ABW -   actual body weight -  სხეულის  აქტუალური წონა   

CRRT - continiues renal replacement therapy - თირკმლის გახანგრძლივებული 

ჩანაცვლებითი თერაპია  

OA - open abdomen  -  ღია მუცელი  

 

2. შესავალი  

კრიტიკული ავადმყოფობა, როგორც წესი, უკავშირდება კატაბოლური სტრესის 

მდგომარეობას, სადაც პაციენტებს აღენიშნებათ სისტემური ანთებითი რეაქცია, 

რომელიც შერწყმულია  ინფექციურ გართულებებთან, ორგანოთა დისფუნქციასთან, 

გახანგრძლივებულ ჰოსპიტალიზაციასთან, ლეტალობასთან. კრიტიკულ 

ავადმყოფებში ჰომეოსტაზის შესანარჩუნებლად  ნუტრიენტების მოლეკულური და 

ბიოლოგიური ეფექტის განსაზღვრა მნიშვნელოვანია. ტრადიციულად, კრიტიკულად 

დაავადებულ პაციენტებში კვებითი მხარდაჭერა განიხილება როგორც დამხმარე 
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საშუალება ეგზოგენური საწვავის უზრუნველსაყოფად, რათა შეინარჩუნოს სხეულის 

კუნთის მასა და მხარი დაუჭიროს პაციენტს სტრესზე საპასუხო რეაგირებისას. 

გაიდლაინში წარმოდგენილია საბაზისო რეკომენდაციები, რომელიც ეყრდნობა  

მიმდინარე ლიტერატურის ანალიზს და მიმოხილვას, მართვის ინტენაციონალურ 

პრინციპებს, ექსპერტთა  შეხედულებებს, კლინიკურ და პრაქტიკულ გამოცდილებას, 

არსებულ სახელმძღვანელო ლიტერატურას. არსებული გაიდლაინი კი   

შემუშავებულია მრავალი ობსერვაციული, რეტროსპექტული, ასევე, დიდი 

პროსპექტული, რანდომიზებული და კონტროლირებადი მონაცემების  ინტეგრირების 

საფუძველზე.  

გაიდლაინში წარმოდგენილია ნუტრიენტების შეყვანის გზა, დრო, დოზა და 

შემადგენლობა, ასევე, მეტაბოლური ცვლილებების, კალორიის და ცილის დეფიციტის  

კორექციის  გზები. კრიტიკულ მდგომარეობაში  მყოფი პაციენტების პოპულაცია არ 

არის ერთგვაროვანი, იმ  კვლევათა  უმრავლესობა, რომლებსაც ეყრდნობა გაიდლაინი, 

ლიმიტირებულია სწორედ პაციენტთა ჰეტეროგენულობის, დაავადების სიმძიმის 

ცვალებადობის, საბაზისო ნუტრიციული სტატუსის გამო. 

    

 

3. სამიზნე  პოპულაცია 

გაიდლაინის მიზანს წარმოადგენს კვების პრინციპების შემუშავება სპეციფიურ 

პოპულაციაში და იმ ზრდასრულ (≥18 წელი) კრიტიკულად ავადმყოფ პაციენტებში, 

რომელთა დაყოვნების ხანგრძლივობა ინტენსიური თერაპიის ერთეულებში 2 ან 3 

დღეს აღემატება. სპეციფიურ პოპულაციაში განიხილება ორგანოების უკმარისობა 

(ფილტვის, თირკმლის და ღვიძლის), მწვავე პანკრეატიტი, ქირურგიული ჩარევები, 

(ტრავმა, ტვინის ტრავმული  დაზიანება, ღია მუცელი [OA] და დამწვრობა), სეფსისი, 

პოსტოპერაციული ქირურგიული ოპერაცია, ქრონიკული კრიტიკული დაავადება  და 

სიმსუქნე, COVID-19 ინფექცია. ისევე, როგორც მართვის ნებისმიერი სტრატეგია, 

ინტენსიური თერაპიის ერთეულში კვების ადაპტირება უნდა მოხდეს ყოველ  

ინდივიდუალურ პაციენტთან. 
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4. სამიზნე აუდიტორია  

გაიდლაინი განკუთვნილია  ჯანდაცვის ყველა ერთეულისთვის, რომელიც ჩართულია 

კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტების ენტერულ კვებაში, მათ შორის, 

სხვადასხვა სპეციალობის ექიმებისთვის - ანესთეზიოლოგია და რეანიმატოლოგიის, 

გადაუდებელი მედიცინის/კრიტიკული მედიცინის სპეციალისტებისთვის, 

ინფექციური სნეულებების სპეციალისტებისთვის, ენდოკრინოლოგებისთვის, 

გასტროენტეროლოგებისთვის, შინაგანი მედიცინის სპეციალისტებისთვის და სხვა 

სპეციალობის ექიმებისთვის, ასევე, ექთნებისთვის,  და ფარმაცევტებისთვის. 

5. მეთოდოლოგია  

გაიდლაინი ეყრდნობა სამი საზოგადოების მიერ ASPEN, ESPEN, SCCM  წარმოდგენილ, 

კრიტიკული დაავადებების მქონე მოზრდილ პაციენტებში ნუტრიციული დახმარების 

უზრუნველყოფის  და შეფასების სახელმძღვანელოებს, ესენია:  

ASPEN - American Society for Parenteral and Enteral Nutrition (ამერიკის პარენტერული და 

ენტერული კვების საზოგადოება); 

SCCM - society of critical care medicine (კრიტიკული მედიცინის საზოგადოება); 

ESPEN - Europian society for clinical nutrition and metabolism (ევროპის კლინიკური  

ნუტრიციის და მეტაბოლიზმის  საზოგადოება). 

მულტიდისციპლინური,  ექსპერტთა  კომიტეტი რომელიც შედგებოდა  ექიმების, 

ექთნების, ფარმაცევტებისა და დიეტოლოგებისგან, ერთდროულად  მოიწვია ორმა  

საზოგადოებამ ASPEN, SCCM, რათა შეფასებული ყოფილიყო  მტკიცებულებების 

ხარისხი, რომელიც დაადასტურებდა პასუხს კითხვებზე და შემდგომში 

გამოყენებული იქნებოდა მკურნალობასთან დაკავშირებულ რეკომენდაციებში. 

ლიტერატურის ძიება მოიცავდა სისტემური მიმოხილვის MEDLINE, PubMed, Cochrane 

მონაცემთა ბაზას, clearinghouse ნაციონალურ გაიდლაინს, სამეცნიერო 

სტატიებისთვის Google საძებნი სისტემის გამოყენებას (ePub პუბლიკაციების 

ჩათვლით). უპირატესობა მიენიჭა RCTs არარანდომიზებულ კოჰორტულ  კვლევებს, 

პროსპექტულ ობსერვაციულ კვლევებს  და შემთხვევათა რეტროსპექტულ  ანალიზს. 

RCTs  კვლევები და რამდენიმე შემთხვევაში ობსერვაციული კვლევა  წარმოადგენდა  

მხოლოდ ერთადერთ  შესაძლო  მტკიცებულებას. როცა კითხვებზე პასუხის გასაცემად 

არც RCT და არც ობსერვაციული კვლევა არ იყო ხელმისაწვდომი, გამოიყენებოდა 

ავტორთა ჯგუფის კონსენსუსი. რეკომენდაცია  გაიცემოდა „ეყრდნობა ექსპერტთა 

კონსესუსს“ ფორმატით. კონკრეტულ რეკომენდაციებზე კონსესუსი მიღწეულია  

ავტორთა 70%-80% თანხმობით. ESPEN გაიდლაინი შეიქმნა გერმანიის სამეცნიერო 

https://www.nutritioncare.org/
https://www.nutritioncare.org/
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სამედიცინო საზოგადოების და ოქსფორდის მტკიცებულებაზე დაფუძნებული 

მედიცინის ცენტრის მეთოდოლოგიაზე დაყრდნობით. რეკომენდაციების  

კლასიფიკაცია  კი მოხდა კონსესუსის სიძლიერის  მიხედვით.  ნუტრიციის  საკითხი 

ეყრდნობა ძირითად  გაიდლაინებს (რომელიც არჩია კომიტეტმა), ხოლო პაციენტთან 

მყოფი პრაქტიკოსისთვის წარმოდგენილია ცხრილში. 

აფასებს ნუტრიციის რისკებს (ICU) -ში შესვლისას, ითვლის ენერგიაზე და პროტეინზე 

მოთხოვნას, რათა განსაზღვროს ნუტრიციული თერაპიის  მიზნები. 

ენტერული კვების  ინიციაცია 24-48 საათში კრიტიკული მდგომარეობის დაწყების შემდეგ 

და მისი გაზრდა ICU -ში ყოფნის პირველ კვირაში. 

ასპირაციის რისკის შემცირება და გასტრული კვების ტოლერანტობის გაზრდა 

(პროკინეტიკური აგენტების და გახანგრძლივებული ინფუზიის გამოყენებით). პირის 

ღრუს დამუშავება ქლორჰექსიდინის ხსნარით, საწოლის თავის აწევა და საკვების  

მიწოდება  გასტროინტესტინალური ტრაქტის ქვედა სეგმენტებიდან. 

ენტერული კვების პროტოკოლის იმპლემენტაცია ინსტიტუციისთვის სპეციფიური 

სტრატეგიით. 

ICU პაციენტებში ენტერული კვების  მონიტორინგისთვის არ გამოიყენება გასტრული 

ნარჩენი მოცულობა, როგორც რუტინული მოვლის საშუალება 

პარენტერული ნუტრიციის ადრეული დაწყება მაღალი რისკის და მალნუტრიციულ 

პაცინტებში,  როცა ენტერული კვება არ არის შესაძლებელი ან არასაკმარისია.   

      

 

6. განსაზღვრებები  და  ტერმინები  

ნუტრიციული თერაპია - ენტერული კვების უზრუნველყოფა ენტერული მიდგომით  

ან პარენტერული  კვების  უზრუნველყოფა  ცენტრალური ვენის გზით.  

(STD) სტანდარტული თერაპია - გულისხმობს  ინტრავენურად სითხეების  მიწოდებას 

ენტერული და პარენეტერული კვების გარეშე და პერორალურად კვების რაციონის  

უზრუნველყოფას. 

სხეულის აქტუალური წონა - წონა ჰოსპიტალიზაციის მომენტში ან ზუსტად  

ჰოსპიტალიზაციის  წინ.  

იდეალური სხეულის წონა  - წონა, რომელიც დაკავშირებულია სიმაღლესთან:   

                                            წონა  (კგ) = 2.2 +3:5 xBMI+(სიმაღლე-1:5 მ) 
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სხეულის კორეგირებული  წონა - გამოიყენება ჭარბწონიან  პაციენტებში და ითვლება 

ფორმულით: (სხეულის აქტუალური  წონა - სხეულის იდეალური  წონა ) X  0.33 + 

სხეულის იდეალური  წონა. 

მშრალი წონა  - სხეულის წონაა სითხეების  ინფუზიამდე  იმ  პაციენტებში, რომელთა  

სხეულის მასის  ინდექსი მეტია 30 კგ/მ2 -ზე. 

იზოკალორიული დიეტა - ენერგია, რომელიც განსაზღვრულ სამიზნე მაჩვენებელს  

შეესაბამება.  

ჰიპოკალორიული დიეტა - ენერგია, რომელიც სამიზნე მაჩვენებლის 70% -ს 

წარმოადგენს.  

ჭარბი კვება - ენერგია, რომელიც განსაზღვრულ სამიზნე მაჩვენებელს 110% -ით  

აღემატება.   

ტროფიკული კვება - ნუტრიენტების  მინიმალური რაოდენობა, რომელიც ინარჩუნებს  

ნაწლავის ეპითელიუმს, აძლიერებს იმუნურ ფუნქციას, იწვევს ბაქტერიული  

ტრანსლოკაციის  პრევენციას. 

 

       კვება გულისხმობს სტრესზე მეტაბოლური რეაქციის შესუსტებას, ჟანგვითი 

პროცესებით უჯრედის დაზიანების თავიდან აცილებას და იმუნური პასუხის  

მოდულაციას.   

      კლინიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება  შესაძლოა მიღწეული იყოს ადრეული 

ენტერული კვებით, მიკრო და მაკროელემენტების შესაბამისი მიწოდებით და 

გლიკემიის  კონტროლით.  

     ადრეული შემანარჩუნებელი თერაპიის უზრუნველყოფა ენტერული გზით 

განიხილება როგორც პრაქტიკული თერაპიული სტრატეგია, რომელსაც შეუძლია 

დაავადების სიმძიმის, გართულებების, დაყოვნების  შემცირება და  კარგი გავლენის  

მოხდენა პაციენტის გამოსავალზე.  

 

7. რეკომენდაციები  

 7.1.  კვების შეფასება  

 7.1.1. კვების რისკის განსაზღვრა (მაგალითად, კვების რისკის სკრინინგი [NRS 2002], 

NUTRIC ქულა)  უნდა   ჩატარდეს  ყველა იმ პაციენტზე, რომელიც შემოყვანილია  ICU-

ში. 
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    ნუტრიციის რისკი შეიძლება ადვილად განისაზღვროს საბაზისო კვების სტატუსის 

და დაავადების სიმძიმის შეფასებით. ყველა პაციენტი ჰოსპიტალიზაციის შემდეგ 

მოითხოვს ნუტრიციის სკრინინგს 48 საათის მანძილზე. კვების სტატუსის 

შესაფასებლად გამოიყენება სკრინინგისა და შეფასების სხვადასხვა კრიტერიუმი - 

მინი ნუტრიციული შეფასება, კვების შეფასების მოკლე  კითხვარი, მალნუტრიციის  

უნივერსალური სკრინინგი და სუბიექტური გლობალური შეფასება. თუმცა, მხოლოდ 

NRS 2002 და NUTRIC- ს ქულები განსაზღვრავს კვების სტატუსს და დაავადების 

სიმძიმეს. ქულათა ორივე სისტემა ეფუძნება რეტროსპექტულ ანალიზს, ისინი 

გამოიყენება კრიტიკულად დაავადებულ პაციენტებში ნუტრიციის რისკის 

განსაზღვრისთვის13–16.   „რისკის“ ქვეშ მყოფი პაციენტები განისაზღვრება NRS 2002> 3 

ქულით , "მაღალი რისკი" ≥ 5 ქულით ან NUTRIC  ≥5 ქულით (თუ ინტერლეიკინი -6 არ 

განიხილება, სხვა შემთხვევაში > 6). ინტერლეიკინი-6, როგორც  კომპონენტი, 

იშვიათად ხელმისაწვდომია NUTRIC - შკალისთვის. ორმა პროსპექტულმა 

არარანდომიზებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ ადრეული ენტერული კვება მაღალი 

პოტენციური რისკის მქონე პაციენტებში მეტი სარგებლის მომტანია მდგომარეობის 

გაუმჯობესების თვალსაზრისით (შემცირებული ნოზოკომიური ინფექცია, საერთო 

გართულებები, და სიკვდილიანობა),  ვიდრე დაბალი  რისკის მქონე პაციენტებში. 13,  

 

კვებასთან დაკავშირებული  მდგომარეობები  

 

მალნუტრიცია, 

სარკოპენია,  

ჭარბი-წონა, 

სიმსუქნე, 

მიკრონუტრიენტების დეფიციტი,  

კვებითი გადატვირთვის  სინდრომი  

მალნუტრიცია  

 

დაავადებასთან დაკავშირებული  მალნუტრიცია ინფლამაციით,  
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დაავადებასთან დაკავშირებული  მალნუტრიცია  ინფლამაციის გარეშე,  

მალნუტრიცია დაავადების გარეშე  

დაავადებასთან დაკავშირებული მალნუტრიცია              მწვავე დაავადება ან დაზიანება  

 

 ქრონიკული დაავადება ინფლამაციით 

 (სიმსივნით გამოწვეული კახექსია, სხვა დაავადებებით გამოწვეული კახექსია) 

 

მალნუტრიცია დაავადების გარეშე             სოციალურ -ეკონომიური მალნუტრიცია,  Hinger –

related  მალნუტრიცია.  

 

7.1.2. დამატებითი საშუალებები, კომპონენტები ან მარკერები, რომლებიც  

კრიტიკულად დაავადებულ პაციენტებში კვების შეფასებისთვის  გამოიყენება   

       კვების შეფასება უნდა მოიცავდეს თამხლები მდგომარეობების, კუჭ-ნაწლავის 

ტრაქტის ფუნქციების და ასპირაციის რისკის გათვალისწინებას.  

      ტრადიციული შრატის პროტეინის მარკერები (ალბუმინი, პრეალბუმინი, 

ტრანსფერინი, პროტეინის რეტინოლ პროტეინი) წარმოადგენს მწვავე ფაზის რეაქციის 

ასახვას (სისხლძარღვების განვლადობის ზრდა და ღვიძლის ცილის სინთეზის 

შეცვლა) და ზუსტად არ ასახავს კვების სტატუსს ICU-ში.20 ანთროპომეტრია 

არასაიმედოა კვების სტატუსის ან ნუტრიციის ადეკვატურობის შეფასებისას.  

      კალციტონის ინდივიდუალური დონეები, C-რეაქტიული ცილა (CRP), 

ინტერლეიკინი -1, სიმსივნის მანეკროზებელი ფაქტორი (TNF), ინტერლეიკინი 6 და 

ციტრულინი ჯერ კიდევ ძიებაშია და არ უნდა იქნეს გამოყენებული სუროგატ 

მარკერებად. 

     ულტრაბგერა ICU- ში გამოიყენება  კუნთების მასის  და კუნთოვანი ქსოვილში 

ცვლილებების განსაზღვრისთვის მისი მარტივად გამოყენების და 

ხელმისაწვდომობის გამო 2,2,23. კომპიუტერული ტომოგრაფია (CT) უზრუნველყოფს 

ჩონჩხის კუნთისა და ცხიმოვანი ქსოვილის რაოდენობრივ შეფასებას (თუმცა  ძვირი 

მეთოდია, თუ ის არ გამოიყენება სხეულის სხვა სისტემების შესწავლისთვის).24,25         
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  7.1.3.  კრიტიკულ  პაციენტში ენერგომოხმარების  განსაზღვრის  მეთოდი  

     ენერგიის მოთხოვნის განსაზღვრისას გამოყენებული უნდა იქნეს არაპირდაპირი 

კალორიმეტრია (IC).  

   7.1.4.  IC- ის არარსებობის პირობებში ენერგეტიკული მოთხოვნების დასადგენად 

გამოიყენება  მარტივი,  წონას დაფუძნებული განტოლება (25-30 კკალ/ კგ / დ) .(იხ,  

სექცია, რეკომენდაციები სიმსუქნის დროს). 

ენერგეტიკული მოთხოვნები შეიძლება გამოითვალოს მარტივი ფორმულებით (25-

30კკალ/კგ/დ), გამოცემული პროგნოზირების განტოლებებით ან IC არაპირდაპირი  

კალორიმეტრიით. IC სიზუსტეზე გავლენას ახდენს, სხვადასხვა  ფაქტორები, რაც  

გულისხმობს ჰაერის გაჟონვის ან გულმკერდის დრენაჟების არსებობას, დამატებით 

ჟანგბადს (მაგალითად, ცხვირის კანულას, ორ დონიანი დადებითი წნევით 

ვენტილაციას), ვენტილატორის პარამეტრებს ( ჟანგბადის ფრაქცია ინსპირაციისას   და 

დადებითი წნევა ამოსუნთქვის ბოლოს), თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიას, 

ანესთეზიას, მოძრაობას26. 200-ზე მეტი განტოლებაა ლიტერატურაში 

გამოქვეყნებული, სიზუსტის მაჩვენებლის 40%-75%  ფარგლებში   მერყეობით და არ 

არსებობს ერთი რომელიმე, რომელიც  იქნებოდა უფრო ზუსტი27–32 ICU-ში  

გამოყენებისათვის. პროგნოზირებადი განტოლების დაბალი სიზუსტე 

დაკავშირებულია ბევრ არასტატიკურ ცვლადზე, რომელიც გავლენას ახდენს 

ენერგეტიკის ხარჯზე კრიტიკულად დაავადებული პაციენტში, როგორიცაა წონა, 

მედიკამენტები, მკურნალობა და სხეულის ტემპერატურა. სხვა  განტოლებებთან  

შედარებით წონაზე დაფუძნებული განტოლების გამოყენების ერთადერთი 

უპირატესობა სიმარტივეა. თუმცა, კრიტიკულად დაავადებულ პაციენტებში დიდი  

მოცულობის  ინფუზიის  დროს ან შეშუპების ან ანასარკის არსებობის პირობებში,  

გამოყენებული  უნდა იქნეს  მშრალი ან ჩვეულებრივი სხეულის წონა. კრიტიკულ  

პაციენტებში, რომლებიც მექანიკურ ვენტილაციაზე იმყოფებიან, EE უნდა 

განისაზღვროს  არაპირდაპირი  კალორიმეტრიის  მეთოდით. იმ შემთხვევაში, როცა  

არაპირდაპირი კალორიმეტრია არ არის შესაძლებელი, გამოიყენება ჟანგბადის  

მოხმარების მაჩვენებელი VO2  ან VCO2 (ნახშირორჟანგის  პროდუქციის  მაჩვენებელი). 

     დამატებითი ენერგია, რომელსაც უზრუნველყოფს დექსტროზის შემცველი 

სითხეები და ლიპიდებზე დაფუძნებული მედიკამენტები  (როგორიცაა პროპოფოლი) 

გათვალისწინებული უნდა იქნას კვების რეჟიმების შექმნისას და ენერგეტიკული 
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მიზნების მისაღწევად.   ენერგიის ხარჯვის შეფასება უნდა მოხდეს კვირაში ერთხელ 

ენერგიის ოპტიმიზაციის და პროტეინის მიღების სტრატეგიის გამოყენებით. 

IC -ით განსაზღვრული სამიზნე ენერგია არ განსხვავდებოდა პროგნოზული 

ტოლობით მიღებული მაჩვენებლისგან ( 1976 ± 468 ნაცვლად 1838 ± 468 kcal/d, 

შესაბამისად; P=60), მხოლოდ კვლევის პაციენტები იყვნენ დიეტოლოგის  

დაკვირვების და მონიტორინგის ქვეშ, მაშინ როცა საკონტროლო ჯგუფი  იმართებოდა 

სტანდარტულად,  ენერგიის და პროტეინის მეტი დანახარჯით დღეში. კვლევის 

პაციენტების სიკვდილიანობის შემცირების შედარება საკონტროლო ჯგუფთან (risk 

ratio რისკის კოეფიციენტი  [RR] = 0.63; 95% confidence interval დამაჯერებლობის 

ინტერვალი  [95% CI],0.39–1.02; P = 0.06), რთულია ხელოვნური  ვენტილაციის (16.1± 

14.7 vs 10.5 ± 8.3 days; P = 0.03)38,39 ხანგრძლივობის და ICU ში დაყოვნების  (17.2 ± 14.6 vs 

11.7± 8.4 days; P = 0.04)  გათვალისწინებით.  

 

7.1.5.  ცილის შემცველობის განსაზღვრა კრიტიკულად დაავადებულ პაციენტებში,  

      ცილით უზრუნველყოფის  ადეკვატურობა  უნდა შეფასდეს   პერმანენტულად  

   ინტენსიურ თერაპიაში ცილა წარმოადგენს მიკროელემენტს, რომელიც 

აუცილებელია  ჭრილობების შესახორცებლად,  იმუნური ფუნქციის და კუნთის მასის 

შესანარჩუნებლად. პაციენტთა უმრავლესობისთვის ცილაზე მოთხოვნა უფრო 

მაღალია, ვიდრე მოთხოვნა ენერგიაზე და ვერ დაკმაყოფილდება მხოლოდ  

რუტინული ენტერული ხსნარებით (მაღალი არაპროტეინული კალორაჟი: აზოტის  

კოეფიციენტი [NPC:N]). პაციენტებს სუბოპტიმალური ენტერული კვებით, 

ესაჭიროებათ ცილოვანი დანამატები, რისთვისაც საჭიროა პროტეინის მიღების 

ადეკვატურობის მუდმივი შეფასება (1.2–2.0 გ.კგ.დღეში). წონაზე დამყარებული   

ტოლობა შესაძლოა, გამოყენებული იქნეს პროტეინით უზრუნველყოფის 

შესაფასებლად, მაშინ როცა აზოტის ბალანსის კვლევა ხელმისაწვდომი არ არის41,42. 

    შრატის პროტეინის მარკერები (ალბუმინი, პროალბუმინი, ტრანსფერინი, C 

რეაქტიული  ცილა) დამაჯერებლად  არ აჩვენებენ  პროტეინით უზრუნველყოფის 

დონეს , და არ უნდა იქნეს გამოყენებული ამ მიზნისთვის20,43. 

  

7.2.    ენტერული კვების დაწყება 

     რაში მდგომარეობს ადრეული  ენტერული კვების  სარგებელი მოზრდილ 

პაციენტებში  ამ კვების მოგვიანებით დაწყებასთან შედარებით? 
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 7.2.1.  ადრეული ენტერული კვება უნდა დაიწყოს  24-48 საათში  იმ  კრიტიკულ 

პაციენტებში, რომლებსაც დამოუკიდებლად საკვების მიღება არ შეუძლიათ. 

    ენტერული კვება ინარჩუნებს ნაწლავის ფუნქციურ  მთლიანობას, ინტრაეპითელურ 

უჯრედებს  შორის  კონტაქტს, ახდენს რა სისხლის მიმოქცევის სტიმულირებას და 

ტროფიკული ენდოგენური აგენტების გამოთავისუფლებას (ქოლეცისტოკინინი, 

გასტრინი, ბომბეზინი, ნაღვლის მარილები). ენტერული კვება ინარჩუნებს  

სტრუქტურულ მთლიანობას, ხაოების სიმაღლეს, სეკრეტორული IgA 

მაპროდუცირებელი  იმუნოციტების მასას (В უჯრედები და პლაზმური უჯრედები), 

კუჭ-ნაწლავის ტრაქტთან ასოცირებულ (GALT) და  ლორწოვან გარსთან ასოცირებულ 

ლიმფურ ქსოვილს ქმნის ღვიძლში, თირკმელში, ფილტვში44–46. ნაწლავის  

განვლადობის არასასურველი ცვლილება, რომელიც დაკავშირებულია  ფუნქციური 

მთლიანობის დარღვევასთან წარმოადგენს დინამიურ მოვლენას და დამოკიდებულია 

დროზე (არხების გახსნა  დაზიანებიდან საათების  გასვლის შემდეგ). განვლადობის 

შეცვლა გულისხმობს ბაქტერიული დაზიანების გაძლიერებას, სისტემური ინფექციის 

რისკს და პოლიორგანული  დისფუნქციის   სინდრომის ალბათობას45,46. როდესაც 

დაავადების სიმძიმე ღრმავდება, ნაწლავთა განვლადობა იზრდება და ენტერული 

კვების ადრეული დაწყება კეთილსაიმედოდ მოქმედებს  ინფექციის პარამეტრებზე, 

ორგანოთა უკმარისობაზე და ჰოსპიტალში დაყოვნებაზე47. 

    ენტერული კვების ჩატარების სპეციფიურ მიზანს წარმოადგენს კუჭ-ნაწლავის 

ტრაქტის მთლიანობის შენარჩუნება, სისტემური იმუნური პასუხის მოდულირება   და 

დაავადების სიმძიმის შემცირება44,47,48, ნაწლავის გამოყენება იმუნომოდულატორების 

და ენტერული ხსნარების მიწოდებისთვის და სტრესული წყლულის 

პროფილაქტიკისთვის. შეადარა რა ადრეული  კვება  დაგვიანებულ  კვებას, კვლევათა  

მონაცემების მეტაანალიზმა (Heyland და სხვ, Marik et al, Doig et al), აჩვენა 

სიკვდილიანობის  (ОР = 0,52; 95% ДИ, 0,25–1,08; Р = 0,08)49, ინფექციური დაავადების 

(RR = 0.45; 95% CI, 0.30–0.66; P = 0.00006), ჰოსპიტალში დაყოვნების50 (2.2 დღე 

საშუალოდ,95% CI, 0.81–3.63 days; P= 0.001), პნევმონიის რიცხვის (odds ratio[OR] = 0.31; 

95% CI, 0.12–0.78; P = 0.01) და სიკვდილიანობის (OR= 0.34; 95% CI, 0.14–0.85; P = .02) 

მკვეთრად შემცირება კვების 36-48 საათში დაწყების შემდეგ, კვების დაგვიანებით  

დაწყებასთან   შედარებით. თუმცა  ორგანოთა  უკმარისობის მაჩვენებელში სხვაობა  არ 

გამოვლინდა51.    

  7.2.2  ენტერული კვებისა და პარენტერული კვების შედეგებს შორის განსხვავება   

მოზრდილ, კრიტიკულად დაავადებულ პაციენტებში.  

    მძიმე პაციენტებში, რომლებსაც ნუტრიციული თერაპია ესაჭიროებათ, უპირატესად 

უნდა გამოვიყენოთ ენტერული კვება  პარენტერულ კვებასთან შედარებით.    
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    კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფ პაციენტთა უმრავლესობაში  ენტერული კვების 

გამოყენება უსაფრთხოა პარენტერულთან შედარებით. ენტერული კვების 

დამაკმაყოფილებელი გავლენა პარენტერულთან შედარებით  დოკუმენტირებულია 

მრავალრიცხოვანი კვლევებით, მოიცავს რა კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფ 

პაციენტთა პოპულაციებს ტრავმით, დამწვრობით, თავის ტრავმებით, ოპერაციებით 

და მწვავე პანკრეატიტით47,49,52–54. 

    კვლევების მცირე რიცხვმა აჩვენა დიფერენცირებული გავლენა სიკვდილიანობაზე, 

ენტერული კვების შედარებით თანმიმდევრული ეფექტი-ინფექციური დაავადების 

(პნევმონია და ცენტრალური ხაზის ინფექცია პაციენტთა  ჯგუფების უმრავლესობაში; 

კერძოდ, აბდომინური აბსცესი ტრავმით დაავადებულ პაციენტებში) და ჰოსპიტალში 

დაყოვნების ხანგრძლივობის შემცირება. კვლევათა მეტაანალიზმა,რომელიც 

ადარებდა ენტერულ კვებას პარენტერულს, აჩვენა ინფექციური დაავადების მკვეთრი 

შემცირება  ენტერული კვების გამოყენებით 49,55–59, დადგინდა (Peter et al. ) 

არაინფექციური გართულებების  (risk difference = 4.9;95% CI, 0.3–9.5; P = .04) და  

ჰოსპიტალში დაყოვნების (weighted mean difference [WMD] = 1.20 days; 95% CI, 0.38–

2.03; P =.004), ინფექციური53,58,60–69  გართულებების   (RR = 0.56;95% CI, 0.39 CI, 0.38–2.03; 

P = ICU დაყოვნების   (WMD =ყოვნებ% CI, 0.39 CI, 0.38–2.03; P =diffe.0007) შემცირება. 

ხუთმა მეტაანალიზმა  არ აჩვენა განსხვავება სიკვდილიანობის მიხედვით  კვების ამ 

ორ ფორმას შორის49,55–59. საავადმყოფოში  დაყოვნება და სიკვდილიანობა არსებითად 

არ განსხვავდებოდა. ასეთი განსხვავება კვების სხვადასხვა გზას შორის მომავალში, 

შესაძლოა, შემცირდეს გლიკემიის კონტროლის გაუმჯობესებით, პროტოკოლური 

სამედიცინო მენეჯმენტით და ახალი ლიპიდური ემულსიების გამოყენებით.  

 

   7.2.3   საჭიროა  თუ არა  ნაწლავთა პერისტალტიკის კლინიკური  ნიშნების შეფასება  

(ნაწლავის ხმა,მეტეორიზმი) ენტერული კვების დაწყების წინ? 

   პაციენტების უმრავლესობა ენტერული კვების დაწყების წინ არ საჭიროებს ნაწლავთა 

პერისტალტიკის ნიშნების გამოვლენას. 

    კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის დისფუნქციას ადგილი აქვს პაციენტთა 30-70%-ში, 

დამოკიდებულია რა დიაგნოზზე, პრემორბიდულ მდგომარეობაზე, ვენტილაციის 

რეჟიმზე, მედიკამენტებზე და მეტაბოლურ მდგომარეობაზე70. ICU-ში, 

პოსტოპერაციულ პერიოდში კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის დისფუნქცია დაკავშირებულია 

ლორწოვანი გარსის დისფუნქციასთან (ატროფიასთან), მოტორიკის შეცვლასთან. 

გასტროინტესტინური ტრაქტის დისფუნქცია შეიძლება განისაზღვროს 

სხვადასხვაგვარად, მაგ. არ არის, ან ანომალურია ნაწლავთა ხმიანობა. პირღებინება, 

ნაწლავის დილატაცია,დიარეა, სისხლდენა კუჭ-ნაწლავიდან, დიდი ნარჩენი 
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მოცულობა კუჭში [GRVs]), როგორც ჩანს ვითარდება ხელოვნურ ვენტილაციაზე მყოფ 

პაციენტთა 50%-ში. ნაწლავის ხმა მიუთითებს მხოლოდ პერისტალტიკას  და არ 

უკავშირდება ლორწოვანის მთლიანობის, ბარიერული ფუნქციის ან აბსორბციის 

დარღვევას.  

    არგუმენტი ენტერული კვების ინიცირებისთვის, ნაწლავის ხმების მიუხედავად, 

ეყრდნობა  კვლევებს (რომელთა უმრავლესობა დაკავშირებულია მძიმე ქირურგიულ 

პაციენტებთან) ენტერული კვების უსაფრთხოების შესახებ ICU- ში შემოსვლიდან 

პირველ 36-48 საათში. ამის მიუხედავად ნაწლავის  შესუსტებული და გამქრალი ხმა 

ასახავს დაავადების სიმძიმის და პროგნოზის გაუარესებას (11.3% , 22.6%, 36.0%,).71 

ნაჩვენებია, რომ ICU- ში დაყოვნება იზრდება კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის დისფუნქიის 

ნიშნების ზრდასთან ერთად ( 2.9 ასიმპტომური დღიდან 16.8 დღემდე  დისფუნქციის 

4 სიმპტომით) 72. ენტერული გზით საკვების მიწოდება  მცირდება, როცა იმატებს  კუჭ-

ნაწლავის დისფუნქციის ნიშნები. მათმა დიდმა რაოდენობამ შეიძლება, მოითხოვოს 

შემდგომი კლინიკური შეფასება. 

 

7.2.4  ინფუზიის რა დონეს ენიჭება უპირატესობა  კრიტიკულ  მდგომარეობათა  დროს?  

რა გავლენას  ახდენს  ინფუზიის დონე  პაციენტის მკურნალობის  შედეგებზე. 

 7.2.5  ინფუზიის გაგრძელება უნდა მოხდეს  ქვემო კუჭ-ნაწლავის ტრაქტიდან 

პაციენტებში, რომლებსაც ასპირაციის მაღალი რისკი აქვთ (D4) ან პაციენტებში, 

რომლებსაც აქვთ გასტრული ენტერული კვების აუტანლობა (მტკიცებულების ხარისხი: 

საშუალო-მაღალი). 

7.2.6  ენტერული კვება უნდა დაიწყოს კუჭიდან, რაც  წარმოადგენს საწყის და   

სტანდარტულ გზას   

     ენტერული კვების დაწყება კუჭიდან ტექნიკურად ადვილია. ინფუზიის დონის 

არჩევანი კუჭ-ნაწლავის ტრაქტში (ანუ მილის წვერი იმყოფება კუჭში, თორმეტგოჯა 

ნაწლავის სხვადასხვა სეგმენტებში [D1, D2, D3 ან  D4] ან წვრილ ნაწლავში) შესაძლოა, 

განისაზღვროს პაციენტთა სელექციით ICU ექიმთა მიერ,  ინსტიტუციური  

პოლიტიკის ჩარჩოებში (წვრილ ნაწლავში მოწყობილობის განთავსების  სიმარტივე და 

მიზანშეწონილობა). მსხვილ მულტიცენტრულ RCT კვლევებში,შეადარეს რა  

ენტერული კვება კუჭიდან და წვრილი ნაწლავიდან კრიტიკულად დაავადებულ 

პაციენტებში, Davies et al., ვერ გამოავლინეს სხვაობა კლინიკურ ჯგუფებს შორის  

კლინიკაში დაყოვნების, სიკვდილიანობის, საკვები ნივთიერებების მიწოდებისა და   

პნევმონიით დაავადების მიხედვით.  
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    კვლევათა ნაწილმა გამოავლინა საკვები ნივთიერებების მიღების გაუმჯობესება 

წვრილი ნაწლავიდან კვების შემთხვევაში (WMD = 11.06%; 95% CI, 5.82–16.30%; P 

<00001))73-78. და პნევმონიის რისკის შემცირება კუჭიდან კვებასთან შედარებით (RR = 

0.75; 95%CI, 0.60–0.93; ) 73-84. 

  მიუხედავად იმისა, რომ წვრილი ნაწლავი ამცირებს პნევმონიის განვითარების 

რისკს, არ არის სხვაობა სიკვდილიანობისა და  ჰოსპიტალში დაყოვნების მიხედვით.   

და  თუ კვება დროულად ვერ იწყება წვრილი ნაწლავიდან , მისი   ადრე დაწყება  

კუჭიდან მეტი სარგებლის მომტანია, ვიდრე გადავადება.73.   

  7.2.7   ენტერული კვება  კრიტიკულად დაავადებულ პაციენტებში არასტაბილური 

ჰემოდინამიკის დროს. 

    ჰემოდინამიკური  არასტაბილურობის დროს  კვება უნდა  შეწყდეს ჰემოდინამიკის 

სტაბილურობის მიღწევამდე. კვების აღდგენა უნდა მოხდეს ვაზოპრესორით 

მხარდაჭერის  შეწყვეტის ან  დოზის შემცირების შემდეგ.  

  

7. 3 ენტერული  კვების გადავადება    

7.3.1. კუჭ-ნაწლავის ზემო  ტრაქტიდან  აქტიური  გასტროდუოდენური  სისხლდენის 

დროს;   

 7.3.2.  არაკონტროლირებადი  ჰიპოქსემიის,  ჰიპერკაპნიის, აციდოზის  დროს, ვიდრე  

არ  მოხდება  პერმისული  ჰიპერკაპნიის  ან  აციდოზის  კომპენსაციის  მიღწევა; 

7.3.3.  ნაწლავის იშემიის   ნიშნების  დროს;  

7.3.4.  ნაწლავის  მაღალი  ფისტულის  შემთხვევაში  კვების გაგრძელება,  შესაძლოა,  

მოხდეს  ფისტულის  დისტალური  ნაწილიდან;   

7.3.5.  ინტრააბდომინური კომპარტმენტ-სინდრომის დროს;   

7.3.6.  კუჭის  ნარჩენი  მოცულობა აღემატება 500მლ/6 საათში. 

     კრიტიკულ მდგომარეობათა დროს ენტერული კვება მიმდინარეობს პაციენტებში, 

რომლებსაც აქვთ კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის დისფუნქცია, სეფსისი, ჰიპოტონია და 

შესაბამისად მიკროცირკულაციასთან დაკავშირებული ნაწლავის სუბკლინიკური 

იშემიის /რეპერფუზიული დარღვევების  მაღალი რისკი. იშემიური ნაწლავი იშვიათი 

გართულებაა, რომელიც დაკავშირებულია ენტერულ კვებასთან 86. 

   პაციენტთა რეტროსპექტულ მიმოხილვაში, ისინი, ვისაც ჭირდებოდა 

ვაზოპრესორების სტაბილურად დაბალი დოზა, ადრეული ენტერული კვების  დროს  

ჰქონდათ ICU (22.5% vs 28.3%;) და ჰოსპიტალური(34% vs 44%; ) სიკვდილიანობის 
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უფრო დაბალი მაჩვენებელი, ვიდრე იმათ,  ვინც გვიან იწყებდა ენტერულ კვებას.   

ენტერული კვება უნდა  შეჩერდეს იმ ჰიპოტენზიურ პაციენტებში (საშუალო 

არტერიული წნევა<50მმ.ვც.სვ.), სადაც კატექოლამინური აგენტები უნდა იქნეს 

დაწყებული (norepinephrine, phenylephrine, epinephrine), ან იმ პაციენტებში, 

რომლებსაც ჰემოდინამიკური სტაბილურობის შესანარჩუნებლად მათი მზარდი 

დოზა ესაჭიროებათ. ვაზოპრესორებზე მყოფ პაციენტებში,ნებისმიერი დისფუნქციის 

ნიშნის გამოჩენა (მუცლის შებერილობა, გამონადენის გაზრდა ნაზოგასტრული 

მილიდან, პასაჟის შემცირება,ნაწლავის ჰიპოაქტივობის ხმა,მზარდი მეტაბოლური 

აციდოზი და/ან  ფუძის  დეფიციტი), დეტალურად უნდა იქნეს შესწავლილი და 

განხილული როგორც ნაწლავის იშემიის ადრეული ნიშნები და ენტერული კვება     

შეჩერდეს     სიმპტომების სტაბილიზაციამდე.  

 

7. 4. ენტერული კვების დოზირება  

     პაციენტების რა ჯგუფი არ მოითხოვს ჰოსპიტალიზაციის პირველ კვირაში 

ენტერული კვების დაწყებას? 

7.4.1. პაციენტები, რომლებსაც აქვთ ნუტრიციის დაბალი რისკი, ნუტრიციის  

ნორმალური საბაზისო   სტატუსით  და დაავადების ნაკლები   სიმძიმე (eg,NRS 2002 ≤3 

or NUTRIC score ≤5), არ  მოითხოვენ სპეციალიზებულ კვებას ICU ჰოსპიტალიზაციის 

პირველ კვირაში.  

     პაციენტები ინტენსიური თერაპიის განყოფილებაში შემოსვლისას 

არაერთგვაროვანნი არიან  კვების  რისკის სხვადასხვა  ხარისხის  და დაავადების 

სიმძიმის (as defined by an NRS 2002 of ≤3 or a NUTRIC score ≤5) მიხედვით. 

                            იშვიათად, პაციენტები ნუტრიციის დაბალი რისკით და ნორმალური საბაზისო 

ნუტრიციული სტატუსით (როგორც განსაზღვრულია an NRS 2002 of ≤3 or a NUTRIC 

score ≤5)  და დაავადების  დაბალი სიმძიმით,  ICU - ში რჩებიან რამდენიმე დღე.  ამ 

პაციენტებმა უნდა გააგრძელონ საკვების პერორალური მიღება, რათა შეინარჩუნონ 

კვების სტატუსი, შესაბამისი იმუნური პასუხი და  ორგანოთა ფუნქცია. 

                              აგრესიული ენტერული კვების წარმოება დაბალი რისკის პაციენტებში, 

ინტენსიური თერაპიის პირველ კვირაში მცირე სარგებელს იძლევა.  

                             პაციენტის მდგომარეობა შეიძლება დამძიმდეს და  ისევე შეიცვალოს მათი კვების 

რისკი, როგორც დაავადების სიმძიმე. დაბალი რისკის პაციენტები უნდა შეფასდეს 

ყოველდღიურად. თუ მათი მეტაბოლური მდგომარეობა შეიცვლება, მოიმატებს  

დაავადების სიმძიმე და მოსალოდნელი დაყოვნების ხანგრძლივობა, რისკის/ 

სარგებელის შეფარდება განსაზღვრავს ენტერული კვების დაწყების  კრიტერიუმებს.  
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 7. 4. 2 .  პაციენტებში,  რომელთათვისაც  მიზანშეწონილია  ენტერული კვების დაწყება   

ჰოსპიტალიზაციის პირველ კვირაში. 

     ჩატარდეს როგორც ტროფიკული, ისე  სრული ნუტრიცია რესპირაციული დისტრეს 

სინდრომის დროს და იქ, სადაც ფილტვების ხელოვნური ვენტილაციის დრო  აღემატება  

>72 საათს.  ჰოსპიტალიზაციის პირველ კვირაში გამოსავალი ერთნაირია  კვების ორივე  

ამ  სტრატეგიით.  

    მწვავე სუნთქვის უკმარისობის მქონე პაციენტთა ჰეტეროგენული პოპულაციის  

ერთი რანდომიზებული ცენტრული კვლევით და ერთი დიდი რანდომიზებული 

კვლევით, რომელიც აერთიანებდა ARDS / ALI პაციენტებს მექანიკური ვენტილაციის  

72 საათიანი  ხანგრძლივობით  დადგინდა, რომ 6 დღიანმა საწყისმა ენტერულმა კვებამ 

(განისაზღვრება  როგორც 10-20 კკალ/სთ  ან > 500კკალ/დღეში) შეამცირა კუწ-ნაწლავის 

ტრაქტის  დისფუნქცია ჰოსპიტალიზაციის პირველი კვირის მანძილზე, კვების სრულ 

მოცულობასთან შედარებით87,88. საწყისმა ტროფიკულმა კვებამ იგივე კლინიკური 

შედეგები გამოავლინა, გულისხმობდა რა დღეებს ვენტილატორის გარეშე, 

სიკვდილიანობას 60 დღის მანძილზე და ნოზოკომური ინფექციების განვითარებას, 

რაც ენტერული კვების ადრეულ ეტაპებზე დაწყებამ (ეყრდნობოდა რა ენერგეტიკულ 

მოთხოვნებს). კრიტიკის საგანი გახდა დიდი მულტიცენტრული კვლევა ცილის 

არასათანადოდ მიწოდების გამო (0.6-0.8 გ/კგ/დღეში) და ის ფაქტი, რომ საკვლევი 

პაციენტები იყვნენ საშუალო სიმძიმის, ICU დაყოვნების დრო იყო ნაკლები, 

პოტენციურად ჰქონდათ ნუტრიციის  დაბალი რისკი.  არ არის საკმარისი 

მონაცემები,რომელიც მაღალი რისკის პაციენტებში სრული კვების  სარგებელს  

შეაფასებს.  

 

  7.4.3. ICU პაციენტების რომელ პოპულაციას ჭირდება სრული ენტერული კვება  

ჰოსპიტალიზაციის პირველ კვირაში? რამდენად სწრაფად ხდება კვების სამიზნე  

მაჩვენებლების  მიღწევა ? 

მაღალი რისკის (NRS 2002≥5 or NUTRIC score ≥5, ინტერლეიკინ-6  გარეშე), 

მალნუტრიციულ პაციენტებს ესაჭიროებათ კვების სწრაფად დაწყება 24-48 საათის  

მანძილზე, გამოთვლილი ენერგიის  და პროტეინის  >80%-ის  უზრუნველყოფით 48-72 

საათის მანძილზე და ენტერული კვების კლინიკური სარგებლის  მისაღწევად  

ჰოსპიტალიზაციის  პირველ კვირაში.  

     დაბალი-ზომიერი რისკის მქონე პაციენტებში, ლორწოვანის ატროფიის 

პრევენციისთვის და კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის მთლიანობის შესანარჩუნებლად 
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შესაძლოა  საკმარისი იყოს ტროფიკული საკვები (10-20მლ/სთ ან 10-20კკალ/სთ),  

მაგრამ არასაკმარისი მაღალი რისკის პაციენტებში. 

    კვლევები გვთავაზობს რომ ენერგიის 50-65% მოითხოვება ნაწლავთა განვლადობის  

და   სისტემური ინფექციის ზრდის პრევენციისთვის პაციენტებში დამწვრობისას და 

ასევე  პაციენტებში ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის შემდეგ, კოგნიტური ფუნქციის   

სწრაფად აღსადგენად პაციენტებში თავის ტრავმით და სიკვდილიანობის  

შესამცირებლად ჰოსპიტალიზაციის  შემდეგ 13,46,80,89. 

     პროსპექტულმა, რანდომიზებულმა კვლევებმა Jie et al, აჩვენა, რომ მაღალი რისკის 

ქირურგიულ პაციენტებს (NRS2002≥5), რომლებსაც პრეოპერაციულად 

უტარდებოდათ ადეკვატური ნუტრიციული თერაპია (>10 კკალ/კგ/დღ. 7 დღის 

მანძილზე) მნიშვნელოვნად ნაკლები აქვთ გართულებები და  ნოზოკომური 

ინფექციები, ვიდრე არაადეკვატური კვების პირობებში მყოფ პაციენტებს18. 

    დაბალი რისკის პაციენტებში განსხვავება არ დაფიქსირებულა18. დიდმა  

რანდომიზებულმა კვლევამ Heyland et al. აჩვენა, რომ მაღალი რისკის ICU პაციენტებში 

(NUTRICscores≥6), ენერგიის მოთხოვნილების 100%-ით დაკმაყოფილება 

კორელაციაშია  სიკვდილიანობის შემცირებასთან90. ენტერული კვებით ენერგიის 

>80%  უზრუნველყოფით კი მიღწეული იქნა სიკვდილიანობის ყველაზე მცირე  

მაჩვენებელი 90. 

7.4.4.  ენტერული  კვების დაბალი დოზა  უნდა  მიეცეს: 

7.4 5. პაციენტებს, რომლებიც თერაპიულ ჰიპოთერმიაში არიან;  

7.4.6. ინტრააბდომინური  ჰიპერტენზის დროს  ინტრააბდომინური  კომპარტმენტ -

სინდრომის გარეშე;   

7.4.7.  ღვიძლის მწვავე  უკმარისობის დროს, როდესაც  სიცოცხლისათვის საშიში  

მეტაბოლური  დარღვევები კონტროლირებადია, ენცეფალოპათიის ხარისხის  

მიუხედავად; 

7.4.8.   ენტერული   კვება   ადრეულ პერიოდში;   

7.4.9.  უნდა  მიეცეს პაციენტებს   ტვინის ტრავმული  დაზიანებით;   

7.4.10.  პაციენტებს  ინსულტით  ( იშემიური, ჰემორაგიული); 

7.4.11. აბდომინური  აორტის  ქირურგიის  შემდეგ; 

7.4.12  პაციენტებს prone პოზიციაში; 

7.4.13.  პაციენტებს ღია მუცლით;  

7.4.14. პაციენტებს მწვავე  პანკრეატიტით; 

7.4.15. ცვლის თუ არა  შედეგებს პროტეინის  რაოდენობა კრიტიკულად დაავადებულ 

პაციენტებში? 

პროტეინი (მაღალი დოზა) საკმარისად უნდა იყოს მოწოდებული. პროტეინზე 

მოთხოვნილება არის 1.2–2.0 გ/კგ/დღეში, დამწვრობისას და მულტიტრავმის მქონე  

პაციენტებში  შეიძლება იყოს უფრო მაღალი.    
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      მიმდინარე  კვლევებმა აჩვენა,რომ  კრიტიკულ მდგომარეობაში ცილის მიწოდება 

უფრო მჭიდრო კავშირშია დადებით გამოსავალთან, ვიდრე ტოტალური ენერგიით 

უზრუნველყოფა (ცხიმის და  კარბოჰიდრატის  მაკრონუტრიენტები).  პროსპექტულმა 

ობსერვაციულმა კვლევამ მექანიკურად ვენტილირებულ პაციენტებში აჩვენა, რომ 

ორივე მიზნის  მიღწევა,პროტეინი (1.3გ/კგ ) და სამიზნე ენერგია,  ასოცირებულია  28 -

ე  დღის სიკვდილიანობის 50% ით შემცირებასთან.  მხოლოდ  ენერგეტიკული მიზნის 

მიღწევისას (0.8გ/კგპროტეინი)91 სიკვდილიანობის შემცირება არ გამოვლენილა.  

      სხვა პროსპექტულ, ობსერვაციულ კვლევაში MICU/SICU სიკვდილიანობის 

თანდათანობითი  კლება გამოვლინდა  გაზრდილი პროტენის შემთხვევაში (ჯგუფი 1: 

0.79 გ/ კგ - 27% სიკვდილიანობა;  ჯგუფი  2: 1.06 გ/კგ- 24%  სიკვდილიანობა;   ჯგუფი 

3: 1.46 გ/კგ-16% სიკვდილიანობა)92. ორმა მცირე RCTs არ აჩვენა განსხვავება 

სიკვდილიანობის მაჩვენებლის მიხედვით, პროტეინის მაღალი დოზით 

უზრუნველყოფის შემთხვევაში 93,94.  

    პროტეინზე მოთხოვნის განსაზღვრა კრიტიკულ მდგომარეობათა დროს სირთულეს 

წარმოადგენს  კლინიცისტებისთვის, რომლებიც  წონაზე  დამყარებულ   ტოლობას 

იყენებენ (1.2–2.0 გ/კგ/დღეში). აზოტის ბალანსის გამოყენება NPC:N (70:1–100:1) კი 

შეზღუდულია ICU - ში 95 . 

7. 5. კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფ მოზრდილთა პოპულაციაში   

ენტერული კვების ადეკვატურობის  შეფასება 

 

7.5.1. პაციენტები უნდა შეფასდეს  ყოველდღიურად. თავიდან უნდა იქნეს აცილებული  

ენტერული კვების  არაშესაბამისი  შეწყვეტა . საკვები ნივთიერებების  არასათანადო 

მიწოდების პრევენციისთვის, Nil Per Os (NPO) კვების სტატუსის  შეთავაზებით 

მინიმუმადე უნდა შემცირდეს დიაგნოსტიკური ტესტები და პროცედურები. 

 

    ტოლერანტობა  განისაზღვრება  ფიზიკალური კვლევით, გაზების და  განავლის 

პასაჟით, რადიოლოგიური შეფასებით და პაციენტის ჩივილებით ტკივილზე და 

მუცლის შებერილობაზე.  

    კუჭ-ნაწლავის ტრაქტში საკვების აუტანლობა განისაზღვრება პირღებინებით, 

მუცლის შებერვით, დისკომფორტით, მაღალი  (GRV) კუჭის ნარჩენი მოცულობით, 

დიარეით, გაზების და განავლის პასაჟის შემცირებით და მუცლის ღრუს 

არანორმალური რადიოგრაფიული მონაცემებით.  
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         Metheny et al. წარმოადგინეს,რომ გამოკითხული ექთნების  97%   კუჭ-ნაწლავის 

ტრაქტში პასაჟის პრობლემებს აფასებდნენ კუჭის ნარჩენი მოცულობის   განსაზღვრით 

(ენტერული კვების შეწყვეტის ზღურბლოვანი დონე-200-250მლ  ნარჩენი მოცულობა 

კუჭში).96  პაციენტთა ნახევარზე ნაკლები აღწევს  კვების სამიზნე  დონეს ICU-ში 

ყოფნის პერიოდში. ფაქტორთა ნაწილი ინტენსიური თერაპიის განყოფილებაში 

წინააღმდეგობას  უქმნის  საკვების მიწოდებას97–99. ხშირად  ზუსტად ვერ  საზღვრავენ  

ენერგიას და ის მოთხოვნილების მხოლოდ 60-80%-ს  შეადგენს.  

         პაციენტი იღებს შეკვეთილის დაახლოებით  80%-ს. არასათანადო შერჩევის  და 

არაადეკვატური  მიწოდების კომბინაცია იწვევს სამიზნე ენერგიის  მხოლოდ 50%-ის  

მიღებას. პაციენტების  >85% -ში ენტერული კვების შეწყვეტა  ხდება საინფუზიო  

დროის 8-20% - ის მანძილზე (რაც თავიდან უნდა იქნეს აცილებული დაგეგმილი 

პროცედურების 23%  და ყველა შემთხვევის  65%-ში)97,99. 

        ენტერული კვების მოწყობილობის ტექნიკური გაუმართაობა, როგორიცაა 

ზონდის გამავლობა, რეპოზიცია ან გადაადგილება, იწვევს კვების შეწყვეტას 25% ში. 

ერთ-ერთ კვლევაში, სადაც პაციენტებს, რომლებიც რანდომიზებული იყვნენ 

ენტერული კვების გასაგრძელებლად, ხშირი ქირურგიული პროცედურების 

პერიოდში (დამწვრობისას მიღებული ჭრილობის დებრიდმენტი საერთო ანესთეზიის 

ქვეშ) ჰქონდათ  მნიშვნელოვნად  ნაკლები ინფექციები, ვიდრე მათ, რომლებსაც  

ენტერული კვება უჩერდებოდა ყოველი პროცედურის წინ100. ილეუსი შესაძლოა 

ჩამოყალიბდეს განმეორებითი და პროლონგირებული პერიოდებით NPO 

პაციენტებში101.  

  7.5.2.  არის GRVs (კუჭის ნარჩენი  მოცულობა)  ასპირაციის მარკერი იმ პაციენტებში, 

რომლებიც იღებენ ენტერულ  კვებას? 

   7.5.3. GRVs არ განიხილება რუტინულ სტანდარტად პაციენტების  

მონიტორინგისთვის ენტერული კვების პერიოდში. 

    ინტენსიური თერაპიის იმ განყოფილებებში, სადაც GRVs ისევ გამოიყენება, 

ენტერული კვების შენარჩუნება მიზანშეწონილი არ არის მაშინ, როცა GRVs <500 mL  და 

შეუთავსებლობის სხვა ნიშნები არ არსებობს.  

       GRVs არ არის კორელაციაში პნევმონიის შემთხვევებთან 102,103, რეგურგიტაციასთან 

ან ასპირაციასთან104. კვლევამ, გამოიყენა რა სცინტიგრაფიული კვლევა, ასევე,  აჩვენა,  

რომ GRV >250 მლ/  24 საათის მანძილზე, კორელაციაშია კუჭის დაცლასთან13. კვლევამ, 

რომელიც იყენებს ასპირაციის სენსიტიურ და სპეციფიურ მარკერებს, აჩვენა, რომ 

GRVs (150-400მლ) ასპირაციის მონიტორინგისთვის სუსტი მეთოდია, დაბალი 

სენსიტიურობით  1.5%-4.1%, დადებითი პროგნოზული მაჩვენებლით 18.2-25%- ში და 

უარყოფითი პროგნოზული მაჩვენებლით 77.1-77.4%- ში109.    
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    ცალკეული  კვლევის შედეგებმა აჩვენა, რომ GRVs მომატებული ზღურბლოვანი  

მაჩვენებელი (ავტომატურად იწვევს რა ენტერული კვების შეწყვეტას) 50-150მლ-დან 

250-500მლ-მდე, არ ზრდის რეგურგიტაციის, პნევმონიის ან ასპირაციის 

სიხშირეს80,102,10.  

      GRVs ზღურბლოვანი მაჩვენებლის შემცირება არ იცავს პაციენტს 

გართულებებისგან. GRVs - ის გამოყენება იწვევს ენტერული კვების არასათანადოდ 

შეწყვეტას, საექთნო დროის ხარჯვას, ჯანდაცვის რესურსების გადანაწილებას და 

შემცირებული ენტერული კვების გამო  გავლენას ახდენს გამოსავალზე.110. 

         სამმა კვლევამ აჩვენა, რომ GRVs გამოყენების შეზღუდვამ გააუმჯობესა 

ენტერული კვების მიწოდება  და  შეინარჩუნა  პაციენტთა  უსაფრთხოება 110–112  . 

        მაშინ, როცა GRVs არ გამოიყენება, ალერნატიული სტრატეგია უნდა შეირჩეს 

კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტების მონიტორინგისთვის: ყოველდღი- 

ური შეფასება, აბდომინური რადიოლოგიური სურათების მომოხილვა, ასპირაციის 

კლინიკური რისკ-ფაქტორების შეფასება. უნდა იქნეს გამოყენებული ენტერული 

კვების პროტოკოლები და  ჩატარდეს ღონისძიებები ასპირაციული პნევმონიების 

შესამცირებლად. GRVs 200–500 მლ უკვე ზრდის საფრთხეს და მოითხოვს 

ღონისძიებებს ასპირაციის რისკის შესამცირებლად, მაგრამ ენტერული კვების 

ავტომატური შეწყვეტა <500მლ ნარჩენი მოცულობის შემთხვევაში, არ არის 

მიზანშეწონილი კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის არატოლერანტობის სხვა ნიშნების გარეშე 
80,102–104,109  

      7.5.4. პაციენტები, რომლებიც იღებენ ენტერულ კვებას, უნდა შეფასდნენ ასპირაციის 

რისკის მიხედვით,  რათა  შემცირდეს ასპირაციის და ასპირაციული პნევმონიის  რისკი. 

     ასპირაცია ენტერული კვების მძიმე გართულებაა. ასპირაციის გაზრდილი  რისკის 

პაციენტების  იდენტიფიკაცია შესაძლოა, მოხდეს სხვადასხვა ფაქტორების 

გათვალისწინებით: სასუნთქი გზების დაცვის პრობლემა, ნაზოენტერული 

მოწყობილობა, მექანიკური ვენტილაცია, ასაკი>70 წ, ცნობიერების დაქვეითებული 

დონე, ზურგზე წოლა, ნევროლოგიური დეფიციტი, გასტროეზოფაგური რეფლუქსი, 

ICU- დან ტრანსპორტირება და პერიოდული ბოლუსური ენტერული კვება104 . 

პნევმონია და ბაქტერიული კოლონიზაცია უფრო დაკავშირებულია კონტა- 

მინირებული ოროფარინგული სეკრეტის ასპირაციასთან, ვიდრე რეგურგიტაციასთან 

და კონტამინირებული გასტრული შიგთავსის რეგურგიტაციასა და ასპირაციასთან118–

120. 
 

 7.5.5 ასპირაციის მაღალი რისკის მქონე პაციენტებში რეკომენდებულია ენტერული 

კვების დონე შეიცვალოს პოსტპილორულ მიდამოში საკვები მოწყობილობის 

განთავსებით.  
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    ენტერული კვების ინფუზიისთვის მოწყობილობის ადგილმდებარეობის ცვლილება 

კუჭიდან  წვრილ ნაწლავში  ამცირებს რეგურგიტაციის, ასპირაციის და პნევმონიების  

შემთხვევებს121,122. 13 RCTs -კვლევაში პნევმონიების  რიცხვი მნიშვნელოვნად ნაკლები 

იყო პაციენტებში, რომლებიც  წვრილი ნაწლავიდან  იკვებებიან   (RR = 0.75; 95% CI, 

0.6–0.93; P = .01), თუმცა არ არის განსხვავება   სიკვდილიანობას, ICU და  ჰოსპიტალში 

დაყოვნებასა და მექანიკური ვენტილაციის ხანგრძლივობას შორის. 

 

 

7.5.6  მაღალი რისკის პაციენტებში ან იმ პაციენტებში, რომლებიც არატოლერანტ- ულნი 

არიან ბოლუსით გასტრული კვების მიმართ, ენტერული კვება უნდა  შეიცვალოს  მისი 

პერმანენტული ინფუზიით.  

 

    აგრესიული ბოლუსური ინფუზიის პოტენციური საშიშროება, რომელიც ზრდის 

ასპირაციის რისკს, ნაჩვენებია 1 კვლევაში123, აჩვენა რა სიკვდილიანობის  

შემცირებული ტენდენცია ენტერული კვების პერმანენტული ინფუზიის პირობებში 

(13.9% ბოლუსით, 7.4% ინფუზია; )124. ხუთმა  პატარა RCTs კვლევამ აჩვენა ცხელების 

შეწყვეტა პაციენტებში ენტერული საკვების პერმანენტული ინფუზიის პირობებში, 

მაგრამ არ დაფიქსირებულა მნიშვნელოვანი სხვაობა გამოსავლის თვალსაზრისით 125-

129. 

 

7.5.7. ასპირაციის მაღალი რისკის პაციენტებში პროკინეტიკური მედიკამენტები 

(მეტოკლოპრამიდი ან ერითრომიცინი) დაწყებული უნდა  იქნეს კლინიკური ჩვენების   

შემთხვევაში.  

ერითრომიცინი (3-7მგ/კგ/დღეში) როგორც პირველი რიგის საშუალება და 

ალტერნატიული - მეტოკლოპრამიდი (10მგ 3ჯერ/დღეში) ინტრავენურად ან 

ერითრომიცინის  და მეტოკლოპრამიდის  კომბინაცია.   

 

პროკინეტიკური აგენტების დამატება, როგორიცაა ერითრომიცინი ან 

მეტოკლოპრამიდი, აჩვენებს კუჭის დაცლას და ენტერული კვების მიმართ 

ტოლერანტობას. მეტაანალიზი ჩაუტარდა კვლევებს130–137, იყენებდა რა 

მეტოკლოპრამიდს და კომბინაციას - ეტოკლოპრამიდი+ერითრომიცინი, არ იქნა 

დაფიქსირებული განსხვავება სიკვდილიანობისა და ინფექციის თვალსაზრისით. 

     ერითრომიცინის დოზა 3-7 მგ/კგ/დღეში გამოყენებული იყო გასტრული 

არატოლერანტობის  სამკურნალოდ. მეტოკლოპრამიდი 10 მგ/4 ჯერ დღეში ეფექტური 

იყო მომატებული გასტრული ნარჩენი მოცულობის შემთხვევაში. თუმცა 
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მეტოკლოპრამიდის დოზის რეგულაცია აუცილებელია რენული ფუნქციის 

დარღვევის დროს. ორივე ფარმაკოლოგიური აგენტისთვის  შესაძლოა, გამოყენებული 

იქნეს ორივე გზა, პერორალური  და ინტრავენური. ერითრომიცინი  ასოცირებულია 

არასასურველ ეფექტებთან, კარდიულ ტოქსიურობასთან, ტაქიფილაქსიასთან, 

ბაქტერიულ რეზისტენტობასთან  და შეიძლება იქნეს გამოყენებული გარკვეული 

მონიტორინგის პირობებში. მეტოკლოპრამიდი ასევე დაკავშირებულია გვერდით 

ეფექტებთან, დისკინეზიასთან, განსაკუთრებით ხანდაზმულ პაციენტებში. 

     ორივე  აგენტი  ასოცირებული იყო QT ინტერვალის გახანგრძლივებასთან,რაც 

იწვევს  არითმიებს138,139. ერითრომიცინით და მეტოკლოპრამიდით  კომბინაციურმა 

თერაპიამ აჩვენა გაუმჯობესებული GRVs და შესაბამისად განაპირობა კვების 

ადეკვატურობა. თუმცა არც ჰოსპიტალში დაყოვნება და არც სიკვდილიანობის  

მაჩვენებლი არ იყო განსხვავებული. ამასთან, პაციენტებში, რომლებიც იღებდნენ 

კომბინირებულ თერაპიას (54% vs 26,3%; P = 0,01)133,  სტატისტიკურად დიარეის 

შემთხვევები იყო უფრო მაღალი. კვლევებმა აჩვენა კლინიკური შედეგების 

გაუმჯობესება კომბინირებული თერაპიის ფონზე და მასთან ასოცირებული 

გვერდითი ეფექტების გარეშე. ნალოქსონის ინფუზიის  გამოყენებამ (ოპიოიდური 

ნარკოტიკების ეფექტის შესაწყვეტად, ინტესტინური მოტორიკის  

გასაუმჯობესებლად) ერთ კვლევაში, აჩვენა GRVs შემცირება, VAP შემთხვევის  

შემცირება (პლაცებოსთან შედარებით), ენტერული კვების მოცულობის გაზრდა132. 

პერიფერიულად მოქმედი ოპიოიდური რეცეპტორების ანტაგონისტები, 

methylnaltrexone და alvimopan, ამარტივებს გასტროინტესტინური ტრაქტის აღდგენას 

ქირურგიული ჩარევების შემდეგ, თუმცა  აქამდე  არ არსებობს კვლევები, რომლებიც 

შეისწავლიდა  მათ გამოყენებას  პროკინეტიკური აგენტების რანგში.   

 

7.5.8. ასპირაციის რისკის და VAP-ის შესამცირებლად, ყველა ინტუბირებულ პაციენტს, 

რომელიც იღებს ენტერულ კვებას, საწოლის თავი 300-450-ით უნდა ჰქონდეს აწეული. 

პირის ღრუ უნდა დამუშავდეს ქლორჰექსიდინით დღეში 2ჯერ.   

 

 საწოლის თავის აწევა 30°–45° ამცირებს პნევმონიის შემთხვევებს 23% -დან 5%-

მდეP)140,141. ორმა კვლევამ აჩვენა, რომ პირის ღრუს მოვლა ქლორჰექსიდინით დღეში 

ორჯერ ამცირებს რესპირაციული ინფექციებისა და ნოზოკომური  პნევმონიების 

რიცხვს კარდიოქირურგიულ პაციენტებში. მაშინ როცა კვლევების ნაწილი აფასებს 

ქლორჰექსიდინის გამოყენებას ICU პოპულაციაში და აჩვენებს მის მცირე ეფექტს, 2 

კვლევით, რომელშიც ქლორჰექსიდინი კომპლექსურ მოვლაში იყო ჩართული, 

წარმოჩინდა ნოზოკომური რესპირაციული ინფექციების მნიშვნელოვანი 
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შემცირება144,145. ასპირაციის რისკის შესამცირებლად სედაცია/ანალგეზიის დონე უნდა 

შემცირდეს და მინიმუმამდე უნდა იქნეს დაყვანილი პაციენტთა ტრანსპორტირება  

ICU -დან დიაგნოსტიკური ტესტებისა  და პროცედურებისთვის 104,146. 
  

  7.5.9.  სუროგატული მარკერები ასპირაციის განსაზღვრისათვის.  

  

   ლურჯი  საღებავი ან ნებისმიერი მღებავი აგენტი არ უნდა იქნეს გამოყენებული 

ასპირაციის შესაფასებლად. ასევე არ უნდა იყოს გამოყენებული გლუკოზის ოქსიდაზა, 

როგორც სუროგატული მარკერი. 

 

               ფერის ნებისმიერი გამოყენება მონიტორინგისთვის (მეთილენის ლურჯი, ლურჯი 

კვებითი საღებავი), ხელს უშლის სხვა კოლორიმეტრულ ტესტებს Hemoccult, 

Gastroccult, და pH ტესტირებას147,148. მეთილენის ლურჯის მაღალი დოზით 

გამოყენებას იგივე ეფექტი აქვს, რაც ლურჯ კვებით საღებავს, მიტოქონდრულ 

ტოქსიურობასთან და ჟანგვით ფოსფოლირებასთან დაკავშირებით147. ლურჯი 

კვებითი საღებავი ასოცირებულია მიტოქონდრულ ტოქსიურობასთან და პაციენტის 

სიკვდილთან147,149. აშშ-ს წამლისა და საკვების ფედერალურმა სააგენტომ (FDA), 

ჯანმრთელობის საკონსულტაციო ბიულეტენზე დაყრდნობით (2003 წლის 

სექტემბერი) გამოსცა მანდატი, ენტერული კვებისას ასპირაციის მონიტორინგისთვის 

ლურჯი საკვები საღებავის გამოყენების  საწინააღმდეგოდ150. 

    გლუკოზის ოქსიდაზის გამოყენება (გლუკოზის შემცველობა ტრაქეის სეკრეტში 

დაკავშირებულია გლუკოზის შემცველი ფორმულის ასპირაციასთან) არამართებულია 

მისი სპეციფიურობის და სენსიტივობის დაბალი მახასიათებლის გამო151. 

 

 7.5.10. ენტერულ კვებასთან ასოცირებული დიარეა უნდა შეფასდეს კრიტიკულ  

მოზრდილ პაციენტებში. 

    ენტერული  კვება  არ  უნდა  შეწყდეს დიარეის გამო და გაგრძელდეს  დიარეის   

ეტიოლოგიის გამოკვლევამდე, რათა განისაზღვროს შესაბამისი მკურნალობა. 

 

    ICU პაციენტებში დიარეა ვითარდება ენტერული კვების  დროს 2-95% შემთხვევებში 

და იწვევს ელექტროლიტურ დარღვევებს, დეჰიდრატაციას, პერიანალური კანის 

დაზიანებას და ჭრილობის კონტამინაციას152. თუ დიარეის კონტროლი ვერ ხერხდება, 

კლინიცისტები  წყვეტენ ენტერულ კვებას არაადეკვატური ნუტრიციული შევსების 

გამო. დიარეის განსაზღვრისთვის გამოიყენება კუჭის 2-3 თხელი მოქმედება დღეში ან 

>250გ თხიერი განავალი დღეში153,154. მწვავე დიარეას ხელს უწყობს შემდეგი 

ფაქტორები: საკვების ფორმულაში ბოჭკოების ტიპი და რაოდენობა, ოსმოლარობა, 
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ენტერული კვების კონტამინაცია, მიწოდების ფორმა, წამლები (ანტიბიოტიკები, 

პროტონის ტუმბოს ინჰიბიტორები, პროკინეტიკური პრეპარატები, გლუკოზის 

დამწევი აგენტები, არასტეროიდული ანტიინფლამაციური პრეპარატები, 

სელექტიური სეროტონინის უკუშეწოვის ინჰიბიტორები, სორბიტოლის შემცველი 

პრეპარატები), ინფექცია, მათ შორის Clostridium difficile152. კვლევებმა აჩვენა კავშირი 

მოკლე ჯაჭვიან კარბოჰიდრატებს, მაფერმენტირებელ ოლიგოსაქარიდებს, 

დისაქარიდებს და მონოსაქარიდებს (FODMAPS)  და  დიარეას შორის, რადგან ისინი 

არიან მაღალი ოსმოლარობის და კუჭ-ნაწლავის ბაქტერიების მიერ სწრაფად  

ფერმენტირებადი ნივთიერებები. ფორმულები, რომლებიც FODMAPS (მოკლე  

ჯაჭვიანი ნახშირწყლები, რომლებიც  შეიცავენ  ოლიგოსაქარიდებს, დისაქარიდებს, 

მონოსაქარიდებს),  დიდი რაოდენობით შეიცავენ, ასევე, გარკვეულ როლს თამაშობენ 

დიარეის განვითარებაში, განსაკუთრებით იმ პაციენტებში, რომლებიც იღებენ 

ანტიბიოტიკებს, აქვს რა გავლენა ინტესტინურ მიკროფლორაზე 155 .  

     დიარეის ეპიზოდების  დიდი ნაწილი მსუბუქად მიმდინარეობს და თვითშეწყვეტა 

ახასიათებს156. დიარეის  შეფასება უნდა მოიცავდეს აბდომინურ გამოკვლევებს: კუჭის 

მოქმედების სიხშირის  დათვლას, განავლის კულტურის  კვლევას Clostridium difficile-

თვის (ტოქსინის ანალიზი), შრატის ელექტროლიტების (ელექტროლიტების ჭარბი  

დანაკარგის ან დეჰიდრატაციის) განსაზღვრას და წამლების მიმოხილვას. უნდა  

განვასხვავოთ  ინფექციური დიარეა ოსმოსური დიარეისგან.157 

7. 6. შესაბამისი ენტერული ფორმულის შერჩევა 

 

 7.6.1 კრიტიკულ პაციენტებში ენტერული კვების დასაწყებად გამოიყენება   

სტანდარტული  პოლიმერული  ფორმულები  და  არა  სპეციალური  ფორმულები.       

 

     ინტენსიური თერაპიის განყოფილებებში პაციენტთა უმრავლესობაში გამოიყენება 

სტანდარტული პოლიმერულ- იზოტონური, ან იზოტონური 1-1.5კკალ/მლ ხსნარი, 

რომელიც კარგად მოინელება. ეს რეკომენდაცია გამონაკლისია, იმიტომ რომ 

ლიტერატურაში არ არის ნათლად აღწერილი ICU პაციენტებში სპეციალური 

ფორმულების გამოყენების სასიკეთო გავლენა გამოსავალზე, მათ შორის იმ 

ფორმულებისა, რომლებიც სპეციფიურია დაავადების (დიაბეტის), ორგანოთა 

(ღვიძლი, ფილტვი, თირკმელი) მიმართ ან იმუნომამოდულირებელია.  პულმონური 

ფორმულის რაციონალობა (ცხიმის და ნახშირწყლების მაღალი შემცველობა ამცირებს 

რესპირაციულ კოეფიციენტს) მცდარია, ვინაიდან ომეგა 6 ცხიმოვანი მჟავების  

მაღალმა შემცველობამ  შესაძლოა,  გააძლიეროს ანთებითი პროცესები158 . 
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       სპეციფიური  ფორმულები  დაავადებასთან მიმართებაში და სითხის შეზღუდული 

რაოდენობით გამოიყენება იშვიათად, პაციენტების მცირე რაოდენობაში, ყოველ  

კონკრეტულ შემთხვევაში ელექტროლიტური პროფილის და სითხის ბალანსის 

გათვალისწინებით. 

 

7.6.2. იმუნომამოდულირებელი ენტერული ფორმულების გავლენა კლინიკურ 

გამოსავალზე. 

   იმუნომამოდულირებელი ენტერული ფორმულები (არგინინი სხვა აგენტებთან 

ერთად, arginine eicosapentaenoic acid [EPA არგინინის ეიკოზაპენტანეური მჟავა], 

docosahexaenoic acid [DHA დიკოზაჰექსაენური მჟავა], გლუტამინი და  ნუკლეინის მჟავა) 

არ უნდა იქნეს რუტინულად გამოყენებული.ეს ფორმულები განხილული უნდა იქნეს  

ტუბერკულოზით დაავადებულ პაციენტებში ან პრეოპერაციულ პერიოდში. 

   არჩეულ იმუნომამოდულირებელ ფორმულებში (არგინინის გლუტამინი, 

ნუკლეინის მჟავა, EPA, DHA) კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტებისთვის 

კლინიცისტმა უნდა გადაწყვიტოს არის თუ არა პაციენტი იმუნომამოდულირებელი 

ფორმულის კანდიდატი159. მაშინ როცა ადრეული მეტაანალიზი აჩვენებს უკეთეს 

გამოსავალს ICU-ში ინფექციის, ჰოსპიტალში დაყოვნების და მექანიკური 

ვენტილაციის ხანგრძლივობის შემცირებით160,161,162. 20 RCTs მეტა-ანალიზმა, მოიცავს 

რა ჩართვის კრიტერიუმებს, დაადგინა, რომ ფარმაკონუტრიენტების დამატება 

ენტერულ ფორმულაზე გარკვეულ როლს ასრულებს კრიტიკულ, დინამიურ 

პაციენტებში, მაგრამ მონაცემები არ იძლევა მათი გამოყენების რეკომენდაციას, 

სიკვდილიანობის (17 კვლევა, 2160 პაციენტი)52,160,163–177,  ინფექციური გართულებების (9 

კვლევა, 1522 პაციენტი) ან ჰოსპიტალში დაყოვნების (11 კვლევა, 147 პაციენტი) 

თვალსაზრისით. სამწუხაროდ, მცირეა კვლევები ინდივიდუალური 

ფარმაკონუტრიენტების, მათი სპეციფიური ეფექტის ან მათი სწორი დოზირების 

შესახებ. ეს ლიტერატურა ხშირად ხდებოდა კრიტიკის საგანი ICU პაციენტთა 

პოპულაციაში ჩატარებული კვლევების ჰეტეროგენულობის, კომერციული და  

ექსპერიმენტული ფორმულების მრავალფეროვნების გამო. მრავალი ენტერული 

ფორმულები იყიდება  როგორც იმუნური ან მეტაბოლურად მოდულირებული, მაგრამ 

მნიშვნელოვნად განსხვავდებიან მათ შემადგენლობაში ცალკეული კომპონენტების 

შემცველობით და არის უფრო ძვირი.  ეყრდნობა რა პოპულაციების ჰეტეროგენობას 

და შედეგების არაშესაბამისობას, ითვლება, რომ არცერთი რეკომენდაცია მათი 

გამოყენების  შესახებ გამართლებული არ არის.   

  

7.6.3   შეიძლება თუ არა   ARDS პაციენტებში  გამოყენებული იქნეს 

ენტერული კვების ფორმულა თევზის ქონით  ან  ანტიოქსიდანტებით ? 
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      ანტიოქსიდანტების და იმ ენტერული ფორმულების რუტინული გამოყენება,  

რომლებიც ხასიათდებიან ანტიინფლამაციური ლიპიდური პროფილით (ომეგა-3 FOs,)  

ARDS პაციენტებში,  რეკომენდებული  არ არის. 

     შეფასდა რა  ფორმულები ანტიინფლამაციური ლიპიდური პროფილით, ARDS და 

სეპტიურ პაციენტებში179-184, ენტერულად ომეგა-3 ცხიმოვანი მჟავის და 

ანტიოქსიდანტების გამოყენებამ არ შეამცირა ICU დაყოვნება, მექანიკური 

ვენტილაციის ხანგრძლივობა, ორგანოთა უკმარისობა და ჰოსპიტალური 

სიკვდილიანობა სტანდარტულ ენტერულ კვებასთან შედარებით. ამ მომენტისთვის, 

წინააღმდეგობრივი მონაცემების გამო გაიდლაინების კომიტეტი მომდევნო 

მონაცემების მიღებამდე ვერ იძლევა რეკომენდაციას, რომ ანტიინფლამაციური 

ლიპიდური ფორმულა გამოყენებული იქნეს ARDS პაციენტებში. 

 

 7.6.4. რა არის  კრიტიკულ პაციენტებში იმ ენტერული ფორმულების გამოყენების 

ჩვენება, რომლებიც ხსნადი ბოჭკოებს და მცირე პეპტიდებს შეიცავს. 

 

7.6.5.  კომერციული შერეული ბოჭკოვანი ფორმულა არ უნდა იქნეს რუტინულად 

გამოყენებული მოზრდილ კრიტიკულ პაციენტებში, ნაწლავთა მოქმედების   

რეგულაციის ან დიარეის პრევენციისთვის. 

 

7.6.6.  კომერციული  ბოჭკოს შემცველი ფორმულის გამოყენება შესაძლებელია  

პერსისტული დიარეის შემთხვევაში. თავი უნდა იქნეს შეკავებული როგორც  ხსნადი, 

ისე არახსნადი ბოჭკოების გამოყენებაზე პაციენტებში, რომლებსაც აქვთ ნაწლავთა 

იშემია  და  მძიმე დისმოტორიკა. 

მცირე პეპტიდური ფორმულების გამოყენება შესაძლებელია  პერსისტული დიარეის, 

საეჭვო მალაბსორბციის ან ბოჭკოების არაეფექტურობის დროს.  

 

      პაციენტებს პერსისტული დიარეით (რომლებშიც დიარეის სხვა წყარო 

გამორიცხულია, როგორიცაა წამლები და C. difficile) შესაძლოა,  ჰქონდეთ გარკვეული  

შედეგები შერეული ბოჭკოვანი ფორმულების, მცირე პეპტიდური ფორმულის 

გამოყენებით, ან ხსნადი  ბოჭკოვანი დანამატებით.  

     კომერციული ბოჭკოვანი ფორმულა არის შერეული, შეიცავს  ხსნად და არახსნად 

ბოჭკოებს. ICU-ში პრობლემას წარმოადგენს შერეულ-ბოჭკოვანი ფორმულების 

გამოყენება მაღალი რისკის პაციენტებში, რომელთაც ნაწლავთა იშემია და მოტორიკის 

მძიმე დარღვევა აღენიშნებათ185,186. 
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          შერეულ-ბოჭკოვანი ფორმულები ამცირებს დიარეას კრიტიკულ პაციენტებში, 

რომლებიც იღებდნენ ფართე სპექტრის ანტიბიოტიკებს187, თუმცა შედეგები 

ერთგვაროვანი არ არის.  

       ერთი ავსტრალიური კვლევით, შედარდა რა ბოჭკოვანი საკვები არაბოჭკოვან 

სტანდარტულ ფორმულასთან, სოიოს პოლისაქარიდმა, როგორც მეთილცელულოზამ, 

არ შეამცირა დიარეის შემთხვევები  ამ პოპულაციაში188.       

     ლაბორატორიული მონაცემები, თეორიული კონცეფციები და ექსპერტთა 

მოსაზრებები მხარს უჭერენ მცირე-პეპტიდურ ენტერულ ფორმულას, მაგრამ 

მიმდინარე დიდი პროსპექტული კვლევები ვერ ასაბუთებს  ამ რეკომენდაციის 

დამაჯერებლობას154. ხსნადი ბოჭკოვანი დანამატების დამატება სტანდარტულ 

ენტერულ ფორმულაზე  მესამე ალტერნატივას წარმოადგენს.  

 

      შესაძლებელია ხსნადი ბოჭკოვანი დანამატის გამოყენება  კრიტიკულ პაციენტებში, 

რომლებსაც განუვითარდათ დიარეა და იღებდნენ არაბოჭკოვან ენტერულ 

ფორმულას?   

 

7.6.7. ფერმენტირებადი ბოჭკოვანი დანამატი (ფრუქტოოლიგოსაქარიდი [FOSs], 

ინსულინი) შესაძლოა გამოყენებული იქნეს რუტინულად ყველა ჰემოდინამიკურად 

სტაბილურ პაციენტში, სტანდარტულ ენტერულ ფორმულასთან ერთად. 10-20გ. ხსნადი 

ბოჭკოვანი დანამატი დიარეის მქონე პაციენტებს შესაძლოა, მიეცეს  2 დოზად 24 საათის 

მანძილზე. 

      ხსნადი   ბოჭკო გავლენას ახდენს   ნუტრიენტების  აბსორბციაზე, კარბოჰიდრატის 

და ცხიმის მეტაბოლიზმზე, კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის მოტორიკაზე.  

       პრებიოტიკის ბოჭკოები ასევე ახდენენ გავლენას კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის 

მიკრობიოლოგიურ ფლორაზე და ბარიერულ ფუნქციაზე.  

      FOSs არის არამონელებადი კარბოჰიდრატი, რომელიც ფერმენტირდება მოკლე-

ჯაჭვიან ცხიმოვან მჟავეებად (SCFAs). SCFAs (ბუტირატი განსაკუთრებით) 

უზრუნველყოფს მსხვილ ნაწლავში სისხლის ნაკადის ზრდას და ასტიმულირებს  

პანკრეასის სეკრეციას189–191.  

      პრებიოტიკები (eg, FOS, inulin) ასტიმულირებს ბიფიდო ბაქტერიების და 

ლაქტობაქტერიის, ე.წ. „ჯანმრთელი“ ბაქტერიის ზრდას.63  

      ICU პაციენტის ობსერვაციულ კვლევაში, რომლებსაც აღენიშნებოდათ  სისტემური 

ინფლამაციური პასუხის სინდრომი (SIRS), განავლის კვლევით ნაჩვენები იყო, რომ 

კვების აუტანლობის შემთხვევაში (14 პაციენტი) ნაკლები იყო ანაერობების   

რაოდენობა, მაგ.  ბიფიდუმბაქტერიის და მაღალი იყო სტაფილოკოკების რიცხვი (49 
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პაციენტი; P ≤ 05). პაციენტებს, საკვების აუტანლობით აღენიშნებოდათ ბაქტერიემიის 

(86% vs 18%; P <0.5) და სიკვდილიანობის (64% vs 20%; P< .05) უფრო მაღალი 

მაჩვენებელი192. 

     ხსნადი ბოჭკოების დანამატების რუტინული გამოყენება წარმოადგენს 

პროფილაქტიკურ ღონისძიებას ბუნებრივი მიკროფლორის და ნაწლავთა 

ჯანმრთელობის შენარჩუნების საქმეში. შესაბამის დოზას წარმოადგენს 10-

20გ/დღეში193. კრიტიკულად დაავადებულ პაციენტებში, რომლებსაც 

უნვითარდებოდა დიარეა, პრებიოტიკების ხსნადი ბოჭკოვანი დანამატის გამოყენებას 

მეტი სარგებელი აქვს, ვიდრე კომერციულ შერეულ-ბოჭკოვან ფორმულებს. მთავარი 

ანტიდიარეული მექანიზმი ეყრდნობა ხსნადი  ბოჭკოების  ფერმენტაციის პროცესს 

(პექტინი, FOS, ინსულინი) და SCFAs პროდუქციას. SCFAs ტროფიკული გავლენა  

კოლონოციტებზე (მსხვილი ნაწლავის უჯრედებზე) ასტიმულირებს წყლის და  

ელექტროლიტების შეწოვას191. ხსნადი ბოჭკოების გამოყენება თეორიულად ნაწლავთა 

ობსტრუქციის უფრო ნაკლებ რისკს წარმოადგენს, ვიდრე  შერეული-ბოჭკოვანი 

ფორმულები.   

     კვლევებმა, შეაფასა რა ხსნადი ბოჭკოვანი დანამატის გამოყენება, რომელიც 

ემატებოდა  სტანდარტულ ენტერულ ფორმულას153,194–197 და დიარეა განიხილებოდა 

კვლევის დასრულების კრიტერიუმად, აჩვენა დიარეის მნიშვნელოვანი შემცირება  

კრიტიკულად დაავადებულ პაციენტებში153,195,196. არ იყო განსხვავება მექანიკური  

ვენტილაციის   ხანგრძლივობას, ICU დაყოვნებას  ან  პოლიორგანულ უკმარისობას  

შორის188,195. მძიმე სეფსისით და სეპტიური შოკით დაავადებულ პაციენტებში ორმაგად 

ბრმა RCT გამოავლინა, რომ დიარეის საშუალო სიხშირე მნიშვნელოვნად ნაკლები იყო 

პაციენტებში, რომლებიც  იღებდნენ ხსნად ბოჭკოვან დანამატებს.195  

    ენტერული   ფორმულა არ ცვლიდა სეფსისთან დაკავშირებულ სიკვდილიანობას და 

ICU დაყოვნების  ხანგრძლივობას. 

7.  7.  პრობიოტიკების   როლი   კრიტიკულად დაავადებულ პაციენტებში.  

  

7.7.1. პრობიოტიკების შტამები უსაფრთხოა ICU პაციენტებში, უნდა იქნეს 

გამოყენებული თერაპიული და ქირურგიული პაციენტები მხოლოდ არჩეულ 

პოპულაციაში (რომლებშიც  მათი  უსაფრთხოება  და  სარგებელი დადასტურებულია  

და  დოკუმენტირებული შესაბამისი კვლევებით.  

 7.7.2.   პრობიოტიკები  არ გამოიყენება  რუტინულად.  

    პრობიოტიკები ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის (WHO)  მიერ განიხილება 

როგორც „ცოცხალი მიკროორგანიზმები, რომლებიც ადეკვატურ რაოდენობაში 
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სასარგებლოა  ჯანმრთელობისთვის“. მრავალი ფაქტორი განაპირობებს ბუნებრივი 

მიკროფლორის სწრაფ და პერსისტულ ცვლილებებს, მათ შორის, ნივთიერებათა   

ცვლის დარღვევა, კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის იშემია /რეპერფუზია, ფართე სპექტრის 

ანტიბიოტიკების შეყვანა, სტრეს-გასტროპათიის პროფილაქტიკა, ვაზოაქტიური 

პრესორული ნივთიერებების შეყვანა, მოტორიკის დარღვევები, საკვები 

ნივთიერებების სუბოპტომალური რაოდენობის მიწოდება 198,199. 
        პრობიოტიკულ აგენტებს აქვთ მოქმედების სპეციფიური მექანიზმი, პათოგენული 

ბაქტერიული ზრდის კონკურენტული ინჰიბირება და ინვაზიური პათოგენების 

ეპითელზე მიმაგრება, პათოგენური ტოქსინების ელიმინაცია, ნაწლავის 

ეპითელარული ბარიერის გაძლიერება და ძირითადი ინფლამაციური პასუხის  

მოდულაცია200–202.  

       თანმიმდევრული მონაცემები მათი სარგებლის შესახებ ICU პოპულაციაში არ არის 

წარმოდგენილი. პრობიოტიკების ზოგიერთ სახეობას (მაგ. Lactobacillus GG) აქვს 

გარკვეული  დადებითი ეფექტი  საერთო ინფექციური გართულებების და VAP203 

ინფექციების შემცირების თვალსაზრისით, დამოკიდებულია რა პრობიოტიკების  

გამოსაკვლევ შტამზე  და პაციენტთა პოპულაციაზე. პაციენტებში, რომლებმაც 

ჩაიტარეს პილორუსის შემნახველი Whipple პროცედურა, Rayes et al. წარმოადგინეს 

დასკვნები, რომ  კომერციული პროდუქტის Synbiotic-Forte 2000 (Medifarm, Sweden) 

შეყვანა ანასტომოზის ქვემოთ ოპერაციიდან 1 საათის შემდეგ (შეიცავდა რა 1010 

CFU[კოლონიის მაფორმირებელ ერთეულს)], Pediococcus pentoseceus,Leuconostoc 

mesenteroides, Lactobacillus paracasei subsp paracasei  და Lactobacillus plantarum, 2.5გ 

ინსულინს, შვრიას, პექტინს და რეზისტენტულ სახამებელს), მნიშვნელოვნად 

ამცირებდა ინფექციების რიცხვს საკონტროლო ჯგუფთან შედარებით (რომელიც 

იღებდა პლაცებოს  40.0% vs12.5%, respectively; P < .05)204. ეფექტის შეფასება ძნელია, 

რაც გამოწვეულია ICU პაციენტებში კვლევების არაერთგვაროვნებით, ბაქტერიულ 

შტამებში განსხვავების და დოზის ვარიაბელობის გამო. Cochrane  მიმოხილვაში, 

არცერთი გამოკვლეული  პრობიოტიკი არ ახდენს ზეგავლენას ICU სიკვდილიანობაზე  

და დიარეის შემთხვევებზე205.   

     მომავლის კვლევებმა, რომლებიც პრობიოტიკების დამატებაზეა ფოკუსირებული, 

უნდა მიგვიყვანოს მკაცრ რეკომენდაციებამდე, კრიტიკულად დაავადებული 

პაციენტების სპეციფიურ პოპულაციებში მათი გამოყენების შესახებ. რაც შეეხება 

პრობიოტიკის გამოყენების  უსაფრთხოების საკითხებს,  კრიტიკულად დაავადებულ 

პაციენტებში, აღწერილია ფუნგემიის შემთხვევები, რომელიც ასოცირებულია 

Saccaromyces boulardii გამოყენებასთან, ისევე როგორც კლინიკური შედეგების 

გაუარესება  მძიმე პანკრეატიტით დაავადებულ პაციენტებში.206,207  
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    იმის მიუხედავად, რომ პრობიოტიკური შტამით გამოწვეული არცერთი სხვა 

ინფექცია ან ბაქტერიემია არ არის  რეგისტრირებული და ამ დროისთვის არ არსებობს 

კვლევა, რომელიც აღწერდა ნაწლავთა იშემიური დაავადების განვითარებას,  მათი 

რუტინული გამოყენება არ არის რეკომენდებული208.  

      გამოკვლეული პრობიოტიკები შეიძლება იქნეს გამოყენებული პაციენტთა 

სელექტიურ პოპულაციაში (ღვიძლის ტრანსპლანტაცია, ტრავმა, პანკრეატექტომია)209–

212, რომლებშიც RCTs კვლევებმა დაასაბუთა მათი უსაფრთხოება და სარგებელი209–212 

(VAP პრევენცია, ფსევდომემბრანული კოლიტი და ანტიბიოტიკთან ასოცირებული 

დიარეა)203,205,213–215. 

 

7.8. ანტიოქსიდანტების და მიკროელემენტების  გამოყენება  კრიტიკულად 

დაავადებულ პაციენტებში  

 

     ანტიოქსიდანტური ვიტამინების და მიკროელემენტების რეკომენდებული, 

უსაფრთხო დოზით გამოყენება შესაძლებელია პაციენტებში, რომლებიც  

სპეციალიზებულ  ნუტრიციულ თერაპიას  საჭიროებენ. 

    ანტიოქსიდანტური ვიტამინები (ვიტამინი E და C - ასკორბინის მჟავა) და 

მიკროელემენტები (სელენი, თუთია, სპილენძი) აუმჯობესებენ პაციენტის 

მდგომარეობას და გამოსავალს, განსაკუთრებით დამწვრობის, ტრავმის და იმ  

კრიტიკულ მდგომარეობათა დროს, რომელიც ხელოვნურ ვენტილაციას 

მოითხოვს216,217. 

            კვლევათა შედეგების შეჯამებამ აჩვენა, რომ ანტიოქსიდანტების და 

მიკროელემენტების დამატება ასოცირებული იყო სიკვდილიანობის მნიშვნელოვნად  

შემცირებასთან  (RR = 0.8; 95% CI 0.7–0.92; )218–232. 

      1000 მგ.ვიტ C და ვიტ.E ამცირებდა  მექანიკური ვენტილაციის ხანგრძლოვობას, 

მაგრამ  არ ცვლიდა  ჰოსპიტალში დაყოვნებას  და სიკვდილიანობას (Howe et.al.). ვიტ 

C, თიამინი და ჰიდროკორტიზონის კომბინაცია (Marik et.al) ამცირებდა  ორგანოთა  

უკმარისობას სეპტიურ პაციენტებში. სელენის გამოყენებამ (1000-4000მკგ.) გავლენა  

ვერ  მოახდინა გამოსავალზე (Redox trial,manazanares  at  al).  

ინფექციური გართულებები, ICU-ში და ჰოსპიტალში დაყოვნება, მექანიკური 

ვენტილაციის ხანგრძლივობა მნიშვნელოვნად არ განსხვავდებოდა იმ პაციენტებში, 

რომელთა ერთი ჯგუფი იღებდა ანტიოქსიდანტებს, მიკროელემენტებს, 

მულტივიტამინებს, ხოლო მეორე საკონტროლო ჯგუფი პლაცებოს. დოზირება, 

მიწოდების სიხშირე, ხანგრძლივობა და თერაპია არ არის კარგად 
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სტანდარტიზებული. ასევე უნდა იქნეს გათვალისწინებული რენული ფუნქცია  

ვიტამინებისა  და მიკროელემენტების დამატებისას. 

  

7. 9.   გლუტამინი ინტენსიური თერაპიის განყოფილებებში 

    

7.9.1. გლუტამინის ენტერულ  კვებასთან  დამატება რუტინულად არ  უნდა  მოხდეს   

კრიტიკულად დაავადებულ მოზრდილ პაციენტებში 

 

       ენტერულ კვებაზე (რომელიც არ შეიცავდა დამატებით გლუტამინს) გლუტამინის 

დამატებამ დამწვრობის მქონე პაციენტებში აჩვენა სიკვდილიანობის შემცირება 

მცირე, მაგრამ მაღალი ხარისხის Garrelet al. კვლევაში233 .   

        5 RCTs კვლევის მონაცემების შეჯამებით,  რომელშიც ჩართული იყო 558 პაციენტი 

დამწვრობით, ტრავმით და შერეული ICU პოპულაცია, არ გამოვლენილა 

მნიშვნელოვანი  ეფექტი სიკვდილიანობის, ინფექციის ან ჰოსპიტალში დაყოვნების 

მიხედვით233–238.  

       ენტერულ გლუტამინს აქვს ტროფიკული ეფექტი კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის 

მთლიანობის შენარჩუნებაში, მაგრამ მისი არასაკმარისი ანტიოქსიდანტური  

თვისებები  ნაწილობრივ ხსნის  სუსტ გავლენას გამოსავალზე და შედეგებზე. 

 

   7. 10.  როდის გამოვიყენოთ პარენტერული კვება? 

 

ნუტრიციის დაბალი რისკის მქონე პაციენტებში (g, NRS 2002 ≤3 or NUTRIC score ≤5), 

პარენტერული კვება არ უნდა დაიწყოს ICU -ში   შემოსვლიდან  პირველი 7 დღის 

მანძილზე, როცა ადრეული  ენტერული კვება არ არის შესაძლებელი ან პაციენტს არ 

შეუძლია მიიღოს საკვები. 

    ICU ერთეულებში კოეფიციენტი-რისკი/სარგებელი უფრო დაბალია პარენტერული 

კვების გამოყენებით, ვიდრე  ენტერული კვების პირობებში.  

     წინამორბედ პერიოდში კარგად ნაკვებ პაციენტებში, პარენტერული კვების 

გამოყენება მცირე სარგებელს იძლევა ICU- ში  ჰოსპიტალიზაციის პირველი კვირის 

მანძილზე240.   

    თუ ბაქტერიემია საეჭვო არ არის, პაციენტმა დიაგნოზით, რომელიც მას 

პარენტერულ  კვებაზე დამოკიდებულს  ხდის (მაგ. მოკლე ნაწლავი), პარენტერული 

კვება უნდა გააგრძელოს ICU-ში მოთავსების შემდეგ241. 
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     EpaNiC  კვლევის პაციენტებში, რომლებსაც ჰქონდათ ენტერული კვების დაწყების   

აბსოლუტური წინააღმდეგჩვენება, Casaer et al აჩვენა, რომ პარენტერული კვების 

მესამე დღიდან დაწყებას აქვს მეტი ინფექციური გართულება და  კლინიკიდან 

გაწერის ნაკლები მაჩვენებელი, ვიდრე  პაციენტებს, რომლებშიც  პარენტერული კვება 

მერვე დღეს  იწყებოდა240. დიდმა  RCT კვლევამ, რომელმაც შეისწავლა კრიტიკულად 

დაავადებული პაციენტები ენტერული კვების  წინააღმდეგჩვენებით დაადგინა, რომ 

პირველ 24 საათში  პარენტერული კვების გამოყენებას აქვს მინიმალური სარგებელი 

(ხანმოკლე   მექანიკური ვენტილაცია, WMD = −0.47 days; 95% CI, −0.82 to −0.11; P = .01).  

     ჯგუფებს შორის სხვაობა არ ფიქსირდება ინფექციის, ორგანოთა უკმარისობის ან 

ტოტალური გართულებების და სიკვდილიანობის მიხედვით242.  მეტაანალიზი, 

რომელიც ჩატარდა Braunschweig et al. მიერ პაციენტებში პანკრეატიტით, ტრავმით, 

ანთებითი ნაწლავით, მულტიორგანული უკმარისობით და შეადარეს რა 

პარენეტრული კვება სტანდარტულ  დიეტოთერაპიას ( STD), მხარს უჭერს მის 

გადავადებას კარგად ნაკვებ პაციენტებში55. 7 კვლევის შეჯამებით243–249 

ჰოსპიტალიზებულ  პაციენტებში მალნუტრიციის გარეშე (როცა ენტერული კვება არ 

არის შესაძლებელი), STD გამოყენება პარენტერულ კვებასთან შედარებით (RR = 0.87; 

95% CI, 0.74–1.03)  ასოცირებული იყო  ინფექციით  ავადობის და   გართულებების 

მნიშვნელოვნად   შემცირებულ  მაჩვენებელთან  (RR = 0.77; 95% CI, 0.65–0.91; ). 

     მსგავს გარემოებაში (კრიტიკული მდგომარეობა, ენტერული კვება არ არის 

შესაძლებელი, მალნუტრიციის ნიშნები არ არის) Heyland შეაჯამა რა 4 კვლევა246,247,250,251, 

პარენტერული კვების გამოყენებით უმეტესად ქირურგიულ პაციენტებში, 

გამოვლინდა სიკვდილიანობის ზრდა  (RR = 1.78; 95% CI, 1.11–2.85; )  და  ტენდენცია  

გართულებების  მაღალი რიცხვისკენ252. მძიმე დაავადების  ხანგრძლივობის 

ზრდასთან ერთად, ღრმავდება ნუტრიციის სტატუსის გაუარესების რისკი  და 

იცვლება პრიორიტეტები STD და  PN შორის. არსებობს მცირე რაოდენობით კვლევები,  

რომლებიც  პარენტერული კვების დაწყების  ვადებს აკონტროლებს ICU -ში. Sandstrom 

et al პირველად აჩვენეს, რომ პაციენტთა მდგომარეობა ნუტრიციის გარეშე, 

ჰოსპიტალიზაციიდან 14 დღის შემდეგ, ასოცირებულია სიკვდილიანობის (21% vs 2%; 

P < .05) და ჰოსპიტალში დაყოვნების უფრო დიდ მაჩვენებელთან, ვიდრე 

პარენტერული კვების პირობებში.246.    

 

7.10.1. პაციენტებში, რომლებსაც აქვთ ნუტრიციის მაღალი რისკი (eg, NRS 2002 ≥5 or 

NUTRIC score ≥5)  და ძლიერი  მალნუტრიციის  მაჩვენებლები, ამასთან  არ არის 

შესაძლებელი ენტერული კვება, პარენეტრული კვება უნდა  დაიწყოს ადრეულ  

ეტაპზევე, ექსკლუზიურად  პაციენტის ICU -ში მოთავსების შემდეგ. 
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                იმ სიტუაციაში, როცა ენტერული კვება არ არის შესაძლებელი და არსებობს   

ნუტრიციის მაღალი რისკი (იხ.სექცია ა), იცვლება  საწყისი  პრიორიტეტები და 

პარენტერული კვების გამოყენება მეტად პრიორიტეტული ხდება STD-თან  

შედარებით. Heyland et al მეტაანალიზით, პარენტერული კვების გამოყენება  

ნუტრიციის მაღალი რისკის მქონე ICU პაციენტებში, ასოცირებულია მნიშვნელოვნად 

ნაკლებ გართულებებთან (RR = 0.52; 95% CI, 0.30– 0.91;), სტანდარტულ 

დიეტოთერაპიასთან შედარებით252. Braunschweig et al. მეტაანალიზით სტანდარტული 

დიეტოთერაპია პარენტერულ კვებასთან შედარებით, მალნუტრიციის მქონე ICU 

პაციენტებში  ასოცირებული იყო სიკვდილიანობის მნიშვნელოვნად მაღალ რისკთან 

(RR = 3.0; 95% CI, 1.09–8.56; ) და ინფექციის მაღალ  სიხშირესთან (RR = 1.17; 95% CI, 

0.88–1.56;)55.  

    რა ოპტიმალურ ვადაში უნდა დაიწყოს დამატებითი პარენტერული კვება ნუტრიციის  

დაბალი ან  მაღალი რისკის პირობებში, როცა ენტერული კვება არ შეესაბამება 

პაციენტის ცილოვან  და ენერგეტიკულ მოთხოვნებს ?  

 

 7.10.2  ნუტრიციის  დაბალი და მაღალი  რისკის პაციენტებში, დამატებით 

პარენტერული კვების გამოყენება  განიხილება 7-10 დღის შემდეგ, როცა პაციენტის 

ენტერული გზით მიღებული საკვები ვერ აკმაყოფილებს ენერგიის და პროტეინის 

მოთხოვნილების 60%-ზე მეტს. ზოგიერთ კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფ პაციენტში, 

ამ 7-10 დღიან პერიოდამდე დამატებითი პარენტერული კვების დაწყება, რომელიც 

იღებს ენტერულ კვებას, არ აუმჯობესებს გამოსავალს და შესაძლოა საზიანოც კი იყოს 

პაციენტისთვის.  

 

   ადრეული ენტერული კვება მიმართულია კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის მთლიანობის 

შენარჩუნებისკენ, ოქსიდანტური სტრესის  შემცირებისკენ  და სისტემური იმუნური 

სტატუსის მოდულაციისკენ. პაციენტებში, რომლებიც უკვე იღებდნენ ენტერული 

კვების გარკვეულ მოცულობას, პარენტერული კვების დამატებით გამოყენებას 

პირველი 7-10 დღის მანძილზე  შეუძლია ენერგიით და ცილით  უზრუნველყოფის 

გაზრდა253. თუმცა პარენტერული კვების დამატება აძვირებს მკურნალობას და აქვს  

მინიმალური სარგებელი ICU-ში ყოფნის პირველ პერიოდში254. დიდი  

მულტიცენტრული, ობსერვაციული კვლევით არ დადასტურდა შედეგების 

გაუმჯობესება  პარენტერული კვების  ადრეულად (<48 სთ)  დაწყების პირობებში255. 

     ორი ცენტრიდან მიღებულ კვლევაში აღინიშნა, რომ პარენტერული კვების 

დამატებას ჰოსპიტალიზაციიდან მესამე  დღეს  პაციენტებში, რომლებიც  ენტერული 
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კვებით იღებდნენ სამიზნე ენერგიის და პროტეინის 60%-ზე ნაკლებს, მცირე 

სარგებელი ჰქონდა იმ საკონტროლო ჯგუფთან შედარებით, რომელიც უწყვეტად 

იღებდა ჰიპოკალორიულ ენტერულ კვებას (9 დღის შემდეგ, სხვა ინფექციების 

მხოლოდ მცირე სიხშირე დაფიქსირდა კვლევის პაციენტებში  საკონტროლო ჯგუფთან 

შედარებით)256. სხვა, Casaer et al  მულტიცენტრულ კვლევებში პარენტერული კვების 

გვიან დამატება, ICU -ში  მოთავსებიდან მე-8 დღეს, ICU- დან ცოცხლად გაწერის მეტ 

ალბათობას ქმნიდა (HR = 1.06; 95% CI, 1.00– 1.13; ) იმათთან შედარებით, რომლებშიც 

პარენტერული კვება იწყებოდა მესამე დღეს 240. 

     პაციენტებს, რომლებთანაც გვიან დაიწყო პარენტერული კვება, ჰქონდათ 

ჰოსპიტალში დაყოვნების ნაკლები ხანგრძლივობა (,ნაკლები ინფექცია (22.8% vs 26.2%; 

P = 0.008) და ხარჯებიც შემცირდა [1600$-ით] იმ პაციენტებთან შედარებით, რომელთა  

რანდომიზაცია მოხდა  პარენტერული კვების ადრე  დაწყების მიხედვით240. 

       პარენტერული კვების დაწყების ოპტიმალური დრო გარკვეული არ არის  იმ 

პაციენტებში, რომლებიც აგრძელებენ ჰიპოკალორიულ ენტერულ კვებას. თუ 

ენტერული კვება საკმარისი არ არის მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად, უნდა 

განიხილებოდეს  პარენტერული კვების დამატების საკითხი, თან გადაწყვეტილება 

უნდა იქნეს მიღებული ყოველი კონკრეტული შემთხვევისთვის.   

 

 

 7.10.3   პარენტერული კვების მაქსიმალიზაცია ჩვენების შემთხვევაში   

 

    რა სტრატეგია უნდა იქნეს გამოყენებული პარენტერული კვების ეფექტურობის 

ასამაღლებლად კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტებისთვის? 

 

    მას შემდეგ, რაც პაციენტი პარენტერული კვებისთვის შესაბამის კანდიდატად  

ჩაითვლება, უნდა შემცირდეს  ჰიპერგლიკემიის  და ელექტროლიტური დისბალანსის 

რისკები, იმუნური სუპრესია, ოქსიდანტური სტრესი  და პოტენციური ინფექციური 

გართულებები256–259. პარენტერული კვების მენეჯმენტი გულისხმობს კვების 

მიწოდების სიხშირის და გლიკემიის კონტროლს, ელექტროლიტების  რაოდენობის და 

შევსების მონიტორინგს (კვების გადაჭარბების დადგენას), პარენტერული კვების 

ხანგრძლივობის და ენტერულ კვებაზე გადასვლის ჩვენების კონტროლს.  

    კვების გადაჭარბების სინდრომი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია რისკ-

ფაქტორების მქონე  პაციენტებში (ალკოჰოლიზმი, წონის დაკლება, სხეულის მასის 

დაბალი ინდექსი. კვების გადაჭარბების სინდრომი შესაძლოა, განვითარდეს  

ენტერული კვებისას, თუმცა რისკი უფრო მაღალია პარენტერული კვების დაწყებისას. 
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ასეთ პაციენტებში კვება უნდა მიდიოდეს  ნელა და სამიზნე დონეს აღწევდეს 3-4 დღის 

განმავლობაში260–262. არასრულყოფილი კვება პოტენციურად ამცირებს ზოგიერთი ამ 

გართულების თავიდან აცილების შესაძლებლობას263–266, Doig et al კვების 

გადაჭარბების სინდრომი  ვითარდება მალნუტრიციულ  პაციენტებში, სითხეების და 

ელექტროლიტების ფატალური გადანაწილების  ფონზე და ვლინდება მძიმე 

ჰიპოფოსფატემიაში (<0.5მმოლ/ლ) და ელექტროლიტების  ( კალიუმი, მაგნიუმი) მძიმე 

დისბალანსში. შესაბამისად  ელექტროლიტები  2-3  ჯერ  უნდა გაიზომოს დღეში. 

     

  7.10.4. პარენტერული კვების დოზა მაღალი რისკის ან მძიმე მალნუტრიციის 

პაციენტებში, ჰოსპიტალიზაციის  პირველ კვირაში. 

  

ჰიპოკალორიული პარენტერული კვების დოზირება (<20კკალ/კგ/დღეში ან 

ენერგეტიკული მოთხოვნის 80%) პროტეინის ადეკვატურ დონესთან 

(>1.2გპროტეინი/კგ/დღეში) ერთად განიხილება  პაციენტებში (მაღალი რისკით ან  მძიმე  

მალნუტრიციით), რომლებსაც  პარენტერული კვება ესაჭიროებათ ICU-ში 

ჰოსპიტალიზაციის პირველი კვირის მანძილზე.  

 

      პაციენტისთვის, რომელსაც ესაჭიროება პარენტერული კვება ICU-ში, უმჯობესია   

ჰიპოკალორიული (<20კკალ/კგ.დღეში ან  ენერგეტიკული მოთხოვნის  80%) კვების 

სტრატეგია, რომელიც ადეკვატურად უზრუნველყოფს პროტეინის დონეს (>1.2გ 

პროტეინი.კგ.დღეში). 

                  კრიტიკული დაავადების ადრეულ  ფაზაში ამ სტრატეგიას შეუძლია მოახდინოს  

პარენტერული კვების ოპტიმიზაცია პოტენციური ჰიპოგლიკემიის და  ინსულინ- 

რეზისტენტობის შემცირებით. პაციენტთა ზოგიერთ ქვეჯგუფში ენერგიის 

გადაჭარბებული მოხმარების შემცირებამ შეიძლება შეამციროს ინფექცია, მექანიკური 

ვენტილაციის   ხანგრძლივობა   და ჰოსპიტალში დაყოვნება266.  

       წინამორბედმა 5 კვლევის მეტა-ანალიზმა აჩვენა, რომ ეს სტრატეგია 

(20კკალ.კგ.დღ) ამცირებდა ინფექციას და ჰოსპიტალში დაყოვნებას პაციენტებში 

ტრავმით, პანკრეატიტით, აბდომინური/თორაკალური ქირურგიის შემდეგ, სრულ 

ენერგეტიკულ მოთხოვნასთან შედარებით (25კკალ.კგ.დღ)267. ჰიპოკალორიული 

პარენტერული კვება ასოცირებულია  ჰიპერგლიკემიის შემცირებასთან, 0% (95% CI, 

0%–0.5%) 33.1%-ის ნაცვლად (95% CI, 0%–58.4%; ).270. პაციენტის სტაბილიზაციის 

შემდეგ, პარენტერული კვების ენერგია შესაძლოა, გაიზარდოს განსაზღვრული 

ენერგეტიკული მოთხოვნის 100%-ით დასაკმაყოფილებლად . 
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       აქვს უპირატესობა  ალტერნატიულ,  IVFEs გამოყენებას  (საშუალო-ჯაჭვიანი 

ტრიგლიცერიდები [MCTs], ზეითუნის ზეთი[OO], FO (თევზის ცხიმი), ზეთების ნარევი) 

ტრადიციულ  სოიოს ზეთზე  დამზადებული ლიპიდური  ემულსიის (SO) ნაცვლად 

კრიტიკულ პაციენტებში? 

 

7.10.5.  კრიტიკულ პაციენტებში, ცხიმოვანი მჟავების დეფიციტის პირობებში უნდა 

შევზღუდოთ  SO -ზე დამზადებული IVFE  გამოყენება პარენტერული კვების პირველი 

კვირის  განმავლობაში, მაქსიმუმ 100გ-მდე კვირაში (იყოფა 2 დოზაზე კვირაში). 

 

7.10.6. ალტერნატიულ IVFEs  შეუძლია უზრუნველყოს  კარგი გამოსავლის მიღება  

სოიოზე დამზადებული IVFEs -გან  განსხვავებით. ის (SMOF/სოიოს ზეთი, MCT, 

ზეითუნის ზეთი, თევზის  ქონის ემულსია/ MCT, OO, FO)  გამოყენება იმ კრიტიკულ 

პაციენტებში, რომლებიც სათანადო კანდიდატია  პარენტერული კვებისთვის .  

 

    ტრავმა  - პაციენტებში IVFE -გან თავისუფალი პარენტერული კვების გამოყენებამ 

ჰოსპიტალიზაციის პირველ კვირაში  მნიშვნელოვნად შეამცირა ინფექცია (პნევმონია, 

P = 0.05, კათეტერ-ასოცირებული სეფსისი P = .04) (Figure 10) 266,268, ჰოსპიტალში და ICU  

ში დაყოვნების დრო  (P = 0.03 და   P = 0.02), მექანიკური ვენტილაციის ხანგრძლივობა 

(P = 0.01) , იმ პარენტერულ  კვებასთან შედარებით, რომელიც SO-ზე დამზადებულ 

IVFE-შეიცავდა268. ამასთან, პარენტერული  კვების ფორმულა IVFE გარეშე, ცხიმის 

ამოღების შედეგად, იყო ჰიპოკალორიული (21კკალ/კგ/დღეში, 28კკალ/კგ/დღ თან 

შედარებით)268. ანალოგიურმა კვლევამ, რომელმაც შეადარა პარენტერული კვების  

ჰიპოკალორიული რეჟიმი IVFE გარეშე (1000 კკალ/დღეში  და   70 გ  პროტეინი/დღეში) 

და IVFE- სოიოს ზეთის სტანდარტული ნარევი (25 კკალ.კგ.დღეში, 1.5გ პროტეინი), 

ვერ აღმოაჩინა მნიშვნელოვანი განსხვავება ინფექციური გართულებების ჰოსპიტალში 

დაყოვნების  და სიკვდილიანობის მიხედვით 266. ეს დასკვნა დადასტურებული იქნა 

დიდი ობსერვაციული  კვლევით, რომელმაც განიხილა იმ პაციენტთა გამოსავალი, 

რომლებიც  მულტი-ინტერნაციონალურ ICU -ში  იღებდნენ პარენტერულ კვებას  ≥5 

დღის მანძილზე. კლინიკური შედეგების თვალსაზრისით სტატისტიკურად  

მნიშვნელოვანი  განსხვავება არ გამოვლინდა პარენტერულ კვებებს შორის : IVFE-

გარეშე და  IVFE- სოიოს  ბაზით271. 

     რეკომენდაცია, რომ პირველ კვირაში არ იქნეს გამოყენებული ცხიმი, ეყრდნობა 

Battistella268 კვლევის შედეგებს. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ეს კვლევა კრიტიკის 

საგანია. კვლევა 20 წლის წინ დამთავრდა და შედეგები არ განმეორებულა266,271,272. 

სამიზნე კალორია ეყრდნობოდა არაპროტეინულ კალორიებს (და არა საერთო  
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კალორიას), მიწოდებული კალორიის საერთო რაოდენობა იყო მეტი, ვიდრე 

მითითებული იყო დოკუმენტში.  

     ლიპიდური ემულსიების ინფუზიის მეტ სიჩქარეს 12 საათის მანძილზე, შეუძლია  

რეტიკულოენდოთელური სისტემის დაზიანება, კლირენსის შემცირება და 

ჰიპერტრიგლიცერიდემიის განვითარება (თუმცა არ განსაზღვრულა). ასე რომ, კვების 

გადაჭარბებას შეეძლო გარკვეული როლი ეთამაშა  ცუდი შედეგების განვითარებაში. 

ალტერნატიული IVFEs, მიღებული სხვა წყაროებიდან (და არა  სოიოს ზეთისგან) 

უზრუნველყოფს  კომპონენტს, რომელიც  აუმჯობესებს პარენტერული კვების   რისკის 

და სარგებლის თანაფარდობას. Manzanares et al ჩაატარეს 12  RCTs კვლევის სისტემური 

მიმოხილვა 806 პაციენტის მონაწილეობით, შეაფასეს რა ლიპიდური SO -IVFE ცალკე 

ან  МСТs, ОО და FO თან ერთად 273. მნიშვნელოვანი   განსხვავებები არ იყო  

წარმოდგენილი. The Palmer et al 8 RCTs კვლევის  ანალიზით, რომელშიც 391 პაციენტმა 

მიიღო მონაწილეობა, შედარდა ომეგა-3 FO- პარენტერული კვების ეფექტები IVFE -

თან  როგორც  სოიოს (SO)  ზეთის ბაზით, ისე  SO + თევზის ცხიმის ბაზით274. შედეგებმა 

აჩვენა ჰოსპიტალში დაყოვნების ხანგრძლივობის შემცირება თითქმის 10 დღით (WMD 

= −9.49; 95% CI, –16.5 to −2.5; P = 0.008)  თევზის ქონის  ბაზისის გამოყენებით, მაგრამ 

განსხვავება არ იყო ინფექციური გართულებების,  სიკვდილიანობის და ICU-ში 

დაყოვნების მაჩვენებლებს შორის274. FO-IVFE გამოყენების ეფექტურობა აჩვენა 

ობსერვაციულმა კვლევებმა.  

      მონაცემებმა, რომელთა შეკრება მოხდა კვების საკითხებზე საერთაშორისო 

დაკვირვების ფარგლებში, აჩვენა  მნიშვნელოვნად  მოკლე დაყოვნების  მაჩვენებელი 

ICU- ში (HR = 1.84; 95% CI, 1.01–3.34; P = 0.05), მექანიკური ვენტილაციის 

ხანგრძლივობის შემცირება (HR = 1.67  95% CI, 1.00–2.81; P = 0.051) და ICU -დან 

ცოცხლად გაწერის მნიშვნელოვნად მაღალი ალბათობა (HR = 2.40; 95% CI, 1.43–4.03; P 

= 0.001)  თევზის ცხიმზე  დამზადებული პროდუქტების გამოყენებით, სოიოს   ზეთზე 

დამზადებული IVFE-გან განსხვავებით275. კვების საკითხებზე საერთაშორისო  

დაკვირვების ფარგლებში  მოხდა მონაცემთა შეკრება, შედარდა რა  თევზის ცხიმზე  

დამზადებული პროდუქტები სოიოს ზეთზე დამზადებული IVFE თან) თევზის 

ცხიმზე დამზადებული პროდუქტების შემთხვევაში გამოვლინდა მნიშვნელოვნად 

მოკლე დაყოვნების მაჩვენებელი ICU -ში (HR = 1.84; 95% CI, 1.01–3.34; P = 0.05), 

მექანიკური ვენტილაციის ხანგრძლივობის შემცირება (HR = 1.67  95% CI, 1.00–2.81; P =0 

.051) და ICU დან ცოცხლად გაწერის მნიშვნელოვნად მაღალი ალბათობა (HR = 2.40; 95% 

CI, 1.43–4.03; P = .001)275. რამდენიმე კვლევამ შეადარა OO-IVFE (ომეგა-9 ცხიმის მჟავა  

როგორც ოლეინის მჟავა) და SO-IVFE  კრიტიკულ პაციენტებში. Manzanares et al მიერ 

ჩატარებულმა მეტაანალიზმა  აჩვენა მექანიკური ვენტილაციის  ხანგრძლივობის 
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მნიშვნელოვნად   შემცირება (WMD = −6.47; 95% CI, −11.41 to −1.53; P =0 .01) OO-IVFE 

გამოყენებით, თუმცა არ იყო განსხვავება სიკვდილიანობის და ICU ში დაყოვნების  

მაჩვენებლებს შორის273. კვების საკითხებზე, ობსერვაციის მონაცემები საერთაშორისო  

დაკვირვების ფარგლებში აჩვენებს, რომ OO-IVFE ასოცირებულია მექანიკური  

ვენტილაციის ხანგრძლივობის შემცირებასთან (hazard კოეფიციენტი [HR] = 1.43; 95% 

CI, 1.06–1.93; P =0 .02) და ICU დან  გაწერის  მაჩვენებელთან (HR = 1.76; 95% CI, 1.30−2.39; 

P < 0.001).276 პარენტერულ კვებაში, ალტერნატიული IVFE ჩანაცვლებამ OO ბაზაზე 

დამზადებული პრეპარატებით, შესაძლოა გააუმჯობესოს  გამოსავალი  სოიოს ბაზაზე 

დამზადებულ პროდუქტთან შედარებით. FDA (წამლისა და საკვების ფედერალური 

სააგენტო) მიერ ნებადართულია 2013 წლის ოქტომბრიდან. 

       თევზის ცხიმზე  დამზადებული ლიპიდური ემულსიები - 01-0.2 გ/კგ/დღეში 

ეფექტურია  სოიოს ცხიმზე დამზადებული ლიპიდური ემულსიებისაგან  

განსხვავებით, რომლებიც  პროინფლამაციური  ეფექტით  ხასიათდებიან. 

 

7.10.7.აქვს უპირატესობა სტანდარტიზებულ, კომერციულად ხელმისაწვდომ 

პარენტერული კვების ფორმულებს პარენტერული კვების შედგენილ ნარევებთან  

შედარებით ? 

 

  ICU პაციენტებში, კლინიკური გამოსავლის მიხედვით, სტანდარტულ კომერციულად 

ხელმისაწვდომ პარენტერული კვების ფორმულას არ გააჩნია უპირატესობა 

პარენტერული კვების  შედგენილ  ნარევებთან შედარებით. 

 

      სტანდარტიზებული კომერციულად ხელმისაწვდომი პარენტერული კვება  

მზადდება მანუფაქტურულად, სტერილურ ჭურჭელში როგორც ცენტრალური, ისე 

პერიფერიული ხაზისთვის, ელექტროლიტებით და ელექტროლიტების გარეშე. 

      ასეთ პროდუქტს შესაძლოა, ჰქონდეს უპირატესობა უსაფრთხოების 

თვალსაზრისით პარენტერული კვების შედგენილ ნარევთან შედარებით. თუმცა 

სტანდარტული, კომერციულად ხელმისაწვდომი პროდუქტების შეზღუდული 

რაოდენობის გამო რთულია მისი მორგება როგორც  კლინიკურ პარამეტრებზე, ისე 

პაციენტის  კონკრეტულ მოთხოვნებზე მიკრო და მაკრო ელემენტების მიმართ. 

     ეს განსაკუთრებით სარწმუნოა კრიტიკულ პაციენტებში, რომლებსაც აქვთ 

დამატებითი  გართულებები რენულ/ჰეპატური დისფუნქციის, ელექტროლიტური 

დისბალანსის, სითხის რესტრიქციის ჩათვლით. დამატებით, პროდუქტი შიძლება 

გავაკრიტიკოთ დექსტროზის მაღალი შემცველობის გამო, რომელსაც შეუძლია 

ინფექციის ან ჰიპერგლიკემიის გამოწვევა. მონაცემები სტანდარტული, 
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კომერციულად ხელმისაწვდომი პარენტერული პროდუქტების შესახებ, ICU 

პაციენტებში ლიმიტირებულია. კვლევების უმეტესობა რეტროსპექტულია ან 

ობსერვაციული. მხოლოდ 1 ინტერნაციონალური მულტიცენტრული RCT  კვლევაა   

დამთავრებული277. არ იყო სხვაობა სტანდარტულ, კომერციულად ხელმისაწვდომ 

პარენტერული კვების პროდუქტსა და პარენტერული კვების შედგენილ ნარევებს 

შორის, 28-ე დღის სიკვდილიანობის, ICU-ში, ჰოსპიტალში დაყოვნების, ორგანოთა 

უკმარისობის, ჰიპო/ჰიპერგლიკემიური შემთხვევების მიხედვით277. არ არის   

ინფორმაცია სხვადასხვა ცენტრების მიერ გამოყენებული ნარევების დამზადების 

სტანდარტის შესახებ. A.S.P.E.N კლინიკური გაიდლაინის რეკომენდაცია 

პარენეტერული კვების შეკვეთის, შემადგენლობის, მარკირების და  სტანდარტული, 

კომერციულად ხელმისაწვდომი პარენტერული კვების პროდუქტების დოზირების  

შესახებ, ინდივიდუალური და სტანდარტული პარენტერული კვების ფორმულებთან 

ერთად განიხილება როგორც პაციენტის მოთხოვნილების დაკმაყოფილების 

ხელმისაწვდომი და საუკეთესო საშუალება278.  

         სტანდარტული, კომერციულად ხელმისაწვდომი პარენტერული კვება განიხილება 

ICU პაციენტებში მაშინ, როცა ის პაციენტის მეტაბოლურ მოთხოვნებს  შეესაბამება.  

  

7. 11.  სისხლში გლუკოზის სასურველი დონე მოზრდილ ICU პაციენტებში 

 

     ძირითად ICU პოპულაციაში, გლუკოზის სამიზნე მაჩვენებლები 140 ან 150-189მგ/დლ 

ფარგლებშია. სპეციფიურ პაციენტებში (პოსტკარდიოვასკულური   ქირურგია, თავის 

ტრავმა) შესაძლოა, იყოს განსხვავებული და სცდება ამ სახელმძღვანელოს ფარგლებს. 

      ჰიპერგლიკემია წარმოადგენს მწვავე დაავადებაზე და მძიმე სეფსისზე პასუხს, 

რომელსაც შეუძლია, გამოიწვიოს ცუდი შედეგები. არსებობს განსხვავებული 

მოსაზრებები მინიმალურ  დონესთან მიმართებაში, SCCM რეკომენდაციით  ეს არის -

150-180მგ/დლ279,  მაშინ როცა A.S.P.E.N. იძლევა რეკომენდაციას 140-180მგ/დლ. 

      2001 წელს კვლევამ აჩვენა, რომ გლუკოზის მკაცრი კონტროლი (TGC) - 80-

110მგ/დლ, ინსულინის ინტენსიური თერაპიის ფონზე  ასოცირებული იყო სეფსისის, 

ICU-ში დაყოვნების შემცირებასთან და სიკვდილიანობის უფრო დაბალ 

მაჩვენებელთან,  ვიდრე ინსულინით ტრადიციული თერაპიის შემთხვევაში (სისხლის 

გლუკოზა <200მგ/დლ)280. მეორე მხრივ კვლევის შედეგები იყო წინააღმდეგობრივი. 

მაშინ როცა ადრეულ, პოსტოპერაციულ პერიოდში პაციენტები იღებდნენ 200-300 

გრამ ინტრავენურ დექსტროზას280. გლუკოზის მკაცრი (TGC) და ზომიერი (MGC) 

კონტროლის  მიხედვით (140-180მგ/დლ) შედარდა   კვლევები : VISEP 282 , მოცულობით  
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ჩანაცვლებითი და ინსულინით თერაპიის ეფექტურობა 535 პაციენტში  მძიმე სეფსისის 

და სეპტიური შოკის დროს, რომლებიც მკურნალობდნენ  გერმანიის 18 ICUs-ში  და 

COIITSS283კვლევა, სეპტიური შოკის მკურნალობა კორტიკოსტეროიდებით და 

ინსულინის ინტენსიური თერაპიით 509 პაციენტში, რომლებიც იმყოფებოდნენ 

საფრანგეთის  11 ICUs ში. VISEP კვლევა შეწყდა ადრეულ ეტაპზე, რადგან გაიზარდა 

პოტენციურად სახიფათო ჰიპოგლიკემიის  შემთხვევები და არ ჰქონდა დადებითი    

გავლენა სიკვდილიანობის მაჩვენებელზე. COIITSS კვლევაში TGC ჯგუფმა აჩვენა 

ჰიპოგლიკემიის  და სიკვდილიანობის უფრო მაღალი მაჩვენებელი MGC ჯგუფთან 

შედარებით. ერთმა უდიდესმა კვლევამ ინტენსიურ თერაპიაში (Normoglycemia in 

Intensive Care Evaluation and Survival Using Glucose Algorithm Regulation -NICE-SUGAR) 

მოახდინა 6104 პაციენტის რანდომიზაცია 42 ჰოსპიტალში, რომლებიც ძირითადად 

იღებდენენ ენტერულ კვებას და გლუკოზის დონე სისხლში აღწევდა 80–100 მგ/დლ  

(TGC)   ან   <180 მგ/დლ  (MGC). TGC ჯგუფის პაციენტებში  მაღალი იყო  90-ე დღეს 

სიკვდილის რისკი 27.5% vs 24.9%; P = 0.02)284. მძიმე ჰიპოგლიკემია აღრმავებდა   

ტვინის დაზიანებას. 3 RCTs285–287 მიმოხილვამ, რომელმაც გამოიკვლია 773 პაციენტი, 

აჩვენა რომ TGC ჯგუფში უფრო მაღალი იყო ჰიპოგლიკემიის შემთხვევები, ვიდრე 

MGC ჯგუფში, TGC ამცირებდა ინფექციის შემთხვევებს და არ ახდენდა გავლენას  

სიკვდილიანობის მაჩვენებელზე. პაციენტთა სპეციფიური პოპულაციისთვის 

(პოსტკარდიოვასკულური ქირურგია, თავის ტვინის ტრავმა) შესაძლოა დავეყრდნოთ  

გამოქვეყნებულ  სახელმძღვანელოებს (მათ შორის SCCM) გლიკემიის კონტროლის 

შესახებ279. 

 

7. 12. პარენტერული გლუტამინი  მოზრდილ ICU პაციენტებში 

  

პარენტერული  გლუტამინის დამატება რუტინულად არ უნდა მოხდეს  კრიტიკული 

მედიცინის ერთეულებში. 

 

   რამდენიმე მიმდინარე კვლევამ და მეტა-ანალიზმა საეჭვო გახადა კრიტიკულ 

პაციენტებში პარენტერული გლუტამინის დამატება. REDOX კვლევამ, 2X2 დიზაინით, 

მოიცავდა რა 1223 კრიტიკულ პაციენტს 40 ICUs -დან, მოახდინა პაციენტთა 

რანდომიზაცია 4 ჯგუფიდან 1-ში: პლაცებო, გლუტამინი (ენტერული და 

პარენტერული), ანტიოქსიდანტები (ინტრავენური სელენი, თუთია, E-ვიტამინი, 

ბეტა-კაროტინი და ასკორბინის მჟავა) და გლუტამინი-ანტიოქსიდანტების  

კომბინაცია288. სიკვდილიანობა ჰოსპიტალში და  6 თვის შემდეგ, იყო მნიშვნელოვნად  
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მაღალი იმ პაციენტებში, რომლებიც  გლუტამინს იღებდენენ (37.2% vs 31%; P = 0.02; 

43.7% vs 37.2%; P =0.02, შესაბამისად ) 288.  გლუტამინის პოტენციური გვერდითი 

ეფექტი განსაკუთრებით მაღალი იყო პაციენტებში, ვინც მაღალ დოზას იღებდა 

(>0.5გ/კგ/დღ) კრიტიკული მდგომარეობის ადრეულ ფაზაში მულტიორგანული 

უკმარისობის ფონზე ან გახანგრძლივებული შოკის შემთხვევაში, რომელიც 

ვაზოპრესორით მხარდაჭერას მოითხოვდა. სხვა დიდმა კვლევამ (SIGNET) ვერ აჩვენა 

უკეთესი გამოსავალი ICU პაციენტებში ინფექციური გართულებების და 

სიკვდილიანობის მიხედვით289. 5 მულტიცენტრული კვლევის  მეტაანალიზმა, 

რომელიც მოიცავდა 2463  პაციენტს, აჩვენა მნიშვნელოვნად უფრო დიდი 

სიკვდილიანობა პაციენტებში გლუტამინის მიღების შემდეგ, ვიდრე პლაცებო ჯგუფში 

რანდომიზებულ პაციენტებში (35% vs 31%, შესაბამისად; P = 0.015). ეს მკვეთრი 

კონტრასტული  შედეგია ერთი ცენტრის მეტაანალიზთან შედარებით, რომელმაც 

გამოიკვლია 1645 პაციენტი  და დააფიქსირა სიკვდილიანობის მკვეთრი შემცირება 

პაციენტებში, რომლებიც გლუტამინს იღებდენენ, საკონტროლო ჯგუფისგან 

განსხვავებით (20% vs 23%,  P = 0.019)291. სხვები თვლიან, რომ ამინომჟავების 

დისბალანსი, რომელსაც გლუტამინის დამატება იწვევს (უზრუნველყოფს რა 

ეგზოგენური პროტეინის  60% -ს)  დაავადების   სიმძიმესთან (შოკი, მულტიორგანული 

უკმარისობა) ერთად ზრდის  სიკვდილიანობას292.  სხვა მიმდინარე კვლევებმა არ 

გამოავლინა საწყისი  გლუტამინის დეფიციტი დამატებითი  თერაპიის დაწყებამდე293..  

 

7. 13.   პარენტერული  კვების შეწყვეტა  

 

კითხვა: რა ეტაპზე უნდა შეწყდეს პარენტერული კვება კვების ცვლად რეჟიმში, როცა 

ენტერული კვების გაზრდა შესაძლებელია და პაციენტი  პარენტერულ  კვებაზეა? 

 

     ენტერული კვების ტოლერანტობის შემთხვევაში, პარენტერული კვების მოცულობა 

უნდა შემცირდეს ან საერთოდ შეწყდეს მაშინ, როცა პაციენტი ენტერული კვებით იღებს 

სამიზნე ენერგეტიკული მოთხოვნების 60%-ს.  

 

   მაშინ როცა პარენტერული კვების ფონზე უკვე მოხდა პაციენტის  სტაბილიზაცია და 

ენტერულ კვებას გამოხატული უპირატესობა აქვს კრიტიკულ პაციენტში, უნდა 

შევეცადოთ ენტერულ თერაპიაზე სრულად გადასვლა. საკვებით გადატვირთვის 

(overfeeding) და მასთან დაკავშირებული გართულებების თავიდან ასაცილებლად, 

პარენტერული კვებით მიწოდებული ენერგიის მოცულობა უნდა შემცირდეს ისეთი 
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სახით, რომ მოახდინოს ენტერული კვებით მიწოდებული ენერგიის კომპენსაცია. 

როგორც კი ენტერული კვება უზრუნველყოფს ძირითადი ენერგეტიკული 

მოთხოვნების 60%-ით დაკმაყოფილებას, შესაძლებელია, პარენეტრული კვების 

შეწყვეტა253. 

7. I4. პულმონური  უკმარისობა 

 

ნახშირწყლების/ცხიმების  ოპტიმალური შეფარდება პულმონური უკმარისობის მქონე  

მოზრდილ პაციენტში.  

 

7.14.1. სპეციალური პრეპარატები ცხიმის მაღალი და ნახშირწყლების დაბალი  

შემცველობით, რომელიც ინიშნება სუნთქვის სიხშირეზე ზემოქმედების მიზნით და  

CO2 გამოყოფის შესამცირებლად, არ უნდა იქნეს გამოყენებული მწვავე რესპირაციული 

უკმარისობის მქონე ICU პაციენტებში  

 

   ადრეულმა, ერთ-ერთმა პატარა კვლევამ (20 პაციენტი)294 აჩვენა, რომ ენტერული 

კვების ფორმულამ - ბევრი ცხიმი/მცირე ნახშირწყალბადი, რესპირაციული 

უკმარისობის მქონე პაციენტებში შეამცირა მექანიკური ვენტილაციის ხანგრძლივობა 

სტანდარტულ ფორმულებთან შედარებით. ამის მიუხედავად ასეთი შედეგები ვერ 

მიიღო  მსგავსი ტიპის  დიდმა  RCT (50 პაციენტი) კვლევამ295.  არაკონტოლირებულმა 

კვლევებმა წარმოაჩინა, რომ ICU პაციენტებში მაკრონუტრიენტების შემცველობის 

ზრდა ცხიმში და ნახშირწყლებში კლინიკურად მნიშვნელოვანია CO2  გამოყოფის 

შესამცირებლად. მაკრონუტრიენტების შემცველობა ნაკლებად ახდენს გავლენას  CO2 

-ის გამოყოფაზე მაშინ, როცა კვების რეჟიმი ენერგეტიკულ მოთხოვნებს 

უახლოვდება296. უნდა შემცირდეს  ენერგიის საერთო გამოყოფა, რომელიც პაციენტის 

ენერგეტიკულ მოთხოვნებს გადააჭარბებს. CO2 გამოყოფა მკვეთრად იზრდება  

ლიპოგენეზის ფონზე და ნაკლებად მისაღებია პაციენტებისთვის, რომლებიც 

მიდრეკილნი არიან CO2 დაგროვებისკენ294,296,297. სუნთქვის მძიმე უკმარისობის მქონე 

პაციენტებში თავი უნდა შევიკავოთ IVFE სწრაფი ინფუზიისგან (განსაკუთრებით  

სოიოს ზეთით) სრული მოცულობისაგან დამოუკიდებლად.  

  

  ამცირებს თუ არა სითხის რაოდენობას ენტერული კვების ენერგოტევადი ფორმულები 

მოზრდილ ICU პაციენტებში სუნთქვის უკმარისობის დროს ?  
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7.14.2.  პაციენტებში, მწვავე რესპირაციული უმარისობით, შესაძლებელია,  ენტერული 

კვების ისეთი  ფორმულების გამოყენება , რომლებიც ენერგოტევადია და  სითხით 

შეზღუდული (განსაკუთრებით მოცულობით გადატვირთვის შემთხვევაში). 

    

სითხის დაგროვება, ფილტვის შეშუპება და რენული უკმარისობა ახასიათებს   

სუნთქვის მწვავე უკმარისობის მქონე პაციენტებს და შესაძლოა, ჰქონდეს  ცუდი 

გამოსავალი. ამიტომ სუნთვის მწვავე უკმარისობის შემთხვევაში რეკომენდაცია უნდა  

მიეცეს ენერგოტევად, სითხით შეზღუდულ ფორმულებს (1.5-2კკალ/მლ), რომელიც  

მოცულობის  შემცირებას მოითხოვს297.  

 

    კითხვა: ვაკონტროლოდ თუ არა შრატის ფოსფატის კონცენტრაცია ICU პაციენტებში 

სუნთქვის უკმარისობით, როცა ვიწყებთ ენტერულ ან პარენტერულ კვებას?   

  

7.14.3. შრატის ფოსფატის კონცენტრაცია უნდა კონტროლირდებოდეს მკაცრად და 

ჩანაცვლდეს საჭიროების შემთხვევაში.                                                                                         

 

მძიმე ან ზომიერი ჰიპერფოსფატემია (შრატის  ფოსფორი <1.5მგ/დლ და  ≤2.2მგ/დლ) 

ვითარდება ICU პაციენტების 30%-ში298–300.. ფოსფატი აუცილებელია ატფ-ის 

(ადენოზინტრიფოსფატი) და 2.3DPG (დიფოსფოგლიცერატი)  სინთეზისთვის.  

ორივე კრიტიკულად მნიშვნელოვანია დიაფრაგმის ნორმალური კუმშვადობის და 

ფილტვის ფუნქციის ოპტიმიზაციისთვის. ჰიპოფოსფატემია ხშირად ვითარდება  

კრიტიკული დაავადებების დროს და წარმოადგენს  სასუნთქი  კუნთების სისუსტის 

და აპარატიდან მოხსნის გაძნელების ერთ-ერთ მიზეზს301. 66 MICU პაციენტის  

კოჰორტულ კვლევაში (193 ვინინგის მცდელობით) აპარატიდან მოხსნა გაუმჯობესდა   

პაციენტებში, რომლებშიც შრატის ფოსფორი იყო 1.18 ± 0.27 მმლ/ლ  და არა 1.06 ± 0.31 

მმოლ/ლ (P = 0.008). პაციენტებს, რომლებშიც  ფოსფორის დონე იყო <0.8მმოლ/ლ,  

ჰქონდათ ვენტილაციის გახანგრძლივების მაღალი რისკი, იმ პაციენტებთან 

შედარებით, რომლებშიც მისი დონე ლაბორატორიული ნორმის ფარგლებში რჩებოდა 

(RR = 1.18; 95% CI, 1.06–1.32; P = 0.01)302.  

       სხვადასხვა არაკონტროლირებული კვლევებით მითითებული იქნა, რომ 

მიზანშეწონილია შრატის ფოსფატის განსაზღვრა და მისი კონტროლი (იმის 

მიუხედავად, რომ შრატში მისი დონე არ შეესაბამება სხეულში მის სრულ   

შემცველობას) ზომიერი და მძიმე ჰიპოფოსფატემიის კორექცია პროტოკოლების 

შესაბამისად, რესპირაციული ფუნქციის გასაუმჯობესებლად მექანიკურ 

ვენტილაციაზე მყოფ პაციენტებში303–305. 
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7.15.  რენული უკმარისობა 

 

    კრიტიკულად მძიმე მოზრდილ პაციენტებში, თირკმლის მწვავე უკამარისობით 

(AKI), სპეციალური  ენტერული ფორმულების გამოყენების ჩვენება.რეკომენდაციები 

შესაბამისი ენერგიის და პროტეინების გამოყენებისთვის AKI ავადობის 

შესამცირებლად. 

 

7.15.1.   თირკმლის მწვავე უკმარისობის მქონე  ICU პაციენტებში გამოყენებული უნდა 

იქნეს სტანდარტული ენტერული ფორმულა და სტანდარტული ICU რეკომენდაციები 

პროტეინის (1.2–2 გ.კგ.დღეში)  და  ენერგიის (25-39კკალ.კგ.დღეში) უზრუნველყოფის 

მიზნით. ელექტროლიტების მნიშვნელოვანი დარღვევებისას, რენული 

უკმარისობისთვის შემუშავებულია შესაბამისი ელექტროლიტური  პროფილის მქონე  

სპეციალური ფორმულები. 

 

   AKI ზოგჯერ ვლინდება როგორც იზოლირებული ორგანული უკმარისობა 

კრიტიკულ პაციენტებში. ICU პაციენტებში ენტერული კვების დაწყებისას  

გათვალისწინებული უნდა იქნეს ძირითადი დაავადება, თანმხლები დაავადებები და  

მიმდინარე გართულებები. IC  ყველაზე ოპტიმალურია  AKI  მქონე  ICU პაციენტებში.   

სხეულის ჭეშმარიტი წონაგამოყენებული უნდა იქნეს ნორმალური წონის მქონე 

პაციენტებში და სხეულის იდეალური წონა მსუქან და კრიტიკულ პაციენტებში. 

ენერგეტიკული მოთხოვნა  განისაზღვრება IC ფორმულით, უკვე გამოქვეყნებული 

პროგნოზული ტოლობებით ან გამარტივებული, წონაზე დამოკიდებული 

ტოლობებით (25-30კკალ.კგ დღეში)306–310. სპეციალური ფორმულები, 

ელექტროლიტების  ნაკლები შემცველობით (ფოსფატი და კალიუმი) შესაძლოა,  იყოს 

მეტად  სასარგებლო AKI  მქონე  ICU პაციენტებში306,308.   

    რა არის პროტეინის სამიზნე მაჩვენებელი აზოტის გაზრდილი ხარჯვის 

საკომპენსაციოდ მოზრდილ, კრიტიკულ პაციენტებში თირკმლის მწვავე 

უკმარისობით, რომლებსაც უტარდებათ ჰემოდიალიზი ან CRRT (გახანგრძლივებული 

თირკმლის ჩანაცვლებითი თერაპია). 

7.15.2.  ჰემოდიალიზის  ან  CRRT პაციენტებში გაიზარდოს პროტეინის მიწოდება 

მაქსიმუმზე მაღლა - 2.5 გ.კგ.დღეში. პროტეინი არ უნდა შეიზღუდოს თირკმლის 

უკმარისობის მქონე პაციენტებში, რათა თავიდან ავიცილოთ ან გადავავადოთ  

დიალიზის დაწყება.  

 



47 
 

   ამინომჟავების მნიშვნელოვანი დანაკარგი (10-15გ/დღეში) ასოცირებულია CRRT 

თან310. სხეულის კუნთოვანი მასის კატაბოლიზმი, რომელიც განისაზღვრება 

პროტეინის კატაბოლიზმის სიხშირით, წარმოადგენს 1.4–1.8გ/კგ/დღეში AKI 

პაციენტებში, რომლებსაც CRRT  უტარდებათ306,310. ასეთი პაციენტები დამატებით 

მოითხოვენ 0.2311დან 2.5 გ.კგ.დღეში94,312. არ ჰქონდა გამოხატული უპირატესობა   

პროტეინის ძალიან მაღალ მაჩვენებლებს (>2.5 გ.კგ.დღეში), ვინაიდან აზოტის 

გაძლიერებულ შეყვანას  შეუძლია მარტივად გაზარდოს  შარდოვანას   დონე94,313. 1 RCT 

კვლევამ ჩათვალა, რომ  2.5გ.კგ.დღეში პროტეინის შეყვანა აუცილებელია დადებითი 

აზოტოვანი ბალანსის შესაქმნელად პაციენტთა ამ პოპულაციაში94 . 

 7. 16. ღვიძლის   უკმარისობა 

  

ენერგეტიკული და პროტეინზე მოთხოვნილება კრიტიკულ პაციენტებში როგორც  

ღვიძლის უკმარისობით,  ისე  ღვიძლის უკმარისობის  გარეშე. 

   

7.16.1.  უნდა  განისაზღვროს  მშრალი წონა  აქტუალური (ფაქტიური) წონის ნაცვლად  

ენერგიის და პროტეინის განსაზღვრისთვის ღვიძლის ციროზით და ღვიძლის 

უკმარისობით დაავადებულ პაციენტებში, იწვევს რა ისეთ გართულებებს, როგორიცაა 

ასციტი, ინტრავასკულური მოცულობის შემცირება, შეშუპება, პორტული ჰიპერტენზია   

და ჰიპოალბუმინემია. 

კვების სქემა არ გულისხმობს პროტეინის შეზღუდვას და იგივე რეკომენდაციებს 

ითვალისწინებს,  რაც გამოიყენება  სხვა კრიტიკულად დაავადებულ პაციენტებში.  

 

    კვების მომატებული რისკი  და ნუტრიციის სტატუსის გაუარესება გავრცელებულია  

ღვიძლის ქრონიკული  უკმარისობით დაავადებულ პაციენტებში და თითქმის ყველა 

პაციენტში, რომელიც ღვიძლის ტრანსპლანტაციას ელოდება. ნუტრიციის რისკი   

კორელაციაშია ღვიძლის დისფუნქციის ხარისხთან. ღვიძლის უკმარისობასთან 

ასოცირებული პორტული ჰიპერტენზია და პროტეინის დარღვეული სინთეზი, 

რომელიც იწვევს ასციტს და  შეშუპებას, არაზუსტს ხდის წონაზე დაფუძნებულ  ყველა 

გათვლას ნუტრიციის შესაფასებლად. მშრალი წონის განსაზღვრა ზოგჯერ  

შეუძლებელია დაავადების ქრონიკული ხასიათის გამო. მალნუტრიციის პირველადი 

ეტიოლოგია ღვიძლის დაავადებების დროს დაკავშირებულია პერორალური გზით 

საკვების მიღების შეზღუდვასთან სხვადასხვა ფაქტორთა გამო: გემოს შეცვლა, 

ავტონომიური  დისფუნქცია და გასტროპარეზი, ნაწლავის სუსტი მოტორიკა და 

სუსტი ოროცეკალური ტრანზიტი. მალნუტრიცია ციროზის დროს ზრდის 
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სიკვდილიანობას314. პაციენტებს, რომლებსაც ჰქონდათ მალნუტრიცია 

ტრანსპლანტაციამდე, აღენიშნებოდათ გართულებების მაღალი სიხშირე და 

გადარჩენის დაბალი მაჩვენებელი ღვიძლის ტრანსპლანტაციის შემდეგ315–318. 

ენერგეტიკული მოთხოვნები კრიტიკულ პაციენტიებში ძალიან ცვალებადია, 

რთულია მისი გამოთვლა მარტივი ტოლობებით და ყველაზე უპრიანია IC 

გამოყენება319, 320. პროტეინზე მოთხოვნა ისეთივე  მეთოდით  განისაზღვრება ღვიძლის 

უკმარისობის დროს, როგორც ICU პაციენტში მშრალი წონის გამოყენება შესაბამისი 

გათვლებით (რეკომენდაცია C4).   

 

 

7.16.2. საკვების მიწოდების შესაბამისი გზა ღვიძლის უკმარისობის მქონე პაციენტებში  

ექსპერტთა კონსესუსით, ICU პაციენტში ღვიძლის მწვავე და ქრონიკული  დაავადების 

დროს, უპირატესად გამოყენებული უნდა იქნეს ენტერული კვება.   

 

    ხანგრძლივი პარენტერული კვება შესაძლოა ასოცირებული იყოს  გართულებებთან, 

არსებული ციროზის გაუარესება სეფსისის თანმხლებ რისკებთან ერთად, 

კოაგულოპათია  და სიკვდილი321. პარენტერულ კვებასთან ასოცირებული ღვიძლის 

დაავადება დაკავშირებულია პარენტერული კვების ხანგრძლივად გამოყენებასთან. 

ენტერული კვება აუმჯობესებს  ნუტრიციის სტატუსს, ამცირებს გართულებებს და 

ახანგრძლივებს სიცოცხლეს ღვიძლით დაავადებულ პაციენტებში, რის გამოც ის 

განიხილება ნუტრიენტების მიწოდების ოპტიმალურ მიმართულებად.კლინიკურ  

კვლევებში,ენტერული კვება ასოცირებულია ინფექციის შემცირებულ    სიხშირესთან, 

უფრო მცირე მეტაბოლურ გართულებებთან ღვიძლის დაავადების დროს და  ღვიძლის 

გადანერგვის შემდეგ, პარენტერულ კვებასთან ან (STD) სტანდარტულ 

დიეტოთერაპიასთან(არასპეციალიზებული  ნუტრიციული თერაპია)   შედარებით322–

324. ენცეფალოპათია ვითარდება ღვიძლის  დისფუნქციის მქონე პაციენტებში, 

სხვადასხვა მულტიფაქტორული პროცესების გამო პროტეინის მეტაბოლიზმის 

პროდუქტების მონაწილეობით და ღრმავდება ანთებით, ინფექციით და ჟანგვითი 

სტრესით. 

 

7.16.3  სპეციალური ფორმულის გამოყენება ღვიძლის დაავადების მქონე კრიტიკულ 

პაციენტებში. 

     სტანდარტული ენტერული ფორმულები  გამოყენებული იქნეს ICU პაციენტებში   

ღვიძლის  მწვავე და ქრონიკული დაავადებების დროს. (BCAA) branched-chain amino 

acid ფორმულის ეფექტურობა დადგენილი არ არის კომატოზურ პაციენტებში, 
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რომლებიც უკვე იღებენ პირველი რიგის თერაპიას ანტიბიოტიკებით და  

ლაქტულოზით. 

 

   არ არის მტკიცებულება, რომ რომ BCAA-ით გამდიდრებული ფორმულები   

აუმჯობესებს გამოსავალს სტანდარტულ პროტენით მდიდარი ფირმულებისგან 

განსხვავებით,ღვიძლით დაავადებულ კრიტიკულ პაციენტებში. BCAAs გამოყენების 

მიზანშეწონილობა ღვიძლის უკმარისობით გამოწვეული ენცეფალოპათიის დროს   

ეყრდნობა   მოსაზრებას,რომ მისი კონცენტრაცია მცირდება  ღვიძლის უკმარისობის 

დროს, ცენტრალურ ნერვულ სისტემაში ახდენს არომატული ამინომჟავების ადგილის 

დაკავებას და ასტიმულირებს ამიაკის გადაყვანას გლუტამინში. რანდომიზებული 

კვლევების შედეგები გვთავაზობს, რომ ხანგრძლივი BCAA გრანულების მიღება 

პერორალურად ამცირებს ღვიძლის დაავადების  და უკმარისობის  პროგრესირებას325–

327. ღვიძლისმიერი ენცეფალოპათიის პაციენტებში, იღებდენენ რა პირველი რიგის 

თერაპიას (ანტიბიოტიკები და ლაქტულოზა), არ არის მტკიცებულება, რომ BCAAs 

დამატება მენტალურ სტატუსს გააუმჯობესებს ან შეცვლის კომის ხარისხს325,326.  

7. 17. მწვავე პანკრეატიტი 

 

7.17.1. მწვავე პანკრეატიტის დროს, კვების პირველადი შეფასებისას მოხდეს 

დაავადების სიმძიმის შეფასება. დაავადების  სიმძიმე შეიძლება შეიცვალოს  სწრაფად, 

ამიტომ კვების ამტანობის და სპეციალიზებული ნუტრიციული თერაპიის საჭიროება 

უნდა შეფასდეს ხშირად.    

 

     მსუბუქი პანკრეატიტი განიხილება როგორც მდგომარეობა ლოკალური 

გართულებებისა და  ორგანოთა უკმარისობის გარეშე. 

    ზომიერი-მძიმე, მწვავე პანკრეატიტი განიხილება, როგორც გარდამავალი 

ორგანოთა უკმარისობა, რომელიც გრძელდება <48 სთ. ლოკალურ გართულებებთან 

ერთად.  ორგანოთა უკმარისობა განიხილება როგორც შოკი (სისხლის სისტოლური  

წნევა <90მმ.ვც.სვ), პულმონური უკმარისობა (Pao2 /Fio2 ≤300), ან რენული უკმარისობა 

(შარდის კრეატინინი≥1.9 მგ/დლ)328–331. 

     კომპიუტერულ ტომოგრამაზე ლოკალური გართულებები ვლინდება 

ფსევდოცისტის, აბსცესის ან ნეკროზის სახით. მძიმე, მწვავე პანკრეატიტი  განიხილება  

როგორც პერმანენტული ორგანოთა უკმარისობა, რომელიც გრძელდება >48სთ  

ჰოპიტალიზაციის  შემდეგ332 .  
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     წინამორბედი შეფასების სისტემები ასევე იყენებდა არაკეთილსაიმედო 

პროგნოზულ ნიშნებს (APACHE II ≥8, ქრონიკული დაავადების Chronic Health 

Assessment  შეფასება II, Ranson კრიტერიუმები  >3  და CRP >150მგ/ლ)  ზომიერად მძიმე, 

მწვავე პანკრეატიტით და  მძიმე პანკრეატიტით დაავადებულ პაციენტებში328,330. 

      ზომერად მძიმე და მძიმე მწვავე პანკრეატიტით დაავადებული პაციენტების 

დიფერენცირებით მსუბუქად დაავადებულისგან, შესაძლებელი ხდება პაციენტთა 

იდენტიფიცირება, რომელსაც ესაჭიროება ICU-ში მოთავსება, ორგანოთა უკმარისობის 

მკურნალობა ადრეულ სტადიაზე, სითხის ადეკვატური შევსება და დიეტოთერაპიის 

უზრუნველყოფა332.. დადებითი პროგნოზული მაჩვენებელი შეადგენს 50% -ზე 

ნაკლებს   პაციენტებში მაღალი ქულით, SIRS -ით (სისტემური ინფლამაციური 

პასუხის სინდრომი) ან ნეკროზით კომპიუტერულ ტომოგრამაზე332.  

    სხვადასხვა გარემოებათა გამო შესაძლებელია,  პანკრეატიტის მსუბუქი ფორმის 

ტრანსფორმაცია მოხდეს მძიმე ფორმაში. დაავადების დასაწყისი და განვითარება 

დაავადების სპექტრის შესაბამისად ხსნის იმ საკითხს, თუ რატომ შეიძლება მსუბუქი 

პაციენტი დამძიმდეს და ენტერული კვება ვერ აიტანოს, მაშინ როცა სხვები, 

დაავადების მძიმე ფორმებით, რამდენიმე დღეში იწყებენ პერორალურ კვებას.  

 

    ესაჭიროებათ თუ არა მწვავე პანკრეატიტით დაავადებულ პაციენტებს   სპეციალური 

ენტერული კვება?  

 

7.17.2.   სპეციალიზებული ენტერული კვება  არ უნდა იქნეს გამოყენებული მსუბუქი 

პანკრეატიტით დაავადებულ პაციენტებში. თუ ვითარდება მოულოდნელი აუხსნელი  

გართულებები ან ვერ ხერხდება პერორალური კვების დაწყება 7 დღის მანძილზე, 

განიხილება  სპეციალიზებული ნუტრიციული თერაპია. 
 

   პაციენტებს მსუბუქი, მწვავე პანკრეატიტით აქვთ უფრო ნაკლები (6%) 

გართულებები, ვიდრე იმ პაციენტებს, რომელთაც აქვთ დაავადების უფრო მძიმე 

ფორმა, პერორალური კვების 7 დღის მანძილზე ჩატარების 81% შანსი247,333,334. 

სპეციალიზებული თერაპიის ჩატარება ასეთ პაციენტებში არ ცვლის გამოსავალს. ეს 

პაციენტები შესაძლოა გადავიდნენ ჩვეულებრივ კვებაზე, პაციენტის სურვილის 

შესაბამისად,  ხოლო კლინიკაში დაყოვნების თვალსაზრისით აქვს  უფრო  უკეთესი  

შედეგები, ვიდრე მხოლოდ  სუფთა თხევადი საკვების მიღების შემთხვევაში (WMD = 

−2.62; 95% CI, −3.38 to −1.86; P <0.00001) (Figure 11) 335,336. რუტინული პარამეტრების 

პროტოკოლი (ტკივილის, გულისრევის, პირღებინების შეწყვეტა და პანკრეასული 

ენზიმების ნორმალიზება) არ  გამოიყენება 335–337. 
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     მწვავე პანკრეატიტით დაავადებულ პაციენტთა რა ჯგუფს  ჭირდება  სპეციალური 

კვება  ჰოსპიტალიზაციის ადრეულ  ფაზაში? 

 

7.17.3. პაციენტებს ზომიერი და მძიმე პანკრეატიტით, უნდა ჩაედგათ 

ნაზო/ოროენტერული  ზონდი, ენტერული კვება  დაიწყოს და  გაგრძელდეს ისეთი 

სიხშირით, რომ  უზრუნველყოს სითხის მოცულობის შევსება (შემოყვანიდან  პირველ 

24-48 საათში). 
 

  მწვავე,ზომიერი პანკრეატიტის შედეგების გაუმჯობესების მაჩვენებელი ადრეული 

ენტერული კვების დროს  ეყრდნობა  კვლევებს, რომელიც ადარებს ენტერულ კვებას 

პარენტერულთან. ერთ-ერთი კვლევა აჩვენებს ადრეული ენტერული კვების 

სარგებლიანობას (სიკვდილიანობის შემცირების მიხედვით) სტანდარტულ 

დიეტოთერაპიასთან შედარებით338–340  და გაუმჯობესებულ  გამოსავალს ადრეულ  

ეტაპზე ენტერული კვების დაწყებით (ინფექციის შემცირება, ორგანთა უკმარისობის 

გაღრმავება, ICU ში დაყოვნების შემცირება და SIRS),  მოგვიანებით დაწყებულ  

ენტერულ კვებასთან შედარებით341,342. არ არის ცნობილი ზომიერი და მძიმე 

პანკრეატიტით დაავადებულ (მსუბუქი ფორმის მსგავსად) პაციენტთა რა 

პროცენტისთვის არის მისაღები პერორალური კვება ჰოსპიტალიზაციიდან 3-4 დღის 

მანძილზე და  შესაბამისად  არ საჭიროებს  სპეციალიზებულ ნუტრიციულ თერაპიას. 

ზომიერი ან მძიმე პანკრეატიტით დაავადებულ პაციენტებში ენტერული კვების 

დაწყების  შეფერხება  >72-96 საათით  ჰოსპიტალიზაციის  შემდეგ  ზრდის ნუტრიციის 

სტატუსის სწრაფად გაუარესების რისკს, მასთან დაკავშირებულ გართულებებთან 

ერთად.  

 

მისაღები  ფორმულა ზომიერი ან მძიმე პანკრეატიტით დაავადებულ პაციენტებში 

ადრეული ენტერული კვების დასაწყებად.   

 

7.17.4 სტანდარტული პოლიმერული ფორმულა ენტერული კვების დასაწყებად მწვავე, 

მძიმე პანკრეატიტით დაავადებულ პაციენტებში მისაღებია. არ არის  საკმარისი 

მონაცემები, რათა რეკომენდაცია მიეცეს მწვავე პანკრეატიტის დროს იმუნიტეტის 

ასამაღლებელი  ფურმულების გამოყენებას.  

 

 სტანდარტული  პოლიმერული   ფორმულით უნდა დაიწყოს  ადრეული ენტერული  

კვება პაციენტებში ზომიერი, მძიმე პანკრეატიტით. 3 მცირე RCTs კვლევა, რომელიც 

ადარებდა იმუნო-მოდულაციურ  ფორმულას (2-არგინინით და FO თევზის ზეთით, 1 

-მხოლოდ FO შემცველობით)  სტანდარტულ  ენტერულ  ფორმულას, თვლის  რომ 
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იმუნონუტრიციულ ფორმულებს შეუძლია დამატებითი სარგებლის მოტანა 

მომავალში. ამ ეტაპზე კვლევის ეს რაოდენობა რეკომენდაციების გასაკეთებლად 

საკმარისი არ არის 176,343,344.  

 

 პაციენტმა მძიმე, მწვავე პანკრეატიტით მიიღოს თუ არა ენტერული ან პარენტერული 

კვება? 

 

7.17.5 იქნეს ენტერული კვება  გამოყენებული პარენტერული კვების ნაცვლად მძიმე 

პანკრეატიტის მქონე იმ პაციენტებში, რომლებსაც ნუტრიციული თერაპია 

ესაჭიროებათ?  

   პარენტერული კვება, როგორც საწყისი ნუტრიციული თერაპია არ უნდა იქნეს 

გამოყენებული ზომიერი და მძიმე პანკრეატიტის დროს. ენტერულ კვებას აქვს 

უპირატესობა პარენტერულთან შედარებით, ვინაიდან უფრო მაღალია  კოეფიციენტი 

-რისკი/სარგებელი. 10 რანდომიზებული კვლევის  სამმა წინამორბედმა მეტაანალიზმა 
47,53,61,345–350,353 აჩვენა,რომ ენტერული კვება პარენტერულ კვებასთან შედარებით 

ამცირებს ინფექციურ დაავადებას (RR = 0.46; 95% CI, 0.29–0.74; P = 0.001)338, 

ჰოსპიტალში დაყოვნებას (WMD = −3.94; 95% CI, −5.86 to −2.02; P < 0.0001)338,, 

ქირურგიული ჩარევის საჭიროებას RR = 0.48; 95% CI, 0.23–0.99; P =0 .05)351, 

მულტიორგანულ უკმარისობას (OR = 0.306; 95% CI, 0.128–0.736; P =0 .008) და 

სიკვდილიანობას (OR = 0.251; 95% CI, 0.095–0.666; P =0.005)352. იმ კვლევებიდან, 

რომლებიც მოიცავს ჩართვის კრიტერიუმებს, ცხრამ აჩვენა შემცირებული 

სიკვდილიანობა (RR = 2.17; 95% CI, 1.13–4.17; P =0.02) და შვიდმა  ინფექციური 

გართულებების   შემცირება (RR = 2.45; 95% CI, 1.61– 3.74; P < 0.0001) პაციენტებში,  

რომლებიც იღებდნენ ენტერულ კვებას პარენტერული კვებისგან განსხვავებით 

(Figures 12 and 13). 

 

  7.17.6. ენტერული კვება უნდა წარმოებდეს როგორც კუჭიდან, ისე წვრილი 

ნაწლავიდან, ვინაიდან ამ ორ გზას შორის განსხვავება არ არის ამტანობის ან კლინიკური 

გამოსავლის მიხედვით.  

 

    სამმა RCTs კვლევამ, ადარებდა რა  კვებას მწვავე პანკრეატიტის დროს  გასტრული 

და ნაწლავის  გზით, აჩვენა მნიშვნელოვანი განსხვავება ენტერული კვების 2 დონეს 

შორის ამტანობის და კლინიკური  გამოსავლის თვალსაზრისით354–356. Chang et al 

მეტაანალიზმა აჩვენა, რომ არ არის ამ ორ დონეს შორის განსხვავება ტკივილის, 

დიარეის  ან ენერგეტიკული ბალანსის მიხედვით357. 
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როცა არ არის ამტანობა საკვების მიმართ, რა სტრატეგია უნდა იქნეს გამოყენებული 

ენტერული კვების ამტანობის გასაძლიერებლად მძიმე, მწვავე პანკრეატიტის დროს:  

 7.17.7   ზომიერი და მძიმე პანკრეატიტის  დროს  პაციენტებში, რომლებსაც აქვთ 

ენტერული კვების აუტანლობა, უნდა იქნეს მიღებული ზომები ტოლერანტობის 

გაუმჯობესების მიზნით.  

   ზომები, რომლებიც აუმჯობესებს ტოლერანტობას ენტერული კვების მიმართ 

ზომიერი და მწვავე პანკრეატიტის დროს, მოიცავს:  

  7.17.8 ილეუსის  თავიდან აცილებას, რაც გულისხმობს ენტერული კვების სწრაფად 

დაწყებას ICU -ში  მოთავსებიდან  პირველ 48 საათში358. 

  7.17.9. ენტერული საკვების ინფუზიის დონის გადატანას კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის  

დისტალურ ნაწილში359,353. 

   7.17.10. სტანდარტული პოლიმერული ფორმულის შეცვლას ფორმულით, რომელიც  

შეიცავს მცირე პეპტიდებს  და MCTs ან  ფორმულით, რომელიც არ შეიცავს ცხიმს360,361. 

  7.17.11. ბოლუსის შეცვლას  უწყვეტი ინფუზიით362,363. 

   7.17.12    მიიღოს თუ არა პაციენტმა მწვავე, მძიმე პანკრეატიტით პრობიოტიკი ?  

 

   პრობიოტიკების გამოყენება შესაძლებელია მწვავე, მძიმე პანკრეატიტის დროს  

პაციენტებში, რომლებიც ადრეულად იღებენ  ენტერულ კვებას. 

    2 მცირე RCTs  ევროპული კვლევის გამოცდილებამ, რომელიც Olah et al მიერ 

ჩატარდა, აჩვენა მწვავე, მძიმე პანკრეატიტის მქონე პაციენტებში პრობიოტიკის, 

ლაქტობაცილის1-4შტამით გამოყენების უპირატესობა364,365. Dutch მულტიცენტრულმა 

დიდმა კვლევამ Besselink et al206 მოიცავდა რა 296 პაციენტს, აჩვენა სიკვდილიანობის 

(16 vs 6%; P < .05), მულტიორგანული უკმარისობის (22 vs 10%; P < .05) გაზრდილი 

მაჩვენებელი. ასევე აჩვენა ქირურგიული ჩარევის საჭიროება (18 vs 10%; P <0.05) 

პაციენტებში, რომლებიც რანდომიზებული იყვნენ პრე და პრობიოტიკით 

(Lactobacillus-6 შტამი და Bifidobacter>1010CFU/L) მკურნალობისთვის (წვრილი  

ნაწლავიდან მისაღებად) იმ საკონტროლო ჯგუფთან შედარებით, რომელიც  იღებდა 

მხოლოდ პრებიოტიკურ თერაპიას. ევროპაში და აშშ-ში პრობიოტიკები აღნიშნულნი 

არიან როგორც GRAS (მიღებული როგორც უსაფრთხო) კვების, წამლის და კოსმეტიკის 

ფედერალური კანონის 201(s)  და 409 სტატიების შესაბამისად. არც ერთი სხვა RCT 

კვლევა არ აჩვენებს პანკრეატიტის და კრიტიკულ მდგომარეობათა დროს 

პრობიოტიკების ასეთ  ცუდ ეფექტს, როგორც წარმოჩინდა ამ კვლევაში. 507 პაციენტის 

2010 მეტაანალიზი Zhang et al, რომელიც მოიცავს Besselink მულტიცენტრულ კვლევას 

და 4 სხვა მცირე RCTs კვლევას, აჩვენებს რომ ინფექცია (30.7% vs 43.0%; P =0.05)  და 
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ჰოსპიტალში დაყოვნება (−3.87 დღე; 95% CI, −6.20 to −1.54; P <0.001) მცირდება  

პრობიოტიკების გამოყენებით იმ საკონტროლო ჯგუფთან შედარებით,რომელიც  

მხოლოდ პლაცებოს იღებდა366.    

    უფრო დიდმა, 2013 წლის RCT კვლევამ Wang et al, ჩართო რა 183 პაციენტი და 2 

პრობიოტიკური ორგანიზმი (Bacillus subtilus და Enterococcus faecium), აჩვენა 

პანკრეატული სეფსისის (12.9% vs 21.3%; P< 0.05) და მულტიორგანული   დისფუნქციის 

(11.3% vs 24.6%; P<0,5) მნიშვნელოვანი შემცირება. სიკვდილიანობის თვალსაზრისით  

ცვლილებები არ იყო პაციენტებში, რომლებიც იღებდნენ ენტერულ კვებას  

პრობიოტიკებთან ერთად იმ საკონტროლო ჯგუფთან შედარებით, რომელიც იღებდა 

მხოლოდ ენტერულ კვებას344. ამ კვლევაში გამოყენებული იყო მრავალფეროვანი  

პრობიოტიკური ორგანიზმები.  

  

     როდის არის მიზანშეწონილი პარენტერული კვების გამოყენება მწვავე, მძიმე 

პანკრეატიტის დროს? 

 

7.17.13. პაციენტებში  მწვავე პანკრეატიტით, პარენტერული კვება დაწყებული უნდა 

იქნეს პანკრეატიტის დაწყებიდან  ერთი კვირის   შემდეგ  მაშინ, როცა ენტერული კვება  

არ არის  შესაძლებელი. 

 

   პაციენტებისთვის მძიმე, მწვავე პანკრეატიტით, პარენტერული კვების დაწყების 

დრო (და არჩევანი პარენტერულ კვებასა და სტანდარტულ დიეტოთერაპიას შორის) 

მნიშვნელოვან საკითხს წარმოადგენს მაშინ, როცა ენტერული კვება არ არის 

შესაძლებელი. ადრეულმა რანდომიზებულმა კვლევამ Sax et al აჩვენა პარენტერული 

კვების დამაზიანებელი შედეგები მსუბუქი და ზომიერი პანკრეატიტით 

დაავადებულებში ჰოსპიტალიზაციიდან 24 საათში, მისი დაწყების შემდეგ, 

ჰოსპიტალში დაყოვნების გახანგრძლივებით იმ პაციენტებთან შედარებით, 

რომლებიც რანდომიზებული იყვნენ  სტანდარტული დიეტოთერაპიის მიხედვით 247. 

Xian-li et al. კვლევამ მძიმე პანკრეატიტის დროს, როცა პარენეტრული კვება დაიწყო 

24-48 საათში სითხით სრული შევსების შემდეგ, აჩვენა გართულებების, ჰოსპიტალში 

დაყოვნების და სიკვდილიანობის მნიშვნელოვანი შემცირება სტანდარტულ 

დიეტოთერაპიასთან შედარებით.367 ამ უკანასკნელმა კვლევამ გამოიწვია 

პარენტერული კვების დაწყების დიფერენცირებულად, რამდენიმე დღით შეჩერება  

ანთებითი პასუხის პიკის  შემდეგ338 .   
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7.18. ქირურგიული  ქვეჯგუფები 

 

   განსხვავდება თუ არა დიეტოთერაპია ტრავმულ და სხვა კრიტიკულ მდგომარეობაში 

მყოფ პაციენტებს შორის? 

 

7.18.1.  სხვა კრიტიკული პაციენტების მსგავსად, თუ პაციენტი ჰემოდინამიკურად 

სტაბილურია, ადრეული მაღალპროტეინული  ენტერული კვება  დაწყებული უნდა  

იქნეს ტრავმის შემდგომ პერიოდში, დაზიანებდან 24- 48 საათში. 

 

დასაბუთება: ნუტრიციის შეფასება ტრავმის პაციენტში, პროტეინი/ენერგია 

მოთხოვნის  დათვლის, ნუტრიციის დაწყების და მიწოდების გზის შერჩევის   

მიხედვით ისეთივეა, როგორც ნებისმიერ კრიტიკულ პაციენტში. ტრავმაზე 

მეტაბოლური პასუხი ასოცირებულია  მეტაბოლიზმის  დარღვევებთან, კუნთოვანი 

ქსოვილის  უტილიზაციასთან გლუკონეოგენური სუბსტრატის სახით იმუნური და 

აღდგენითი ფუნქციების დასახმარებლად368. ჰორმონული გარემო ტრავმის შემდეგ 

ცვლის შიმშილზე ორგანიზმის ნორმალურ პასუხს და ხელს უწყობს ჩონჩხის 

კუნთების პროგრესულ შემცირებას25. ფიზიკური აქტივობის შეზღუდვა 

კუნთებისთვის, წოლითი რეჟიმი და უძრაობა ასოცირებულია კუნთების პროტეინის 

სინთეზის დაქვეითებასთან, რომელსაც თავის მხრივ მრავლობითი  მექანიზმი იწვევს, 

კალციუმზე დამოკიდებული პროტეოლიზი, ატფ-დამოკიდებული პროტეოლიზი, 

ლიზოსომური პროტეოლიზი და თავისუფალი რადიკალების ჟანგვითი აქტივაცია369. 

ეს ფიზიოლოგიური პროცესები იწვევს კუნთოვანი მასის  გაუარესებას ტრავმის დროს 

და ღრმავდება ნუტრიციული თერაპიის უზრუნველყოფის გაძნელების გამო.  ტრავმის  

შემთხვევაში საკვების  მიწოდების დრო ახდენს გავლენას გამოსავალზე. უკანასკნელი 

2 ათეული წლის მანძილზე ძალიან ცოტაა ჩატარებული კვლევები, თუმცა 

წინამორბედი მონაცემებით დგინდება  კვების დაწყების დრო პაციენტის ადეკვატური 

რეანიმაციის შემდეგ (საუკეთესო პირობებში პირველ 24 საათში). Doig at al.  

ჩატარებულმა მეტაანალიზმა, მოიცავდა რა 3 RCTs 126 პაციენტით, აჩვენა   

სიკვდილიანობის შემცირება პაციენტებში, რომლებიც ასეთ ადრეულ პერიოდში 

იღებდნენ საკვებს370. 2008 წლის სახელმძღვანელო გაიდლაინში ტრავმის შესახებ 

რეკომენდებულია კუჭიდან კვების დაწყება პირველ 24-48 საათში, ხოლო 

პოსტპილორული ნაწილიდან იმ შემთხვევაში, როცა კუჭიდან კვება არ არის 

შესაძლებელი371. ტრავმის პაციენტებს ხშირად უწევთ საოპერაციო ბლოკში გადაყვანა,  

რაც ხშირად იწვევს   მათი  კვების შეწყვეტას372. ასეთ პოპულაციაში სარგებლის 

მომტანია მოცულობაზე დამყარებული კვება. ტრავმის სიმძიმიდან გამომდინარე ამ 
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პაციენტებში შესაძლოა, გახანგრძლივდეს  ICU -ში დაყოვნება, რაც მოითხოვს 

პერიოდულად ნუტრიციის ხელახლა შეფასებას. ენერგიის მოთხოვნა 

დამოკიდებულია სხვადასხვა ფაქტორებზე. ენერგიის დანახარჯი მოსვენებისას (REE) 

პიკს აღწევს 4-5 დღის შემდეგ, მაგრამ მაღალი რჩება 9-12 დღის განმავლობაში 

(ენერგეტიკული  ხარჯვის  გაზრდით ზოგ შემთხვევაში, რომელიც გრძელდება >21 

დღის მანძილზე)373. სხეულის პროტეინის 16% იკარგება პირველ 21 დღეში, ხოლო ამ 

პროტეინის 67% იკარგება ჩონჩხის კუნთებიდან373. ენერგიის სამიზნე მაჩვენებელი   

უნდა იყოს 20-35 კკალ.კგ.დღეში, ტრავმის ფაზიდან გამომდინარე. რეანიმაციის 

ადრეულ ეტაპებზე  მოწოდებულია ენერგომოხმარების უფრო დაბალი დონე მაშინ, 

როცა ენერგომიწოდების ლიბერალიზაცია შესაძლებელია პაციენტის   

რეაბილიტაციის ფაზაში გადასვლის შემთხვევაში. ICU სხვა პაციენტებშიც ცილაზე 

მოთხოვნა  ანალოგიურია, თუმცა უზრუნველყოფის დიაპაზონი შეიძლება იყოს   

უფრო მაღალი 1,2-2 კკალ.კგ.დღ. 

    

  შესაძლოა იმუნომამოდულირებელი ფორმულების გამოყენება მძიმე ტრავმის მქონე 

პაციენტებში? 

 

7.18.2. პაციენტებში მძიმე ტრავმით შესაძლებელია, იმუნომამოდულირებელი 

ფორმულების გამოყენება, არგინინის და  FO  შემცველობით. 

 

    მეტაბოლური და  იმუნომამოდულირებელი   ფორმულების გამოყენება, რომლებიც  

შეიცავენ ისეთ ნუტრიენტებს, როგორიცაა EPA, DHA,  გლუტამინი, არგინინი და 

ნუკლეინის მჟავა, ფართოდ გამოიყენება ქირურგიულ პოპულაციებში. მაშინ როცა 

სხვადასხვა მტკიცებულება თეორიულად ეთანხმება მათ გამოყენებას ტრავმის 

შემთხვევაში, არ არსებობს დოკუმენტაცია სარგებლობის  შესახებ. 8 RCTS  მეტა-

ანალიზით, მოიცავს რა 372  ტრავმის პაციენტს, იმუნომამოდულირებელი  

ფორმულების გამოყენებამ აჩვენა,რომ არ არის  განსხვავება ინფექციის,  ჰოსპიტალში 

დაყოვნების და სიკვდილიანობის მიხედვით და იმ საკონტროლო ჯგუფთან 

შედარებით,რომლებიც  სტანდარტულ ენტერულ ფორმულას იღებდა374. ამ აგენტების 

ოპტიმალური დონე და კომბინაცია  ჯერ განსაზღვრული არ  არის. 

7.19. ტვინის ტრავმული დაზიანება   (TBI) 

 

    განსხვავებულია თუ  არა ნუტრიციული თერაპია TBI პაციენტებსა და  კრიტიკულ 

პაციენტებს  შორის ,რომლებსაც  არ აქვთ თავის ტვინი დაზიანებული ?  
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 7.19.1 თუ პაციენტი ჰემოდინამიკურად სტაბილურია, ადრეული ენტერული კვება 

უნდა დაიწყოს დაუყოვნებლივ, პოსტტრავმულ პერიოდში დაზიანებიდან 24-28 საათში. 

 

  კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფ TBI  პაციენტს ხშირად აქვს სხვა სახის ტრავმაც და  

ორგანოთა დაზიანება, რაც  მათ  ჰეტეროგენულ პოპულაციად აყალიბებს. ტრავმაზე 

სხვადასხვა პათოფიზიოლოგიური, იმუნური  და მეტაბოლური რეაქციები ცვლის 

მეტაბოლურ მოთხოვნებს. დიეტოთერაპიის დაწყების ვადები TBI პაციენტებში 

მნიშვნელოვნად ახდენს გავლენას მკურნალობის შედეგებზე368 . Cochrane ადრეული 

მიმოხილვამ წარმოადგინა, რომ ადრეულ დიეტოთერაპიას ახასიათებდა უკეთესი 

გამოსავალი  პაციენტებში (24- 72 საათი შემდეგ ტრავმიდან ), ვიდრე  გვიან დაწყებულ 

კვებას (3-5 დღის მანძილზე დაზიანებიდან), მიწოდების გზის მიუხედავად 
375(ადრეული ენტერული კვება გვიანდელთან შედარებით, ადრეული პარენტერული 

კვება  გვიანდელთან შედარებით, ადრეული პარენტერული კვება  გვიან ენტერულ 

კვებასთან შედარებით, ან  ენტერული კვება პარენტერულთან შედარებით)375. 

პროსპექტულმა კვლევამ აჩვენა მნიშვნელოვანი კავშირის არსებობა ადრეული 

ნუტრიციული თერაპიის მოცულობას და  სიკვდილის რისკს შორის376. ენერგიის და 

პროტეინის ოპტიმალური მოხმარება განსაზღვრავს სიკვდილიანობის რისკს, 2 კვირის 

შემდეგ იძლევა სიკვდილიანობის 30-40%-ით შემცირებას დღიური ენერგიის 10 

კკალ/კგ -ით   გაზრდის  შესაბამისად  და პლატოს მიღწევით  დღეში  25კკალ.კგ.მდე. 

იმის მიუხედავად, რომ TBI პაციენტებში Cochrane მიმოხილვამ და  Wang344 

მეტაანალიზმა არ გამოავლინა  შედეგებს  შორის  არსებითი განსხვავება კვების  გზების  

(ენტერული, პარენტერული) თვალსაზრისით, უპირატესობა ენიჭება ენტერულ 

ნუტრიციას , ახდენს რა დადებით გავლენას იმუნოლოგიურ რეაქციებზე, ნაწლავის 

მთლიანობის შენარჩუნებაზე374.376. კლინიცისტებს უნდა მიეცეს რეკომენდაცია, რომ  

ენტერული კვება დაიწყოს დაუყოვნებლივ, მაქსიმალური  სარგებლის მისაღწევად 

(ასევე შენარჩუნებული იყოს დაბალი ზღურბლი პარენტერულ კვებაზე 

გადასვლისთვის, ენტერული კვების აუტანლობის ნიშნების გამოჩენისთანავე). 

   ენერგეტიკული მოთხოვნები დამოკიდებულია TBI მართვის მეთოდებზე. 

ფაქტიური ენერგოდანახარჯის მერყეობა დამოკიდებულია სხვადასხვა  მოვლენებზე, 

როგორიცაა პარალიზური და კომის გამომწვევი აგენტების გამოყენება377. პროტეინზე 

მოთხოვნა შეიძლება იყოს  1.5-2.5 გ.კგ.დღეში42,378.  

 

7.19.2.  TBI პაციენტებში შესაძლოა, გამოყენებული იქნეს არგინინის შემცველი  

ფორმულები ან EPA/DHA დანამატები სტანდარტულ ენტერულ ფორმულებზე. 
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   მხოლოდ ერთმა მცირე კვლევამ მოზრდილებში (40 პაციენტი) შეადარა  

იმუნომამოდულირებელი ფორმულები (შეიცავდა რა  არგინინს, გლუტამინს, პრებიო 

ტიკურ   ბოჭკოებს,  ომეგა-3 ცხიმოვან მჟავებს ) სტანდარტულ ენტერულ ფორმულებს  

TBI პაციენტებში და  გამოავლინა ინფექციური გართულებების შემცირება 379. EPA  და   

DHA გამოყენებამ  ყურადღება მიიპყრო ნევროლოგიური პათოლოგიის მქონე  

პოპულაციებში, აჩქარებდა რა აღდგენის პროცესს ტვინის ტრავმული დაზიანების 

შემდეგ. მომავალში საჭიროა კვლევების გაგრძელება ამ სტრატეგიის 

მხარდასაჭერად380. 

7.20.    ღია მუცელი   (OA ) 

 

7.20.1. ადრეული ენტერული კვება (დაზიანებიდან 24-48 საათში) უნდა დაიწყოს 

პაციენტებში  ღია  მუცლით და  ნაწლავთა დაზიანების გარეშე. 

  

   ღია მუცლის ტექნიკა ხშირად გამოიყენება მუცლის ღრუს ქირურგიაში,როცა 

მუცლის ღრუ ვერ დაიხურება მაღალი ინტრააბდომინური წნევის გამო. ეს 

პროცედურა ტარდება პირველ რიგში  მუცლის ტრავმის შემდეგ და პოსტოპერაციული 

აბდომინური კომპარტმენტ სინდრომის მართვისთვის. ღია მუცლის ტექნიკა 

გამოიყენება მძიმე პერიტონიტის და ინფიცირებული პანკრეონეკროზის 

მართვისთვის. რისკ-ფაქტორები, რომელთა გამო ღია მუცლის ტექნიკის 

გამოყენებისკენ მივდივართ, მოიცავს 4 კატეგორიას, აბდომინური კედლის 

შემცირებული კომპლაიენსი, აბდომინურ ღრუში შიგთავსის მომატება, დიდი 

მოცულობის ინფუზია კაპილარული განვლადობის ზრდით, არხში შიგთავსის მატება. 

ზოგიერთ შემთხვევაში ღია მუცელი  პაციენტს  შეიძლება ჰქონდეს  რამდენიმე დღე  ან 

კვირა. იდეალური გამოსავალი გულისხმობს დროულად და საბოლოოდ, პირველად 

ფასციურ დახურვას381,382. ბევრი არ იწყებს ენტერულ კვებას პაციენტებში ღია მუცლით. 

რეტროსპექტული მონაცემები გვთავაზობს, რომ პაციენტების კვება უსაფრთხოა, თუ 

ნაწლავი დაზიანებული არ არის. ღია მუცლით, 597 პაციენტის მულტიცენტრულმა  

რეტროსპექტულმა მიმოხილვამ, რომელიც შეგროვდა I დონის 11 ტრავმატოლოგიური 

ცენტრიდან, გვამცნო, რომ პაციენტთა 39%-ში ენტერული კვება ჩატარდა მუცლის 

ღრუს დახურვამდე383.  307 პაციენტის (ნაწლავთა დაზიანების გარეშე) ლოგისტურმა 

რეგრესულმა ანალიზმა წარმოადგინა რომ ენტერული კვების გამოყენება 

ასოცირებული იყო მუცლის ფასციური დახურვის ვადის მნიშვნელოვნად 

შემცირებასთან, პნევმონიის, ინტრააბდომინური გართულებების და 
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სიკვდილიანობის შემცირებასთან სტანდარტულ დიეტოთერაპიასთან შედარებით 

(ყველა  სხვაობა, P ≤ 0.02)383.. სხვა რეტროსპექტულ მიმოხილვაში, რომელშიც 

პაციენტები დაჯგუფდნენ ენტერული კვების დაწყების ვადების მიხედვით (ადრეული 

≤4 დღე, გვიანი>4 დღე) არ იქნა ნანახი განსხვავება გართულებების ან 

სიკვდილიანობის მიხედვით,  მაგრამ ჯგუფში,  სადაც ადრე დაიწყო კვება, უფრო ადრე   

დაიხურა ფასცია (P <0.02)  და  ნაკლებად ჩამოყალიბდა ფისტულა (P <0.05) 384. 100 

პაციენტის (ღია მუცლით) მულტიცენტრული პროსპექტული კოჰორტული  კვლევით 

no viscous injury, მკვლევარება შეადარეს პაციენტები, რომლებიც  ადრე (დაზიანებიდან 

36 საათში)  იწყებდნენ  საკვების მიღებას  და პაციენტები, რომლებმაც კვება გვიან (> 36 

საათი) დაიწყეს და დაადგინეს, რომ ადრეული ენტერული კვება იყო უფრო 

უსაფრთხო და პნევმონიის შემცირებასთან დამოუკიდებლად ასოცირებული (OR = 

0.32; 95% CI, 0.13–0.70;  P = 0.008)385. 

 

   აქვს თუ არა პაციენტებს ღია მუცლით პროტეინზე ან ენერგიაზე გაზრდილი 

მოთხოვნილება? 

 

7.20.2. პაციენტებს ღია მუცლით, უნდა მივაწოდოთ დამატებით 15-30 გ პროტეინი   

ლიტრი ექსუდატის დანაკარგის  ფონზე. ენერგიაზე მოთხოვნა განისაზღვროს ისევე, 

როგორც სხვა ICU პაციენტებში. 

 

  პაციენტებს ღია მუცლით აქვთ ფართე ღია ჭრილობა, რომელიც  სხეულის 

ზედაპირის 40%-ის ექვივალენტია. პერიტონეუმი გამოყოფს მაღალ პროტეინულ 

ექსუდატს,რომელიც შრატის ულტრაფილტრატს წარმოადგენს. ეს პაციენტები 

კარგავენ პროტეინის მნიშვნელოვან რაოდენობას. პროტეინის დანაკარგები 

გამოწვეულია სითხის მოცულობის დანაკარგით დრენაჟებიდან და უარყოფითი  

წნევის მოწყობილობიდან აბდომინურ ჭრილობაში. ხდება 15-30გ. პროტეინის 

გამოყოფა  ლიტრ ექსუდატზე 386–388. ენერგეტიკული  მოთხოვნა  ისეთივეა,  როგორც 

ქირურგიულ და ტრავმა ICU პაციენტებში. 

7.21. დამწვრობა 

 

ნუტრიციის რომელი რეჟიმი გამოიყენება დამწვრობის მქონე პაციენტების 

მხარდასაჭერად? 
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7.21.1 ენტერული კვება უნდა ჩატარდეს პაციენტებში, რომელთა კუჭ-ნაწლავის ტრაქტი 

ფუნქციონირებს და  თავისუფალი მიწოდება არაადეკვატურია სავარაუდო 

ენერგეტიკული მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად. პარენტერული კვება უნდა იქნეს 

გამოყენებული რეზერვად  იმ პაციენტებში, რომლებთანაც ენტერული კვება ვერ 

ტარდება ან  არატოლერანტულნი არიან  საკვების მიმართ. 

  

   როცა  ენტერული კვება  შეადარეს  პარენტერულ კვებას, პაციენტების რანდომიზაცია 

მოხდა  ენტერული კვების  მიხედვით,  იღებდენენ რა ძირითადი ენერგიის უფრო 

მცირე პროცენტს, მაგრამ ჰქონდათ უკეთესი გამოსავალი. შედეგები შერეულია, 

ეყრდნობა რა დამწვრობის მოდელს, სხეულის  დამწვარი ზედაპირის ფართობს და 

საკვების მიწოდების ვადებს. ნაჩვენები იქნა, რომ ენტერული კვება პარენტერულ 

კვებასთან შედარებით ასოცირებულია  უფრო მცირე ინფექციურ გართულებებთან  და 

სიკვდილიანობის  დაბალ მაჩვენებელთან389. ერთერთ ადრეულ კვლევაში  შეფასდა  რა 

პარენტერული კვების დამატების საკითხი Herndon et al აჩვენეს,რომ პაციენტებს 

რომლებიც იღებდნენ ერთდროულად პარენეტრულ და ენტერულ კვებას, აქვთ 

ინფექციური გართულებების უფრო მაღალი სიხშირე და სიკვდილიანობის მაღალი 

მაჩვენებლი, ვიდრე პაციენტებს,   რომლებიც  მხოლოდ   ენტერულ კვებას იღებდნენ390. 

Lam et al. კლინიკურმა კვლევამ 82 დამწვრობის მქონე პაციენტში შეადარა რა 

ადრეული ენტერული კვება  პარენტერულს,  აღმოაჩინა უფრო მაღალი ინფექციური 

გართულებები (განსაკუთრებით პნევმონია) და სიკვდილიანობა პარენტერული 

კვების მიხედვით რანდომიზებულ პაციენტებში. ენერგეტიკული მოთხოვნა შეფასდა 

Curreri ფორმულის მიხედვით, პარენეტრული კვების შემთხევევაში პაციენტები 

იღებდნენ მნიშვნელოვნად  უფრო მეტ  ენერგიას, ვიდრე პაციენტები, რომლებიც 

იღებდნენ ენტერულ კვებას39. ადრეული ენტერული კვება ასოცირებულია  

გასტროინტესტინური ტრაქტის გაუმჯობესებულ სტრუქტურასთან და 

ფუნქციასთან,რასაც ამტკიცებს უფრო კარგი კონტრაქტილობა, ნაკლები 

იშემია/რეპერფუზიული   დაზიანება  და შემცირებული ინტესტინური  განვლადობა 

დამწვრობის მქონე პაციენტებში ენტერული კვების პირობებში,ვიდრე პაციენტებში,  

რომლებიც პარენტერულ კვებაზე იყვნენ392. 

 

    როგორ განისაზღვრება ენერგეტიკული მოთხოვნა დამწვრობის მქონე პაციენტებში? 

7.21.2   არაპირდაპირი  კალორიმეტრია  -IC  გამოყენებული უნდა იქნეს დამწვრობის 

მქონე პაციენტებში ენერგეტიკული მოთხოვნების შესაფასებლად, ყოველ კვირაში მისი 

განმეორებითი გამოთვლით. 
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 როგორც სხვა კრიტიკულ პაციენტებში,  IC  რეკომენდებულია  როგორც ყველაზე 

ზუსტი საშუალება  ენერგეტიკული მოთხოვნის შესაფასებლად. როცა IC არ არის 

შესაძლებელი, სხვადასხვა განტოლებების სიზუსტე, რომლებსაც წარსულში 

იყენებდნენ, დაბალია დამწვრობის მქონე პაციენტებში. 1953-2000 წლებში 

გამოქვეყნებული  46 განტოლების  განხილვით Dickerson et al. 24 პაციენტში, სხეულის 

სრული ზედაპირის >20%  დამწვრობით,  დაადგინეს,რომ ვერცერთი ზუსტად  ვერ 

აფასებდა  ენერგიის დანახარჯს 393. ორი ათეული წლის  წინათ გახდა ცნობილი,  რომ 

ცვლილებებმა დამწვრობების მკურნალობაში, რომელიც მოიცავს სიცოცხლის 

უუნარო  ქსოვილების ადრეულ მოცილებას და ტრანსპლანტაციას, შეამცირა  

ჰიპერმეტაბოლური პასუხი და ენერგეტიკული დანახარჯი394.  

 

   რა არის  პროტეინის ოპტიმალური რაოდენობა, რომელიც  უნდა  მიეწოდოს  

ICU- ში პაციენტს ფართო დამწვრობებით? 

 

   7.21.3 დამწვრობის მქონე პაციენტებმა უნდა მიიღონ პროტეინი 1.5-2 გ.კგ.დღეში.   

 

6 მოზრდილის ჯვარედინ კვლევაში, რომლებსაც  სხეულის ზედაპირის 70% ჰქონდა 

დამწვარი, Wolfe et al შეაფასეს მთელი სხეულის პროტეინის სინთეზი და 

კატაბოლიზმი, შეადარეს პროტეინის მიღების მოცულობები 1.4 გ/კგ/დღ. და 

2.2გ/კგ/დღ395. კვლევის შედეგებმა აჩვენა, რომ პროტენის მეტაბოლიზმში ცვლილებები 

არ მომხდარა ამ ორ დოზას შორის, თუმცა 2.2გ/კგ დღიურმა დოზამ გაზარდა 

პროტეინის  კატაბოლიზმი 395. 2001 წლის ამერიკის  დამწვრობის ასოციაციის  და 2013 

წლის ESPEN გაიდლაინით რეკომენდაცია გაეწია 1.5-2 გ/კგ/დღ. პროტეინის მიღებას 

დამწვრობის   მქონე პაციენტებში389,396 და  გლუტამინის დამატებას 0.3-0.5 გ.კგ.დღეში.   

 

  როდის უნდა დაიწყოს კვება დამწვრობის დროს ? 

 

7.21.4 ენტერული კვება უნდა დაიწყოს ადრე (თუ შესაძლებელია 4-6 საათში 

დაზიანებიდან). 

 

    დამწვრობის მქონე 20 პაციენტის არარანდომიზებულ კვლევაში შედარდა  

პაციენტების ორი  ჯგუფი, ენტერული კვების დაწყებით  დაზიანებიდან <5 საათში  და  

დაზიანებიდან >48 საათში. ადრეული ენტერული კვების ჯგუფმა   მიაღწია   დადებით 

აზოტოვან ბალანსს, შარდში კატექოლამინების და პლაზმაში გლუკაგონის შემცირებას 

ჰოსპიტალიზაციიდან 2 კვირაში, ინსულინის უფრო მაღალ დონეს,  ვიდრე პაციენტთა 
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მეორე ჯგუფმა397. ბაქტერიემიის სიხშირე და ჰოსპიტალში დაყოვნება  ჯგუფებს შორის  

იყო თანაბარი397. Peng et al. 22 ჩინელ პაციენტში  შეადარეს ადრეული (შემოყვანიდან 

24 საათში) და გვიანი (შემოყვანიდან 48 საათში)  ენტერული კვება ინფექციის 

სიხშირის, შრატის ენდოტოქსინის და TNF (სიმსივნის მანეკროზებელი ფაქტორის) 

მიხედვით, სხეულის ზედაპირის  ფართობის 50%-80% -ის დამწვრობით398. შრატის 

TNF კონცენტრაციის და შრატის ენდოტოქსინის მნიშვნელოვნი ზრდა აღინიშნა 

პაციენტებში, რომლებიც ენტერულ კვებას იღებდნენ მოგვიანებით იმ პაციენტებთან  

შედარებით, რომლებიც ადრეულ კვებას იღებდნენ398. Vicic et al 102 პაციენტში 

სხეულის ზედაპირის >20% დამწვრობით, შეადარეს ადრეული ნაზოენტერული კვება 

(დაწყებული დაზიანებიდან 4 საათის მანძილზე) ნორმირებულ პერორალურ კვებას. 

ადრეული კვების ჯგუფის საკვლევ პაციენტებს ჰქონდათ უფრო ნაკლები  

გართულებები (P = 0.04) პნევმონია (P =0 .03) და სეფსისი (P = 0.02), ვიდრე ნორმალური 

ორალური კვების საკონტროლო ჯგუფს399. ადრეული ენტერული კვება შესაძლოა, 

გამარტივდეს ნაზოენტერული მილის ჩაყენებით წვრილ ნაწლავში. 

 

7.22. სეფსისი 

 

როდის უნდა  დაიწყოს კვება სეფსისის დროს?   

 

7.22.1 კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფმა  პაციენტებმა ენტერული კვება უნდა   

დაიწყონ სეფსისის/სეპტიური შოკის  დიაგნოსტიკიდან 28-48 საათის მანძილზე  და  

ძალიან მალე პაციენტის ჰემოდინამიკის სტაბილიზაციიდან.  

 

დასაბუთება: ძალიან ცოტაა კვლევები, რომლებიც სპეციფიურად მიმართულია 

ნუტრიციის  შესასწავლად  პაციენტთა ამ პოპულაციაში  (სეფსისი/სეპტიური შოკი). ეს 

მდგომარეობა სხვა მრავალ კრიტიკულ პათოლოგიასთან ერთად ვლინდება  ხოლმე  

და კვლევებიც ამ არაერთგვაროვნებას ასახავს. გავრცელებულია შეხედულება,რომ ICU 

ერთეულებში სეფსისით და სეპტიური შოკით დაავადებულთა 60%-ს აქვს 

გასტროინტესტინური ტრაქტის დისფუნქცია70,101,400,401. მწვავე ფაზის გაძლიერებული  

პასუხის გამო გასტროინტესტინური ტრაქტის დისფუნქციის და  

ჰიპერმეტაბოლიზმის კომბინაცია402 კრიტიკული პაციენტების ამ სუბპოპულაციაში 

ქმნის მალნუტრიციის მაღალ  რისკს. შესაბამისად ნუტრიციული თერაპია დიდ როლს 

თამაშობს კლინიკური გამოსავლის გაუმჯობესებაში403.  ენტერული კვების დაწყება 

რეანიმაციაში, 24-48 საათის მანძილზე და მას შემდეგ, რაც ჰემოდინამიკური  
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სტაბილურობა მიღწეულია (განისაზღვრება როგორც ადეკვატური საპერფუზიო   

წნევა, ვაზოაქტიური წამლების სტაბილური დოზები, ლაქტატის დონის  

სტაბილიზაცია ან შემცირება, მეტაბოლური აციდოზის შემცირება, საშუალო 

არტერიული წნევა ≥60mm.Hg), ასოცირებულია  გაუმჯობესებულ გამოსავალთან404.  

       

შეიძლება  თუ არა  ექსკლუზიური  ან   დამატებითი პარენტერული კვების გამოყენება  

სეფსისის და სეპტიური შოკის მწვავე ფაზაში, ემატება რა ენტერულ კვებას და   

უზრუნველყოფს სამიზნე ენერგიის  <60% -ს.  

 

 7.22.2. სეფსისის ან სეპტიური შოკის მწვავე ფაზის დროს არ უნდა იქნეს გამოყენებული 

პარენტერული კვება ენტერულ კვებასთან  ერთად ექსკლუზიურად ან დამატებით, 

პაციენტის კვების  რისკებისგან დამოუკიდებლად.  

 

      არ არის საკმარისი კვლევები, რომლებიც შეისწავლიან ექსკლუზიური ან 

დამატებით პარენტერული კვების გამოყენებას სეფსისის მწვავე, ადრეულ ფაზაში. 

Casaer et al კვლევაში EpaNiC, რომელშიც პაციენტთა ერთ მეხუთედს  ჰქონდა  სეფსისის  

დიაგნოზი, წარმოდგენილი იყო, რომ ადრეულ ეტაპზე, ჰიპოკალორიულ ენტერულ 

კვებაზე  პარენტერული კვების დამატება ახანგრძლივებდა ჰოსპიტალში და ICU- ში  

დაყოვნების დროს, ორგანოთა ფუნქციის აღდგენისთვის საჭირო  პერიოდს და ICU 

ასოცირებული ინფექციების სიხშირეს240.. ვინაიდან პაციენტთა ამ პოპულაციას აქვს 

სტრესზე ძლიერი პასუხი და ვერ ახდენს ეგზოგენური ენერგიის გადამუშავებას, 

კოეფიციენტი - რისკი/სარგებელი პარენტერულ კვებასთან ერთად, ხდება 

პრობლემური405. 2 ობსერვაციული კვლევის გამოცდილებამ ხაზი გაუსვა ადრე 

დაწყებული პარენტერული კვების რისკებს პაციენტთა კონკრეტულ პოპულაციაში. 

პროსპექტული ერთდღიანი Elke et al კვლევა, სპეციფიურად ფოკუსირებული იყო  

სეფსისით და სეპტიური შოკით დაავადებული 415 პაციენტის ნუტრიციულ 

მხარდაჭერაზე   გერმანიის ICU -ერთეულებში406. შედეგებმა აჩვენა, რომ  ჰოსპიტალში 

სიკვდილიანობის მაჩვენებელი მნიშვნელოვნად მაღალი იყო პაციენტებში, რომლებიც 

ექსკლუზიურად იღებდნენ პარენტერულ კვებას (62.3%) ან შერეულად ენტერულ 

კვებას პარენტერულთან ერთად (57.1%), იმ პაციენტებთან შედარებით, რომლებიც  

მხოლოდ ენტერულ კვებას იღებდნენ (38.9%; P = 0.005)406. პარენტერული კვების ფონზე   

სიკვდილიანობის გაზრდილი მაჩვენებელი კვლევის ამ პოპულაციაში მხარს უჭერს  

ენტერული კვების გამოყენებას პაციენტებში სეფსისით და სეპტიური შოკით406. მეორე 

VISEP კვლევაში სეფსისით დაავადებული 537 პაციენტის პროსპექტული 

ობსერვაციით გამოვლინდა, რომ  ენტერულ კვებაზე მყოფ პაციენტებს ჰქონდათ  
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უფრო დაბალი სიკვდილიანობის მაჩვენებელი, ვიდრე მათ, რომლებიც იღებდნენ 

ენტერულ და პარენტერულ კვებას ერთად407. მეორადი ანალიზით, 90-ე დღის  

სიკვდილიანობა  უფრო დაბალი იყო ენტერულ კვებაზე მყოფ პაციენტებში, ვიდრე 

პაციენტებში, რომლებიც იღებდნენ  ენტერულ  და პარენტერულ კვებას (26.7% vs 

41.3%; P = 0.048) ერთად. ასევე დაბალი იყო მეორადი ინფექციების, თირკმელების 

ჩანაცვლებითი თერაპიის სიხშირე, მექანიკური ვენტილაციის ხანგრძლივობა, თან 

იმის  მიუხედავად, რომ ენერგიის მოხმარება და  ცილის მიწოდება  უფრო მცირე იყო 

ენტერული კვების ჯგუფში ნუტრიციის პირველი კვირის მანძილზე407. 2 

ობსერვაციული კვლევის მონაცემთა შეჯამებამ აჩვენა სიკვდილიანობის ნაკლები 

სიხშირე ენტერული კვების პირობებში (RR = 0.66; 95% CI, 0.5–0.88).  
 

         მიკროელემენტების ოპტიმალური დანამატი სეფსისის დროს:   

   

7.22.3.  სეფსისის დროს სელენის, თუთიის და ანტიოქსიდანტების დამატებასთან 

დაკავშირებით რეკომენდაცია ამ ეტაპზე არ არსებობს კვლევების წინააღმდეგობრივი 

შედეგების გამო. 

 

  ანტიოქსიდანტური შესაძლებლობების მქონე სხვადასხვა მიკროელემენტის 

კონცენტრაცია  პლაზმაში  შემცირებულია სეპტიურ პაციენტებში408., სეფსისის დროს 

დაქვეითებულია პლაზმაში სელენის  დონე. სელენი არის პოტენციურად   ერთ-ერთი  

ყველაზე ანტიოქსიდაციური  აგენტი (ისევე  როგორც  თუთია, ასკორბინის მჟავა, 

ვიტამინი E, ბეტა კარიტინი). შეჯამდა რა 9 კვლევის მონაცემები, რომელმაც შეისწავლა 

სელენის გამოყენება პარენტერულად და წარმოადგენდა ჩართვის კრიტერიუმს 

(მოიცავს1888 პაციენტს), ის არ ცვლიდა სიკვდილიანობის მაჩვენებელს (RR = 0.94; 95% 

CI, 0.84–1.06; P =0 .32). არ იყო განსხვავება კვლევის პაციენტებსა და საკონტროლო 

ჯგუფებს შორის ICU -ში, ჰოსპიტალში დაყოვნების  და მექანიკური ვენტილაციის 

ხანგრძლივობის მიხედვით. ამის საწინააღმდეგოდ, 9 კვლევის მეტაანალიზმა Huang et 

al. გამოავლინა სიკვდილიანობის მნიშვნელოვანი  შემცირება (RR = 0.83; 95% CI, 0.70–

0.099; P =0 .04) კრიტიკული დაავადებების დროს სელენის მაღალი დოზის გამოყენების 

შედეგად411. სელენის რეკომენდებული ოპტიმალური დოზა კრიტიკულ პაციენტებში 

მერყეობს  500–750 მკგ/დღ. ფარგლებში, 1-3 კვირიანი ხანგრძლივობით, დაავადების 

სიმძიმის გათვალისწინებით412. სისტემურ ინფექციასთან დაკავშირებული 

ინფლამაციური პასუხის სიდიდე ინვერსიულად დამოკიდებულია პლაზმაში 

თუთიის რაოდენობასთან, ანუ რაც დაბალია თუთიის დონე, მით მეტია ორგანოთა 

დაზიანების და სიკვდილიანობის ალბათობა413,414. ვიდრე ოპტიმლური დოზა 
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ცნობილი არ არის ,სეპტიურ პაციენტებში თუთიის დამატებას შეუძლია 

თანდაყოლილი იმუნური სუპრესიის და მეორადი  ინფექციების რისკის  პრევენცია413.  

 

 7.22.4.   სეპტიურ პაციენტში პროტეინზე და ენერგიაზე  მოთხოვნა მწვავე ფაზაში:    

  

7.22.4.1  ტროფიკული კვების უზრუნველყოფა განისაზღვრება 10-20კკალ/სთ ან 

>500კკალ/დღეში,  სეფსისის საწყის ფაზაში.  

7.22.4.2   ხოლო 24-48 საათის შემდეგ, პირველი კვირის  მანძილზე  სამიზნე ენერგიის 

>80% -მდე მიღწევით, 1.2-2 გ/კგ/დღეში ცილის მიწოდებით. 
 

  ენერგიის  დანახარჯი ვარიაბელურია სეპტიური შოკის დროს415. ამ მიზნით, საბაზისო 

ენერგეტიკული დანახარჯების განსაზღვრისთვის  რეკომენდებულია IC, ყოველ 4 

დღეში მისი შემდგომი გაზომვით. თუ ეს  შესაძლებელი  არ არის, ან პაციენტის 

მდგომარეობა არ იძლევა მისი გაზომვის შესაძლებლობას (Fio2 >0.60), შესაძლებელია,  

უმარტივესი, წონაზე დაფუძნებული  ტოლობის (25კკალ/კგ/დღ)  გამოყენება  

ენერგეტიკული დანახარჯის პროგნოზირებისთვის. SIRS,სეფსისით, სეპტიური შოკით 

პაციენტთა კოჰორტაში  Harris-Benedict და Schofield შეფასებები  კორელაციაშია IC 

განსაზღვრულ ენერგეტიკულ დანახარჯთან416. ობსერვაციული კვლევა გვთავაზობს, 

რომ გამოთვლილი ენერგეტიკული მოთხოვნების 25-66%-ით უზრუნველყოფა 

შესაძლოა, იყოს ოპტიმალური417. სეფსისის საწყისი ფაზისთვის  ტროფიკული კვების 

სტრატეგია განისაზღვრება დღეში 500 კკალ. უზრუნველყოფით. 24-48 საათის შემდეგ, 

პირველი კვირის მანძილზე, ყველაზე შესაბამის და ოპტიმალურ  შედეგს წარმოადგენს 

სამიზნე მაჩვენებლის 60-70%- მდე მიღწევა403. 

    პროტეინის მოთხოვნის განსაზღვრა რთულია სეფსისის  დროს. რეკომენდებულია  

მიმდინარე პროტეინის დონის შენარჩუნება  1.2-1 გ/კგ/დღ.91,378. 

 

7.22.5. იმუნო ან მეტაბოლურად მოდულირებული ენტერული ფორმულების 

უპირატესობა (არგინინი სხვა აგენტებთან ერთად, როგორიცაა EPA, DHA, გლუტამინი, 

ნუკლეინის მჟავა) სეფსისის  დროს. 

 

   იმუნომამოდულირებელი ფორმულები არ უნდა იქნეს გამოყენებული  რუტინულად 

პაციენტებში სეფსისით. 

 

   თეორიულად არგინინის გამოყენება შეიძლება საფრთხეს წარმოადგენდეს 

სეპტიური, კრიტიკულად დაავადებული პაციენტებისთვის, რომლებიც არიან 
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ჰემოდინამიკურად არასტაბილური, რაც ინდუცირებულია აზოტის ოქსიდის  

სინთეზის მომატებული აქტივობის და  აზოტის ოქსიდის  გაზრდილი გამოყოფის 

გამო ორგანოთა დისფუნქციის და ჰემოდინამიკური არასტაბილურობის 

განვითარებით418. სხვადასხვა  კლინიკურმა  კვლევამ სეპტიურ პაციენტებში  არ 

წარმოადგინა გვერდითი ეფექტები  არგინინის მიწოდებით419. ფაქტია, რომ არგინინს   

გარკვეული  სარგებელი   აქვს  სეფსისის დროს  ქსოვილების  პერფუზიის   და  გულის 

წუთმოცულობის გაზრდის შედეგად. 176 პაციენტის მულტიცენტრული RCT 

კვლევით, რომლებიც იღებდნენ FO, არგინინის და ნუკლეის მჟავის შემცველ  

ფორმულებს, სიკვდილიანობა (17 - 89 - დან; 28  - 87- დან ; P <0.5) ბაქტერიემია (7 -89- 

დან; 19-87 დან P = 0.01),  ნოზოკომური  ინფექციების რიცხვი (5-89-დან,17-87 დან P = 

0.01) შემცირდა საკვლევ ჯგუფში საკონტროლო ჯგუფთან შედარებით171. 

უპირატესობა შედეგების მიხედვით ვლინდებოდა პაციენტებში,რომლებსაც  

კრიტიკული დაავადების  ზომიერი ხარისხი ჰქონდა (APACHE II scores 10–15), რამაც  

შეზღუდა  ამ შედეგების  უფრო  ფართო  გამოყენება სეფსისით დაავადებულ ყველა 

პაციენტში. 55 სეპტიური პაციენტის მცირე RCT კვლევაში Beale et al. წარმოადგინეს  

ორგანოთა უკმარისობის უფრო სწრაფი აღდგენა (ორგანოთა  უკმარისობის 

თანმიმდევრული შეფასებით) გლუტამინის, ანტიოქსიდანტების,მიკროელემენტების, 

ბუტირატის შემცველი ენტერული ფორმულების გამოყენებით, სტანდარტულ 

ენტერულ ფორმულებთან შედარებით160. ამის მსგავსად,  სეპტიური პაციენტების RCT 

კვლევამ,რომელთაც არ ჰქონდათ ორგანოთა უკმარისობა, დაადგინა,რომ  იმუნიტეტის 

გამაძლიერებელი ენტერული ფორმულების  ადრეულად მიცემა,  ომეგა-3 ცხიმოვანი 

მჟავების, გამა-ლინოლინის მჟავის და ანტიოქსიდანტების  შემცველობით, ამცირებს  

ორგანოთა  დისფუნქციის განვითარებას, მაგრამ არ ცვლის  სიკვდილიანობას და 

ჰოსპიტალში დაყოვნების მაჩვენებელს420. ამასთან, სხვა  მიმდინარე RCTs კვლევებმა, 

შეადარა რა იმუნომამოდულირებელი  ფორმულები  სტანდარტულ ენტერულ კვებას 

პაციენტებში, რომელთა  მნიშვნელოვანი ნაწილი იყო სეპტიური, MICU ერთეულებში 

მათი თვალსაჩინო უპირატესობა ვერ გამოავლინეს. 

7.23.  პოსტოპერაციული ქირურგია  
 

 კვების  რისკის ინდიკატორი თუ ნუტრიციის შეფასების ტრადიციული მარკერები?  

 7.23.1.  ნუტრიციის რისკის განსაზღვრა (NRS 2002 ან  NUTRIC შკალა) უნდა  მოხდეს  

ყველა პოსტოპერაციულ პაციენტთან ICU-ში და ტრადიციული ვისცერული პროტეინის 
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დონე (შრატის ალბუმინი, პრეალბუმინი, ტრანსფერინის კონცენტრაცია) არ იქნეს 

გამოყენებული  ნუტრიციული  სტატუსის მარკერად.  

 მაშინ როცა ჰიპოალბუმინემია წარმოადგენს პრეოპერაციულ პროგნოზულ   სიდიდეს, 

რომელიც კორელაციაშია ჰოსპიტალში დაყოვნების, ინფექციის  და სიკვდილიანობის 

ზრდასთან,მისი გამოყენება შეზღუდულია პოსტოპერაციულ პერიოდში. 

ტრადიციული ვისცერული პროტეინი, რომელიც მოიცავს ალბუმინს, პრეალბუმინს 

და ტრანსფერინს წარმოადგენს უარყოფით, მწვავე ფაზის პროტეინს, და 

პოსტოპერაციულ პერიოდში დინამიურ და კატაბოლურ პასუხს ასახავს ოპერაციაზე, 

სტრესზე, დაზიანებაზე, ინფექციაზე და ორგანოთა (რენული, ღვიძლის) 

უკმარისობაზე. ისინი არ ასახავენ პაციენტის ნუტრიციის სტატუსს20,21. როცა ქირურგი 

ჰიპოალბუმინემიის გამო პირველად იწყებს ნუტრიციულ თერაპიას, შრატის 

ალბუმინის კონცენტრაციის ცვლილება  არ არის მოსალოდნელი, ვიდრე არ  

შემცირდება  სტრეს-მეტაბოლიზი. შრატის პროტეინის კონცენტრაცია  არ გამოიყენება 

პოსტოპერაციულად ნუტრიციული თერაპიის ადეკვატურობის შესაფასებლად20,21.  

NRS 2002 წარმოადგენს პოსტოპერაციული გართულებების მნიშვნელოვან  

პრედიქტორს, დამტკიცებულია გამოყენებისათვის ქირურგიულ პაციენტებში და  

დადგენილია  RCTs კვლევის მტკიცებულებებით18.  .ამ დროისთვის არ არის ნათელი, 

აქვს თუ არა მეტი სარგებელი აგრესიულ პოსტოპერაციულ დიეტოთერაპიას  მაღალი 

რისკის პაციენტებში დაბალი რისკის ჯგუფთან შედარებით.                                                

 7.23.2. რა შედეგები აქვე ადრეული ენტერული კვების დაწყებას პოსტოპერაციულ 

პერიოდში  პარენტერულ კვებასთან ან STD -თან შედარებით? 

            ენტერული  კვება უნდა დაიწყოს  პოსტოპერაციულ პეროდში, როცა შესაძლებელია, 24 

საათის მანძილზე, რადგან მას უკეთესი  შედეგები მოაქვს, ვიდრე პარენტერულ კვებას 

ან სტანდარტულ დიეტოთერაპიას.  

            2009 წელს,   Lewis et al   ჩაატარეს 13  კვლევის მეტა-ანალიზი,კვლევა მოიცავდა 1173  

პაციენტს  და აჩვენა ,რომ  პოსტოპერაციულად ენტერული კვების ადრეულმა 

გამოყენებამ სიკვდილიანობა შეამცირა 6.8% დან  2.4%მდე სტანდარტულ 

დიეტოთერაპიასთან შედარებით (RR = 0.42; 95% CI, 0.18–0.96; P = .03)421. ეყრდნობოდა 

რა დაბალი ხარისხის მონაცემებს, 15 კვლევის მეტაანალიზით, რომელმაც 

წარმოადგინა  1238 პაციენტი,  Osland et al  აჩვენეს რომ გართულებები (ღებინების და 

გულირევის გარდა) მცირდებოდა ჯგუფში, რომელიც იღებდა  ადრეულ ენტერულ 

თერაპიას (RR = 0.53; 95% CI,0.33–0.86), მაგრამ სიკვდილიანობა  და ჰოსპიტალში 

დაყოვნება არ იყო მნიშვნელოვნად განსხვავებული422. პოსტოპერაციულ პერიოდში 

ენტერული კვება არ არის შესაძლებელი, თუ გასტროინტესტინურ ტრაქტში 
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პერმანენტულად არსებობს ობსტრუქცია, ნაწლავის იშემიის გაზრდილი რისკი, 

ნაწლავის დაზიანება ან მიმდინარე პერიტონიტი. პოსტოპერციულ პერიოდში, 

ფისტულის, მძიმე მალააბსორბციის, შოკის ან მძიმე სეფსისის პირობებში ენტერული 

კვება  შესაძლებელია  თუ პაციენტი სტაბილური რჩება 24-36 საათის მანძილზე. ამ 

რთულ, კომპლექსურ სიტუაციაში უნდა მოხდეს ნუტრიციის მართვის 

ინდივიდუალიზაცია, პაციენტისთვის ოპტიმალური მოვლის უზრუნველყოფის 

მიზნით. როცა კვებისთვის ვერ ხერხდება  გზის ქირურგიული  უზრუნველყოფა და 

პოსტოპერაციულად ენტერული პროტოკოლების იმპლემენტაცია, სავალდებულო 

ხდება პარენტერული კვების გამოყენება. დამატებითი ღონისძიებები, რომელიც  ხელს 

უწყობს  პოსტოპერაციულად ენტერული კვების  მიწოდების,საკვებისადმი 

ტოლერანტობის ზრდას, გულისხმობს ელექტროლიტების და PH კორექციას, 

გლუკოზის კონტროლს,  მიზანმიმართულ  სითხით  თერაპიას (ნაწლავის კედლის 

შეშუპების  და სითხით გადატვირთვის  ალბათობის შესამცირებლად)423. 

  7.23.3. გამოიყენება თუ არა რუტინულად, პოსტოპერაციულ პერიოდში   

იმუნომამოდულირებელი ფორმულები? 

პოსტოპერაციული პაციენტებისთვის, რომლებსაც ენტერული კვება ჭირდებათ, 

ქირურგიულ ICU- ში შესაძლოა, იმუნომამოდულირებელი ფორმულების (შეიცავს 

არგინინს და თევზის ცხიმს) რუტინული გამოყენება. 

სპეციალიზებული იმუნური მიელოიდური სუპრესიული უჯრედები ინსულტის, 

დაზიანების ან დიდი ქირურგიული ჩარევის შემდეგ, ზრდიან არგინაზა-2 დონეს, 

რომელიც იწვევს არგინინის შედარებით დეფიციტს424,425. არგინინის არაადეკვატური 

დონე მოქმედებს T-უჯრედების ფუნქციაზე და იწვევს იმუნიტეტის დაქვეითებას. 

არგინინის მძიმე დეფიციტი გავლენას ახდენს აზოტის ოქსიდის პროდუქციაზე და 

უარყოფითად მოქმედებს მიკროცირკულაციაზე. ფორმულები, რომლებიც შეიცავენ 

არგინინს  და ომეგა-3 ცხიმოვან მჟავებს, როგორც ჩანს აჭარბებენ მიელოიდური 

სუპრესიული უჯრედების რეგულაციურ  ეფექტს425 . ომეგა -3 ცხიმოვანი მჟავები  EPA 

და DHA, ომეგა-6 ცხიმოვანი მჟავის გადანაცვლებას იწვევს იმუნური უჯრედების 

მემბრანებიდან, ამცირებენ სისტემურ ინფლამაციას ალტერნატული, ბიოლოგიურად 

ნაკლებად აქტიური პროსტაგლანდინების და ლეიკოტრიენების  პროდუქციის გზით. 

EPA და DHA(FOs) თრგუნავენ ნუკლეარული ფაქტორის - kappa B, ინტრაცელულური 

ადჰეზიური მოლეკულა 1 -ის, E-სელექტინის  გამოყოფას,რომელიც ამცირებს 

ნეიტროფილის მიმაგრებას და ტრანსეპითელურ მიგრაციას სისტემური და 

ლოკალური ანთების  მოდულაციის  მიზნით. EPA და DHA ხელს უწყობს 

მიოკარდიუმის სტაბილიზაციას, ამცირებს არითმიების სიხშირეს, ARDS სიხშირეს  და 
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სეფსისის განვითარების ალბათობას180,181,183,426. რეზოლვინი, რომელიც  ენდოგენურად  

გამოიყოფა EPA სუბსტრატიდან, აძლიერებს ბაქტერიის ფაგოციტურ კლირენსს, 

ამცირებს ინფლამაციის სიმძიმეს, იწვევს ნეიტროფილების აპოფტოზს და 

ნეიტროფილის ქემოტაქსისის  მოდულაციას427. იმუნომოდულაციური  ფორმულების 

უპირატესობა სტანდარტულ ფორმულებთან შედარებით ქირურგიულ, 

პოსტოპერაციულ პაციენტებში  ნაწილობრივ  განპირობებულია FO და არგინინის  

სინერგიული ეფექტით, ასე რომ ფორმულაში ორივე  უნდა იყოს  წარმოდგენილი 

დადებითი შედეგების  მისაღწევად. როგორც ჩანს ვადები  მნიშვნელოვანია  და   

დამოკიდებულია პაციენტის ნუტრიციის  სტატუსზე. კარგად  ნაკვებ პაციენტებში  

გეგმიური ქირურგიული ჩარევის  შემდეგ, პრეოპერაციული ან პერიოპერაციული 

იმუნური ნუტრიციის უზრუნველყოფა უფრო მნიშვნელოვანია მეტაბოლური  

კონდიციისთვის, ვიდრე ფორმულის კვებითი ღირებულებისთვის ( პოსტოპერაციულ 

პერიოდში მისი უზრუნველყოფა ნაკლებად  ეფექტურია)428. ნუტრიციის დაბალი 

სტატუსის მქონე პაციენტებში, იმუნომამოდულირებელი   ფორმულების  გამოყენებას 

პერიოპერაციულად  (ოპერაციის წინ და შემდეგ)  და პოსტოპერაციულ პერიოდში, 

ახლავს დადებითი შედეგები, პაციენტთა ამ                                                                                                                                                                                                                                                                                       

უკანასკნელ ჯგუფთან ეფექტი შეიძლება დაიკარგოს იმუნონუტრიციის მხოლოდ 

პრეოპერაციულად გამოყენების შემთხვევაში422. Drover et al 35 კვლევის 

მეტაანალიზით   აჩვენეს,რომ  არგინინის/ FO ( თევზის ცხიმის)  შემცველი ფორმულის  

მიწოდება პოსტოპერაციულ პერიოდში, ამცირებს ინფექციის  სიხშირეს (RR = 0.78; 95% 

CI, 0.64–0.95; P=0.01) და  ჰოსპიტალში დაყოვნებას  (WMD = −2.23;  95% CI, −3.80 to −0.65; 

P=0.006), მაგრამ სტანდარტულ ენტერულ ფორმულებთან შედარებით ზეგავლენას არ 

ახდენს სიკვდილიანობაზე429. Drover et al. იგივე კვლევაში ოპერაციულ  პერიოდში 

2780 პაციენტის მონაცემების მეტაანალიზით აჩვენა,რომ  ინფექციები შემცირდა 

არგინინის დამატების შემდეგ (RR = 0.59; 95% CI, 0.5–0.7),   ხოლო ჰოსპიტალში 

დაყოვნების დრო 2.38 დღით შემცირდა (95% CI, −3.39 to −1.36), თუმცა არ იყო 

განსხვავებული სიკვდილიანობის  მაჩვენებელი429. იგივე შედეგები  დაფიქსირდა 

პერიოპერაციულად იმუნომამოდულირებელი ფორმულების მიცემით (ოპერაციის 

წინ და შემდეგ). 21 კვლევის მეტაანალიზით, რომელიც  მოიცავდა  2005 პაციენტს, 

Osland et al. აჩვენეს  ინფექციის (WMD = −2.30; 95% CI, −3.71 to −0.89; P = 0.001) და 

ჰოსპიტალში დაყოვნების (WMD = −2.30; 95% CI, −3.71 to −0.89; P = 0.001) თანაბარი   

შემცირება როგორც FO/არგინინის იმუნური ფორმულის,ისე სტანდარტული 

ფორმულის პოსტოპერაციული მიწოდებით430. ძირითადი გართულებების   შემცირება  

ნანახი იქნა  იმუნომამოდულირებელი ფორმულების  პოსტოპერაციული მიწოდებით 

(OR = 0.70; 95% CI, 0.52–0.94; P = .02), მაგრამ ანასტომოზის უკმარისობის შემცირება 
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იმუნომამოდულირებელი ფორმულების პერიოპერაციული მიწოდების  ფონზე 

დაფიქსირდა მხოლოდ. სხვა 26 RCTs კვლევის ზომიერი ხარისხის  მეტაანალიზით, 

მოიცავდა რა 2496 პაციენტს, გასტროინტესტინურ ტრაქტზე ღია ქირურგიული 

ჩარევის შემდეგ, Marimuthu et al. აჩვენეს პოსტოპერაციული ინფექციის   (RR = 0.64; 

95% CI, 0.55–0.74), არაინფექციური გართულებების შემცირება (RR = 0.82; 95% CI, 0.71–

0.95) და  ჰოსპიტალში დაყოვნების  1.88 დღით შემცირება (95% CI, −2.88 to −0.84) 

სტანდარტულ ფორმულებთან შედარებით431. სიკვდილიანობის შემცირებასთან  

დაკავშირებით სტატისტიკურად სარწმუნო შედეგები არ იქნა ნანახი431. 

 

  7.23.4. არის თუ არა მიზანშეწონილი SICU პაციენტში ენტერული კვების დაწყება  

რთული პოსტოპერაციული მდგომარეობის პირობებში, როგორიცაა ღია მუცელი, 

ნაწლავის კედლის შეშუპება, ნაწლავის ახალი ანასტომოზები, ვაზოპრესორული 

თერაპია  ან ილეუსი? 

   ენტერული კვება უნდა დაიწყოს ბევრ პაციენტში რთული პოსტოპერაციული  

მდგომარეობის პირობებში, როგორიცაა  გახანგრძლივებული ილეუსი, ნაწლავის  

ანასტომოზები, ღია მუცელი და ვაზოპრესორების გამოყენება ჰემოდინამიკის 

სტაბილიზაციისთვის.  

 

  გაზრდილი ქირურგიული გამოცდილება და RCTs კვლევები აჩვენებს ენტერული 

კვების  უსაფრთხოებას  და ეფექტურობას რთული ქირურგიული მდგომარეობის 

დროს. მტკიცებულება, რომ სტანდარტულ დიეტოთერაპიასთან შედარებით  

ადრეული ენტერული კვება ანასტომოზებს  უფრო მტკიცეს ხდის კოლაგენის და 

ფიბრინის  დეპოზიციის, ფიბრობლასტების ინფილტრაციის შედეგად, ან არ 

აუარესებს ანასტომოზის უკმარისობას  (RR = 0.75; 95% CI, 0.39–1.4; P = 0.39) 

წარმოდგენილი იქნა ადრეული   ენტერული კვების მეტაანალიზით422.  Lewis et al . 2009 

მეტაანალიზით,გამოვლინდა  სიკვდილიანობის შემცირება (RR = 0.41; 95% CI, 0.18–

0.93; P = 0.03)421. იმის  მიუხედავად, რომ ეს განსხვავება არ დაფიქსირდა Osland et al. 

2011 მეტაანალიზით (RR = 0.71; 95% CI, 0.32–1.56; P =0.39), ის ისევ მიმართული იყო 

ადრეული კვების სასარგებლოდ422. კვების დაწყება ქირურგიული ჩარევიდან 24 

საათში, ამცირებდა პოსტოპერაციულ ილეუსს, აუმჯობესებდა მოტორიკის 

დარღვევებს,  ახდენდა  ნაწლავის კედლის იშემიის პრევენციას.   წინააღმდეგობრივია 

კვლევები, რომლებმაც შეისწავლა ენტერული ნუტრიციის გამოყენება 

გასტროინტესტინური ტრაქტის  პერფუზიისთვის, მექანიკურ ვენტილაციაზე და 

ჰემოდინამიკის სტაბილიზაციის მიზნით ვაზოპრესორების ინფუზიაზე მყოფ  
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პაციენტებში. ამასთან, მხოლოდ მცირე კვლევებმა დაასაბუთა  ნაწლავთა 

არაოკლუზიური  ნეკროზი. ასე რომ  ICU პაციენტების დიდ უმრავლესობაში, 

ვაზოპრესორების მცირე და  სტაბილური დოზების  ფონზე, შესაძლოა,   კვება დაიწყოს 

კუჭიდან,მისი აუტანლობის ნიშნების და სიმპტომების  მკაცრი კონტროლის ფონზე432. 

ვაზოპრესორზე მყოფი ICU პაციენტების  მონაცემებიდან,707 პაციენტი, რომელიც 

იღებდა  ადრეულ ენტერულ კვებას, შედარდა 467 პაციენტთან, რომელიც 

მოგვიანებით  იღებდა ენტერულ კვებას. ადრეულ ჯგუფში სიკვდილიანობა  იყო 

დაბალი (22.5% vs 28.3%; P = 0.03)86.  78 პაციენტის  RCT კვლევაში, რომელთაც  Whipple   

პროცედურის შემდეგ  განუვითარდათ ენტეროკუტანური  ფისტულა, ადრეული   

ენტერული კვების გამოყენებამ გაზარდა ფისტულის დახურვის ალბათობა  

პარენტერულ კვებასთან შედარებით (60% vs 37%, respectively; P =0.043)433. 

 

   როდის უნდა გამოვიყენოთ პარენტერული კვება  პოსტოპერაციულ ICU პაციენტში? 

 

   პაციენტებს, რომლებსაც ზედა გასტროინტესტინურ ტრაქტზე ჩაუტარდა 

ქირურგიული ჩარევა   და ენეტრული კვება შესაძლებელი არ არის, უნდა დაიწყოს 

პარენტერული კვება (თუ მოსალოდნელია, რომ თერაპიის ხანგრძლივობა >7 დღეს  

გადააჭარბებს). თუ  პაციენტს არ აქვს ნუტრიციის მაღალი რისკი,  პარენტერული კვება 

არ უნდა  დაიწყოს   დაუყონებლივ, პოსტოპერაციულ პერიოდში და მოხდეს  მისი  

გადავადება 5-7 დღით. 

 

     პარენტერული კვების უპირატესობა  სტანდარტულ დიეტოთერაპიასთან 

შედარებით (როცა ენტერული კვება არ არის შესაძლებელი) ვლინდება  პაციენტებში, 

რომლებსაც ჩაუტარდათ  ზედა  გასტროინტესტინური   ქირურგია (ეზოფაგოექტომია, 

გასტრექტომია, პანკრეატექტომია ან სხვა დიდი რეოპერაციული აბდომინური 

პროცედურები), განსაკუთრებით წინამორბედი პროტეინული მალნუტრიციის 

ნიშნების ან მაღალი ნუტრიციული რისკის  ფონზე55,252. Heyland et al. მიერ, ადრეული 

მეტაანალიზით SICU პაციენტებში ინახა გართულებების მკვეთრი დაქვეითება 

პარენტერული კვების  გამოყენებით  სტანდარტულ დიეტოთერაპიასთან   შედარებით 

(RR = 2.40; 95% CI, 0.88–6.58; P < 0.05).  ვინაიდან   პარენტერული კვების   გვერდითი 

ეფექტები ვითარდება დაუყონებლივ  პოსტოპერაციულ პერიოდში, Klein et al  

რეკომენდაციას უწევენ პარენეტრული კვების 5-10 დღით გადადებას  ქირურგიული 

ჩარევის შემდეგ434,435. ნუტრიციის მაღალი რისკის პაციენტებში გადაუდებელი 

ქირურგიული ჩარევისას, პრეოპერაციულად არ ტარდება პარენტერული ან 
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ენტერული კვება, ხოლო პოსტოპერაციული პარენტერული კვების დაწყების ვადის  

შემოკლება შეიძლება,  მიზანშეწონილ  სტრატეგიას წარმოადგენდეს.    

 

 7.23.5. მიეცეს თუ არა პირველ ეტაპზე თხიერი საკვები პოსტოპერაციული 

განყოფილების პაციენტს? 

 

პოსტოპერაციულ პერიოდში პაციენტს  ნება უნდა  მიეცეს,  მიიღოს მყარი საკვები იმ 

სახით, რისი მონელებაც შესაძლებელია. პირველ მიღებაზე სითხეები არ მოითხოვება.  

 

    არ არსებობს  ფიზიოლოგიური საფუძველი  არგუმენტისთვის,რომ  მყარი საკვების  

მიღებამდე პაციენტებმა უნდა მიიღონ სუფთა სითხე   ქირურგიული ჩარევის შემდეგ. 

სუფთა სითხის გადაყლაპვა შესაძლებელია  უფრო ადვილად  და თუ იზოტონურია , 

კუჭს ტოვებს  უფრო სწრაფად და სწრაფადაც  შეიწოვება439. 

  241 პაციენტის ადრეულ RCT კვლევით, რომლებსაც ჩაუტარდა აბდომინური  

ქირურგიული ოპერაცია,ა რ იყო მნიშვნელოვანი განსხავავება  საკვების  აუტანლობის 

მიხედვით  ვინც იღებდა  თხიერ  საკვებს (n = 135) ან რეგულარულ  კვებას (n = 106).440 

RCT კველვაში, რომელიც  მოიცავდა >400 პაციენტს  გასტროინტესტინური  ტრაქტის 

ქირურგიის შემდეგ, Lassen et al  აჩვენეს  ,რომ „ნორმალური საკვების‘’ მიცემა  

პოსტოპერაციულად, პირველ დღეს არ ზრდის სიკვდილიანობას და 

ავადობას441,პოსტოპერაციული გულისრევა ვითარდება იგივე სიხშირით 

(დაახლოებით 20%), იმის მიუხედავად  იღებდა  თხიერ თუ მყარ საკვებს.  სიმპტომები 

გარდამავალია და არ არის განსხვავება პოსტოპერაციული გართულებების 

მიხედვით439. ორალური კვების ადრეული დაწყება ამცირებს პოსტოპერაციულად 

მოტორიკის დარღვევებს და  ნაწლავის ფუნქციის აღსადგენად საჭირო პერიოდს  

(რასაც ადასტურებს აირების და შიგთავსის პასაჟი საკვების სურვილისამებრ  

ნორმალური  მიღების პირობებში)441.  

7.24.  ქრონიკული  კრიტიკული  დაავადება 

 

კითხვა: როგორ უნდა ვმართოდ ქრონიკულად კრიტიკული ავადმყოფი ნუტრიციული 

თერაპიის მიხედვით? 

7.24.1. ექსპერტთა კონსენსუსზე დაყრდნობით, გთავაზობთ,  რომ  ქრონიკულად 

კრიტიკული პაციენტების (განისაზღვრება როგორც ორგანოთა პერსისტული 

უკმარისობის  მქონე  პირები, რომელთა  ჰოსპიტალში დაყოვნების დრო  >21  დღეა) 



73 
 

მართვა მოხდეს აგრესიულად, მაღალპროტეინული ენტერული კვებით და 

რეზისტენტობის შემთხვევაში გამოყენებული იქნას  სავარჯიშო პროგრამა. 

 

ქრონიკული კრიტიკული დაავადების სინდრომი ხასიათდება გახანგრძლივებული 

მექანიკური ვენტილაციით (> 6 საათი) ორგანოთა პერსისტული უკმარისობით, 

რომელიც  ICU -ში  ყოფნის  ხანგრძლოვობას ზრდის (≥21 დღე)442. 

გეგმიური ტრაქეოსტომია ძირითად განმსაზღვრელს წარმოადგენს ქრონიკული 

კრიტიკული მდგომარეობის იდენტიფიცირებისთვის ლიტერატურაში.   

გაიდლაინების კომიტეტი მოკლე განმარტებებს იძლევა ამ თემის  ირგვლივ. Moore et 

al  განმარტეს  ქრონიკული  კრიტიკული დაავადება,  როგორც „პერსისტული ანთება, 

იმუნოსუპრესია და კატაბოლური სინდრომი“43. ტრავმა და SICU პაციენტების  

(აღდგენის პროლონგირებული პერიოდით >14 დღე) კვლევათა  სერიების  გენომურმა 

და კლინიკურმა მონაცემებმა წარმოადგინა, რომ ქრონიკული ინფლამაციური და 

იმუნური პასუხი   ხელს უწყობს მეორად ნოზოკომურ ინფექციებს  და პროტეინის 

მძიმე კატაბოლიზმს443,444. კლინიკური თავისებურებები ასახავს ქრონიკული  

კრიტიკული  მდგომარეობების თანმიმდევრობას და გულისხმობს  ვენტილატორზე 

გახანგრძლივებულ დამოკიდებულებას, ტვინის დისფუნქციას, ნეიროკუნთოვან 

სისუსტეს, ნეიროენდოკრინოლოგიურ და მეტაბოლურ ცვლილებებს, მალნუტრიციას,  

კუნთების განლევას, კანის დაზიანებას და სიმპტომთა ჯგუფს (ტკივილი, დეპრესია, 

აგზნება)445. პროტოკოლზე დაყრდნობილი ენტერული კვება და გლიკემიის 

კონტროლი ძირითად რეკომენდაციას წარმოადგენს, პროტოკოლების და  

ენდოკრინული თერაპიის (ძვლის რეზორბციის მკურნალობა და D ვიტამინის  

უკმარისობა) ახალ კვლევებთან ერთად 446–448.  

7.25. სიმსუქნე  
 

7.25.1. ჭარბწონიან პაციენტებში ადრეული კვება უნდა  დაიწყოს ICU- ში შემოყვანიდან 

24-48 საათის მანძილზე.  

მსუქან და გამხდარ პაციენტებში ადრეული ენტერული კვების მნიშვნელობა  

განსხვავებული არ არის. ადრეული  ენტერული კვების  უპირატესობა  ვლინდება  

კრიტიკულად დაავადებულ და მათ შორის მსუქან პაციენტებში  449. კვების  მაღალი 

რისკი,  რომელიც  ასოცირებულია  სხეულის მასის  დაბალ ინდექსთან BMI (<18.5)  

ვლინდება კლინიცისტების მიერ ფიზიკალური შემოწმების შედეგად. მაგრამ  

მალნუტრიცია ვლინდება BMI სპექტრის ორივე  მაჩვენებლის შემთხვევაში და 
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ნაკლებად შესამჩნევია,  როცა ICU პაციენტს აქვს სიმსუქნე.  ჰოსპიტალიზებული (BMI 

>25) პაციენტების 57%-ს აქვს მალნუტრიციის ნიშნები. მსუქან პაციენტებში  

მალნუტრიციის ასეთი მაღალი სიხშირე დაკავშირებულია წონის გაუთვალისწინებელ 

კარგვასთან ICU- ში მოთავსების  ადრეულ პერიოდში, კლინიცისტების მიერ  მაღალი 

BMI არასწორ ინტერპრეტაციასთან დამატებითი  რეზერვების მობილიზაციის 

თვალსაზრისით, რომელიც პაციენტს შემდგომი  მძიმე  დარღვევებისგან იცავს. მსუქან 

ICU პაციენტებს, განსხვავებით გამხდარი სუბიექტებიდან, აქვთ საწვავის 

უტილიზაციის პრობლემა, რაც განაპირობებს სხეულის  კუნთოვანი მასის  განლევას. 

აქვთ  ინსულინისადმი რეზისტენტობის   მაღალი რისკი და ლიპიდური ციკლის 

დარღვევები (გაზრდილია ორივე  ლიპოლიზისი და  ლიპოგენეზი). Jeevanandam et al. 

ტრავმა  პაციენტების ადრეულ  კვლევაში  აჩვენეს, რომ მსუქანი სუბიექტები SICU-ში, 

ცხიმის  მეტაბოლიზმიდან  იღებდნენ REE-ის 39%-ს, გამხდარი ანალოგების 61%-თან 

შედარებით451. ეს პაციენტები ცილის მეტაბოლიზმით იღებდნენ ენერგეტიკული 

დანახარჯის უფრო მაღალ პროცენტს. სიმსუქნის  პარადოქსი  კლინიცისტებს  უქმნის 

ილუზიას, რომ  მსუქან პაციენტებს კვება არ ჭირდებათ ICU-ში ყოფნის ადრეულ 

პერიოდში.  სიკვდილიანობის მრუდს სხეულის მასის  ინდექსისთვის   U-ფორმა აქვს,  

ყველაზე მაღალი სიკვდილიანობა  ვლინდება  პაციენტებში სხეულის მასის  ინდექსით 

BMI >40   და  პაციენტებში,  რომელთა   BMI  25 ზე ნაკლებია. სიკვდილიანობა ყველაზე 

მცირეა   სუბიექტებში, სადაც BMI 30-40  ფარგლებშია (სიმსუქნის  class I და II) 452,453. 

უნდა მოხდეს  მეტაბოლური სინდრომის ბიომარკერების შეფასება, რასაც 

წარმოადგენს შრატის გლუკოზა, ტრიგლიცერიდები და ქოლესტეროლის 

კონცენტრაციები. არტერიული წნევა ამ მარკერებთან ერთად გამოიყენება 

მეტაბოლური სინდრომის არსებობის განსაზღვრისათვის. მიზანმიმართულმა 

შეფასებამ ასევე  უნდა გამოავლინოს  როგორც არსებული, ისე ახლადგამოვლენილი 

თანმხლები დაავადებები,დიაბეტი, კარდიომიოპათია, ჰიპერლიპიდემია, ძილის 

ობსტრუქციული აპნოე, ფილტვების რესტრიქციული დაავადებები, გულის 

შეგუბებითი უკმარისობა,ჰიპერტონია, თრომბოზი, ღვიძლის ფერმენტების 

ცვლილება ღვიძლის ცხიმოვანი დაზიანების აღმოსაჩენად. ანთების დონის 

განსაზღვრა  უნდა  მოხდეს  CRP, ერითროციტების დალექვის სიჩქარის,  SIRS 

დამადასტურებელი  ნიშნების  მიხედვით. ეს ფაქტორები წარმოადგენს დამატებით 

თანმხლებ დაავადებებს, რომელიც ართულებს მართვას  და ზრდის ნუტრიციულ 

თერაპიასთან  დაკავშირებული  გართულებების ალბათობას (ე.წ. მოცულობით 

გადატვირთვა, ჰიპერგლიკემია). კლინიკური ცოდნა ამ გართულებების შესახებ  

ახდენს დროულ ჩარევას და ნუტრიციის რეჟიმის რეგულაციას მათი  

გამოვლენისთანავე. 
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რომელი ფაქტორებით ხდება ჭარბწონიან ICU პაციენტებში მაღალი რისკის  

იდენტიფიცირება. 

 

7.25.1. ჭარბი  წონის ICU  პაციენტებში  ნუტრიციის შეფასება უნდა ეყრდნობოდეს  

ცენტრალური გაცხიმოვნების არსებობის ნიშნებს, მეტაბოლურ სინდრომს, 

სარკოპენიას, BMI>40, SIRS  ან სხვა თანმხლებ დაავადებებს, რომელიც კორელაციაშია 

სიმსუქნესთან დაკავშირებულ კარდიოვასკულურ დაავადებებთან და  

სიკვდილიანობასთან.  

 სიმსუქნე ზრდის კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტების მართვის  

კომპლექსურობას და მოქმედებს ჯანმრთელობის დაცვის  სხვადასხვა ასპექტებზე.  

სიმსუქნე  ცვლის თანმხლები დაავადებების ხასიათს,ზრდის მართვის ტექნიკურ 

სირთულეს (ტრაქეოსტომის წარმოება, რადიოლოგიური კვლევების  ინტერპრეტაცია, 

სისხლძარღვთა კათეტერიზაცია და სხვ.) და ცვლის წამლის მეტაბოლიზმს.   

სიმსუქნის ფიზიოლოგიური შედეგები უარყოფითად მოქმედებს ორგანოთა 

ფუნქციაზე, გულის შეგუბებით  უკმარისობაზე (აქვეითებს მარცხენა პარკუჭის  

კუმშვადობას, ამცირებს განდევნის ფრაქციას,ზრდის   მარცხენა პარკუჭის  საბოლოო 

დიასტოლურ მოცულობას), იწვევს რესპირაციულ დარღვევებს (ძილის  

ობსტრუქციული  აპნოე, ჰაერგამტარი გზების მაღალი რეზისტენტობა, შემცირებული 

სასიცოცხლო ტევადობა, გულმკერდის  კედლის  კომპლაიენსი) და ჰეპატოპათიას  

(არაალკოჰოლური გაცხიმოვნებული ღვიძლი, სტეატოზი და ციროზი)454. 

კრიტიკულად  დაავადებულ ჭარბი წონის პაციენტებს  აქვთ  მეტი  გართულებები, 

ვიდრე  ნორმალური BMI  მქონე  პაციენტებს455, ICU -ში  ავადმყოფობა  ვლინდება 

სიმსუქნის ყველა 3 კლასის  პირობებში, გულისხმობს რა ინფექციების  შემთხვევებს, 

ჰოსპიტალში და ICU-ში დაყოვნების გახანგრძლივებას, ორგანოთა უკმარისობის 

გაზრდილ რისკს, მექანიკური ვენტილაციის გახანგრძლივებას456–459. თუმცა 

სიკვდილიანობის დაბალი მაჩვენებელი ვლინდება ICU პაციენტების  იმ კოჰორტაში, 

სადაც BMI მერყეობს  30-40 -ის ფარგლებში 452,459,460.  მათ ვისი BMI>40,აქვთ  უარესი 

შედეგები და  მექანიკური ვენტილაციის უფრო დიდი ხანგრძლივობა, ვიდრე   

პაციენტებს,რომელთა  BMI<40459. ფაქტორებს,რომლებიც ჭარბწონიან  პაციენტებს 

უქმნის მაღალ რისკს, წარმოადგენს მეტაბოლური სინდრომი, სარკოპენია და  

აბდომინური გაცხიმოვნება. ცენტრალური ან აბდომინური გაცხიმოვნება  უკეთესად 

ახასიათებს სიმსუქნესთან დაკავშირებულ ანთებას და ვისცერალური ცხიმის 

დეპოზიციას. აბდომინური გაცხიმოვნების გაზრდა ასოცირებულია  ინსულინის 
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რეზისტენტობასთან, ჰიპერგლიკემიასთან, მეტაბოლურ სინდრომთან და ICU 

გართულებების მაღალ რისკ-ფაქტორთან462. Paolini et alკვლევაში ცენტრალური 

გაცხიმოვნების და მეტაბოლური სინდრომის არსებობა ასოცირებულია ICU 

სიკვდილიანობის 44%-ით გაზრდასთან463. ტრავმის კვლევაში, რომელიც 149 SICU 

პაციენტს აერთიანებდა და მათგან 47% იყო ჭარბწონიანი, სარკოპენიის არსებობა  

ასოცირებული იყო გამოსავლის გაუარესებასთან. სიკვდილიანობის გაზრდასთან,  

ვენტილაციისა და  ICU- გან  თავისუფალი დღეების რაოდენობის შემცირებასთან464.   

  უმჯობესდება თუ არა  მოზრდილ  ჭარბწონიან პაციენტებში  მაღალპროტეინული 

ჰიპოკალორიული  კვების  კლინიკური შედეგები  მაღალპროტეინულ  ეუკალორიულ  

კვებასთან შედარებით? 

    7.25.2. ჭარბწონიანი ICU პაციენტების მართვაში უნდა  მოხდეს  მაღალპროტეინული 

ჰიპოკალორიული კვების იმპლემენტაცია სხეულის კუნთოვანი მასის  

შესანარჩუნებლად, ცხიმოვანი რეზერვების მობილიზებით და ჭარბი კვების  

მეტაბოლური  გართულებების  მინიმუმადე დასაყვანად.  

  მაღალპროტეინული ჰიპოკალორიული კვება ჰოსპიტალიზებულ ჭარბწონიან  

პაციენტებში ასოცირებულია მაღალპროტეინული ეუკალორიული კვების  

ეკვივალენტურ (შესაძლოა იყოს უკეთესიც) შედეგებთან455. 40 ჭარბწონიანი   

კრიტიკული, ქირურგიული და ტრავმირებული პაციენტის რეტროსპექტრულ 

კვლევაში  მაღალპროტეინული ჰიპოკალორიული ენტერული კვების გამოყენება 

ასოცირებულია ICU -ში დაყოვნების შემცირებასთან, ანტიბიოტიკების  გამოყენების  

ხანგრძლივობის და  მექანიკური ვენტილაციის  დღეების შემცირებასთან მაღალ 

პროტეინულ ეუკალორიულ დიეტასთან  შედარებით465. 2 RCTs კვლევიდან 1-ში, 

პარენტერული მაღალპროტეინული ჰიპოკალორიული დიეტის გამოყენება იგივე 

შედეგებს იწვევს, რასაც  მაღალკალორიული ეუკალორიული პარენტერული კვება269. 

მრავალრიცხოვანი  ობსერვაციული კვლევა  აჩვენებს  ეკვივალენტურ ნუტრიციულ 

შედეგებს და აზოტის ბალანსს დიეტის ამ 2 ტიპს შორის (ენტერული და პარენტერული 

კვება)455. ცილის შემცირებული მოხმარება ჰიპოკალორიულ კვებასთან 

ერთად,აუარესებს  სიკვდილიანობის მაჩვენებლს, როგორც ეს ნაჩვენები იყო 

მოზრდილი, class II (BMI  35–39.9) სიმსუქნის ICU პაციენტების  პროსპექტული, 

ობსერვაციული, კოჰორტული კვლევით466 . 

 

     მოზრდილ ჭარბწონიან ICU პაციენტებში რა არის სამიზნე ენერგიის და პროტეინის  

დონე  აზოტოვანი წონასწორობის და  მეტაბოლური მოთხოვნების  მისაღწევად? 
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7.25.3. სიმსუქნის ყველა კლასისთვის ენტერული კვების მიზანი არ უნდა  აჭარბებდეს 

IC  მეთოდით გამოთვლილი სამიზნე ენერგეტიკული მოთხოვნის 65-70%-ს.   

თუ  ეს შესაძლებელი არ არის, წონაზე დაყრდნობილი ტოლობის გამოყენებით, საჭიროა 

დღეში 11-14კკალ/კგ. / სხეულის ფაქტიურ წონაზე პაციენტებისთვის, რომელთა BMI 30-

50-ის ფარგლებშია და დღეში 22-25 კკალ./კგ/ სხეულის იდეალურ წონაზე, რომელთა 

BMI>50.  

 პაციენტებს, რომელთა  BMI  30-40 -ის ფარგლებშია,   პროტეინი  უნდა  მივაწოდოთ 

დღეში 2 გ.კგ სხეულის იდეალურ წონაზე გაანგარიშებით,ხოლო 2.5გ.კგ /დღეში 

სხეულის იდეალურ წონაზე პაციენტებს,რომელთა  BMI≥40.   

               კალორიული მოთხოვნების 60-70%-ით უზრუნველყოფა ხელს უწყობს წონის მყარ 

კლებას. Choban et al. რეტროსპექტულმა კვლევამ აჩვენა, რომ  როცა BMI >40, 

პროტეინის  უზრუნველყოფა  2 გ.კგ. სხეულის იდეალურ წონაზე  დღეში, არ იყო  

საკმარისი აზოტის ნეიტრალური  ბალანსის  მისაღწევად269. პროტეინის ინფუზია 2-

2.5გ.კგ სხეულის იდეალურ წონაზე დღეში  უნდა მიუახლოვდეს მოთხოვნას 

პროტეინზე, შეინარჩუნოს  აზოტის ბალანსი და ხელი შეუწყოს ჭრილობის 

შეხორცებას. აზოტის ბალანსი აღმოჩნდა  ერთნაირი  იმის მიუხედავად ენერგიის 

მოხმარება იყო ჰიპოკალორიული თუ ეუკალორიული269,465,467. რეკომენდაციები 

გულისხმობს პროტეინის კორექციას აზოტის ბალანსის გამოყენებით, რათა  

შესაძლებლობის შესაბამისად  მიღწეული იქნეს აზოტოვანი წონასწორობა. წონაზე 

დამოკიდებული  ტოლობა  ნაკლებად ზუსტია  ჭარბი წონის ICU პოპულაციაში468.. ეს 

უზუსტობა დაკავშირებულია მრავალ არასტატიკურ  ცვლადებთან, რომელზეც  

გავლენას ახდენს  კრიტიკული პაციენტის ენერგეტიკული დანახარჯი. აღნიშნულს 

წარმოადგენს წონა, წამლები, მკურნალობა და სხეულის ტემპერატურა. ჰეტეროგენულ 

მოზრდილ ICU პაციენტებში, Deltatrac დაMedGem არაპირდაპირი კალორიმეტრების 

გამოყენებამ, პაციენტთა ამ პოპულაციაში მკვლევარები მიიყვანა IC მეთოდის  

რეკომენდაციამდე 33,468,469. როცა IC შესაძლებელი არ არის, მარტივი, წონაზე 

დამყარებული  ტოლობა  ახდენს  საკმარის შეფასებას, წარმოადგენს  დათვლილი 

ენერგეტიკული  დანახარჯის 65-70%-ს, იყენებს რა დღეში  11-14კკალ/კგ/  სხეულის 

აქტიურ წონაზე  BMI -30–50 - თვის  და დღეში  22-25 კკალ/კგ/ სხეულის იდეალურ 

წონაზე BMI >50 თვის (როცა BMI >50 ,ტოლობის გამოყენება სხეულის აქტუალურ 

წონაზე ამ მაჩვენებელს ზრდის)470. 

       რა არის სპეციალური ენტერული ფორმულების გამოყენების ჩვენებები მოზრდილ 

ჭარბწონიან  ICU პაციენტებში? 
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 7.25.4. დაბალკალორიული  და შემცირებული NPC:N გამოყენებული  უნდა  იქნეს  

მოზრდილ, ჭარბწონიან ICU პაციენტებში.  

    ჭარბწონიან პაციენტებში გაძლიერებული იმუნური პასუხი პოტენციურ  სარგებელს 

გულისხმობს იმუნომამოდულირებელი ფორმულებიდან, მაგრამ არსებული 

მონაცემების სიმწირე  ამ  რეკომენდაციებს ამ მომენტისთვის გამორიცხავს. 

    უმეტესი ენტერული ფორმულები, მაღალი NPC:N (Nonprotein calorie to nitrogen 

ratio) მოითხოვს პროტეინის რუტინულ დამატებას. ჭარბწონიან კრიტიკულ  

პაციენტებში   მაღალპროტეინული  ჰიპოკალორიური დიეტის უზრუნველსაყოფად ამ 

ფორმულებს არ აქვს სათანადო დიზაინი. მაგალითად, 22-25კკალ.კგ უზრუნველყოფა  

სხეულის იდეალურ წონაზე დღეში 2.0–2.5გ.კგ, წარმოადგენს   30-50:1 NPC:N -ს,  რაც 

მიუთითებს რომ ჭარბწონიან კრიტიკულ  პაციენტებში საჭიროა ბევრად დაბალი 

NPC:N. ვინაიდან სითხეზე მოთხოვნა უფრო მაღალია სიმსუქნის დროს, შესაძლოა, 

მეტად შესაფერისი იყოს დაბალი ენერგეტიკული სიმკვრივის ფორმულები 

(1კკალ/მლ)454.. საწყისი, ნაკლებად მძიმე SIRS ინსულინის რეზისტენტობით  და 

მეტაბოლური სინდრომით, ხელს უწყობს იმუნური პასუხის გაძლიერებას, როდესაც 

დაავადება ან დაზიანება აუცილებელს ხდის პაციენტის ICU ში მოთავსებას471. ICU 

პაციენტებს შეუძლიათ სარგებელის  მიღება  სხვადასხვა იმუნომამოდულირებელი 

აგენტებისგან. ვინაიდან ამ ეტაპზე  მონაცემები შედეგების შესახებ საკმარისი არ არის, 

მისი გამოყენების რეკომენდაცია გაცემული არ არის.    

 

    რის მონიტორინგს საჭიროებენ ჭარბწონიანი კრიტიკული პაციენტები ადრეული 

ენტერული კვების პირობებში?  

7.25.5.  ჭარბწონიან  კრიტიკულ პაციენტებში, ადრეული ენტერული კვების პირობებში 

უნდა  ჩატარდეს დამატებითი  მონიტორინგი  ჰიპერგლიკემიის, ჰიპერლიპიდემიის, 

ჰიპერკაპნიის, სითხით გადატვირთვის, ღვიძლში ცხიმის აკუმულაციის  

შესაფასებლად. 

 ჭარბწონიან ICU პაციენტებში, კალორიების მიზანდასახული შემცირების  პირობებში,  

მნიშვნელოვანია ნუტრიციის ეფექტურობის, მიღების და გამოყოფის შეფასება, 

დანიშნული მაღალპროტეინული ჰიპოკალორიული   კვების  რეჟიმის  შესრულება, IC 

განსაზღვრის  გამეორება  და /ან  კუმულაციური ენერგიის დეფიციტის  კონტროლი  

ენერგიის 65%–70% REE -ით   უზრუნველყოფისთვის. ჭარბწონიანი ICU პაციენტებში 

თავიდან უნდა ავიცილოთ  ჰიპერგლიკემია, ჰიპერლიპიდემია, ჰიპერკაპნია,სითხით 

გადატვირთვა და ცხიმის აკუმულაცია ღვიძლში. დიაბეტის მაღალი სიხშირე 

ვლინდება სიმსუქნის დროს, რომელიც ძლიერდება  ინსულინის  პოსტრეცეპტორული  
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რეზისტენტობის და კრიტიკული მდგომარეობით გამოწვეული აჩქარებული  

გლუკონეოგენეზის დროს. გლიკემიის კონტროლის პრობლემა რთულდება  

აგრესიული  ნუტრიციული მხარდაჭერის  ფონზე  და იმ  მედიკამენტებით, რომელიც 

გამოიყენება ICU ერთეულებში, მაგ. კატექოლამინები, ეგზოგენური  

გლუკოკორტიკოიდები და ადრენერგული აგენტები473.  ნუტრიციული თერაპიის 

მიმართ ტოლერანტობა ფასდება შრატის გლუკოზის ხშირი გაზომვით 

(განსაკუთრებით დიაბეტის მქონე პაციენტებში ან სტრეს - ჰიპერგლიკემიის დროს), 

შრატის ტრიგლიცერიდების კონცენტრაციით (განსაკუთრებით IVFE მიღების  ფონზე), 

არტერიული სისხლის გაზებით მექანიკურ ვენტილაციაზე მყოფ  პაციენტებში 

(კვებასთან დაკავშირებული   ჰიპერკაპნიის  დასადგენად ან ვინინგის მზადყოფნის  

შესაფასებლად), სითხის სტატუსით (სითხით გადატვირთვის შესაფასებლად), შრატის 

ელექტროლიტების ზომვით და სისხლის შარდოვანას აზოტის განსაზღვრით 

პაციენტებში, რომლებიც  ჰიპოკალორიულ მაღალპროტეინულ  კვებას იღებდნენ 

(განსაკუთრებით რენული ფუნქციის დარღვევის დროს). 

 

  ჭირდებათ ჭარბწონიან ICU პაციენტებს ბარიატრიული ოპერაციების შემდეგ ან სხვა 

მალაბსორბციული მდგომარეობების დროს მიკრონუტრიენტების დამატება  

ნუტრიციული თერაპიის დაწყების დროს?  

   7.25.6. ჭარბწონიანმა ICU პაციენტებმა ბარიატრიული ოპერაციების შემდეგ,  

დექსტროზის შემცველი ინტრავენური ხსნარების მიღებამდე უნდა  შეივსოს იმ 

მიკროელემენტების დეფიციტი, როგორიცაა კალციუმი, თიამინი, ვიტამინი B12,  

ცხიმში ხსნადი ვიტამინები  (A, D, E, K) და  ფოლატი, რკინა, სელენი, თუთია და  

სპილენძი. 

    პაციენტებს, რომლებსაც ჩაუტარდათ ისეთი პროცედურები, როგორიცაა სლივ-

გასტრექტომია, კუჭის შემოვლითი ანასტომოზი, ბილიოპანკრეატული ანასტომოზი 

(დუოდენური ფისტულით ან მის გარეშე), აქვთ  მიკროელემენტების დეფიციტის 

გაზრდილი რისკი. ამ დეფიციტის შეფასება და აღმოფხვრა აუცილებელია  

კრიტიკულად დაავადებულ პაციენტებში.  ნუტრიციის და მეტაბოლური  დარღვევები 

ძირითადად ჩანს მალაბსორბციული პროცედურების დროს, როგორიცაა 

ბილიოპანკრეატული ანასტომოზი და (Roux-en-Y) რუს  ანასტომოზი გრძელ ფეხზე. 

მნიშვნელოვანია განისაზღვროს თიამინის დეფიციტი დექსტროზის შემცველი 

ხსნარების ინფუზიამდე. ნაჩვენებია დღიურად მულტივიტამინის დამატება 

რკინასთან, B12 ვიტამინთან, კალციუმთან, D ვიტამინთან ერთად. ამ ეტაპზე არ 

არსებობს კონსენსუსი მიკროელემენტების დამატების ოპტიმალურ რეჟიმთან 
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დაკავშირებით474.  ნორმალიზაციის შემდეგ, მიკროელემენტების მონიტორინგი უნდა  

მოხდეს ყოველწლიურად. 

7.26.  ნუტრიციული თერაპია სიცოცხლის  ბოლოს  
 

 რა როლი აქვს  ხელოვნურ კვებას და  ჰიდრატაციას (ANH)  სიცოცხლის ბოლოს? 

 ხელოვნური კვება და    ჰიდრატაციის ( ANH) გამოყენება სიცოცხლის ბოლოს  არ არის 

აუცილებელი.  გადაწყვეტილება ANH  შესახებ  უნდა ეყრდნობოდეს მტკიცებულებას, 

პრაქტიკას, კლინიკურ გამოცდილებას და განსჯას, ეფექტურ კომუნიკაციას 

პაციენტთან, ოჯახთან და/ან ნდობით აღჭურვილ პირთან, რომელიც იღებს  

გადაწყვეტილებას პაციენტის ღირსებისა და დამოუკიდებლობის პატივისცემის 

გათვალისწინებით.  

   არც ენტერული და არც პარენტერული  კვება  არ განისაზღვრება როგორც საბაზისო  

ინტრავენური ჰიდრატაციის საშუალება, მაგრამ ეთიკურ ლიტერატურაში ის ითვლება 

მკურნალობის ნაწილად,  ეწოდება რა  ANH475. გაუწყლოებას და  შემცირებულ 

ორალურ  მიღებას  ნაკლები სიმპტომები ახლავს  და  ადვილად იტანს    ტერმინალურ 

პაციენტთა დიდი ნაწილი,თუმცა საკვების ნებაყოფილობითი   მიღების შეწყვეტა 

წარმოადგენს  ოჯახის  წევრთა და  მედიცინის მუშაკთა შეშფოთების მიზეზს476,477. ეს 

შფოთვა უნდა იყოს თავიდან აცილებული,მიმართული ემოციური სტრესის 

შესამცირებლად. კულტურული, ეთიკური, რელიგური ან  ინდივიდუალურად 

პაციენტის პრობლემები უნდა ჩაანაცვლოს  მეცნიერულმა მტკიცებულებებმა, 

ზოგიერთი სიტუაცია აუცილებელს ხდის ANH მიწოდებას. ამ არასახარბიელო 

სიტუაციაში ძალიან მცირეა მონაცემები, რომელიც ნათლად განსაზღვრავს  ANH  

სარგებელს ან საშიშროებას ტერმინალურ პაციენტებში478. ANH არ აუმჯობესებს  

გამოსავალს ტერმინალურ პაციენტებში და შესაძლოა, გააღრმავოს პაციენტის 

დისტრესი (იხ. Hospice and Palliative Nurses Association Position Statement 2011 at 

http://www.hpna.org, accessed November 9,2014)476. ტერმინალურ პაციენტებში მაღალი 

ხარისხის კვლევების ჩატარება რთულია, Bruera et al. გამოაქვეყნეს  

მულტიცენტრული, ორმაგად ბრმა RCT კვლევა, რომელმაც გამოავლინა, რომ  

ინტრავენური ჰიდრატაცია 1 ლ/დღეში არ აუმჯობესებს სიცოცხლის ხარისხს,  

სიმპტომებს ან  გადარჩენის მაჩვენებელს პლაცებოსთან შედარებით479. სამეცნიერო, 

ეთიკური და ლეგალური ასპექტები აჩვენებს,რომ არ არის განსხვავება ANH შეწყვეტას 

ან გაგრძელებას შორის475. მრავალრიცხოვანმა პროფესიონალურმა ორგანიზაციებმა 

გამოაქვეყნეს  გაიდლაინები და განცხადებები, რომ დაეხმარონ ჯანმრთელობის 
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დაცვის ორგანიზაციებს ეთიკურ გადაწყვეტილებებში, დაიწყონ, გააგრძელონ ან უარი 

თქვან ხელოვნურ კვებასა და ჰიდრატაციაზე (ANH)475,480. სხვადასხვა თემა რჩება 

უცვლელი: კომუნიკაცია პაციენტსა და პროვაიდერებს  შორის, კომუნიკაცია ოჯახთან 

ან სუროგატულ გადაწყვეტილების მიმღებ პირთან, პაციენტის ღირსების და 

დამოუკიდებლობის პატივისცემა, თერაპიის რეალისტური მიზნების დასახვა, 

ინტერდისციპლინური ეთიკის კომიტეტის ჩართულობა ან  ჯგუფური კონსულტაცია  

პრობლემის  მოსაგვარებლად. გაგრძელდეს  მოვლა,ვიდრე  ნებისმიერი კონფლიქტი 

ANH ირგვლივ რჩება გადაუწყვეტელი. თუ  ვერ   წყდება  კონფლიქტი, გადაეცეს 

თანაბრად მოვლის უფლება კვალიფიცირებულ,  მომზადებულ პრაქტიკოსებს, რათა 

პაციენტებმა ან ოჯახმა არასოდეს არ იგრძნონ თავი  მიტოვებულად.  

7.27. ნუტრიციული  თერაპია COVID-19  პაციენტებში  

კრიტიკულ პაციენტებში  ვითარდება ჰიპერინფლამაციის პასუხის, ე.წ. ციტოკინური 

შტორმის სინდრომი, ანთება ორგანოთა სისიტემებში, რაც  მიოგლობინის (ჩონჩხის 

კუნთები), ტროპონინის (გული), ტრანსამინაზების (ღვიძლი), შარდოვანას აზოტის 

მატებაში, ღრმა მეტაბოლურ დარღვევებში ვლინდება: იზრდება ინსულინისადმი 

რეზისტენტობა (კეტონემია, ჰიპერტრიგლიცერიდემია), ჰიპერნატრემია, 

ჰიპერფოსფატემია  (მიტოქონდრული  უკმარისობის და თირკმლის მწვავე უკმარობის  

გაღრმავების გამო), ჰიპერკალემია (კატაბოლური პასუხის, რენული ტუბულური 

პათოლოგიის გამო), პროტეოლიზი (ხანგრძლივი  იმობილიზაციისას). 

ენერგიის საჭიროება განისაზღვრება მარტივი, წონაზე დაფუძნებული ტოლობით.   

7.27.1  ენტერული კვება უნდა დაიწყოს 24-36  საათში ICU-ში მოთავსებიდან, 12 საათში  

ინტუბაციიდან. 

7.27.2. ენტერული  კვება  უნდა ვაწარმოოთ 10-12 Fr. გასტრული მილიდან.   

7.27.3.  თუ გასტრული  კვებისადმი  პაციენტი არატოლერნტულია,  უნდა დაემატოს 

პროკინეტიკური აგენტები ან პოსტპილორულად განთავსდეს ენტერული მილი.   

7.27.4.  პერმანენტული ინფუზია  უმჯობესია  ბოლუსურ  მიწოდებასთან შედარებით.  

7.27.5.  ტროფიკული,  ენტერული  კვება  უნდა  დაიწყოს  დაბალი დოზით და ნელა  

გაიზარდოს პირველი კვირის მანძილზე.  

            სამიზნე ენერგია ენერგეტიკული მოთხოვნის 70-80% წარმოადგენს (15-20 

კკალ/კგ.აქტუალურ სხეულის წონაზე  / დღეში).  

            სამიზნე პროტეინი -1.2-2გ/კგ. სხეულის აქტუალურ  წონაზე(ABW)/დღეში. 
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7.27.6. ჭარწონიან  პაციენტებში (სხეულის მასის ინდექსი BMI--30-50).   

            სამიზნე ენერგია 11-14კკალ/კგ.სხეულის აქტუალურ  წონაზე/დღეში,  

            22-25 კკალ/კგ.სხეულის იდეალურ  წონაზე/დღეში, თუ IBW > 50. 

            პროტეინი   2 გ/კგ/ IBW/ დღეში   (I, II ხარისხის სიმსუქნე), 

            2.5 გ/კგ/ IBW/ დღეში  (III ხ. სიმსუქნე). 

7.27.7    გამოიყენება იზოოსმოსური  პოლიმერული  ფორმულა. 

7.27.8 შესაძლებელია ხსნადი პრებიოტიკური ბოჭკოების ან პრობიოტიკების დამატება 

შერეულ  ბოჭკოვან ფორმულებთან  ერთად.  

7.27.9. ენტერული კვება უნდა შეწყდეს, თუ  ვითარდება აუხსენლი  მუცლის  ტკივილი, 

არასტაბილური ჰემოდინამიკა ვაზოპრესორების გაზრდილ დოზებთან ერთად.  

        თუ ვითარდება აუხსნელი  მუცლის  ტკივილი, დიარეა,  პირღებინება,  ენტერული  

საკვების მიღება ვერ ხერხდება, ენტერული  კვება უნდა შეიცვალოს პარენტერული 

კვებით.  

7.27.10. დაბალი რისკის პაციენტებში პარენტერული კვება უნდა  გადავადდეს  5-7 

დღით.  

   შეზღუდულად გამოიყენება: ლიპიდური ემულსიები სოიოს ბაზით პირველ კვირაში. 

7.27.11. საჭიროა შრატის ტრიგლიცერიდების მონიტორინგი პროპოფოლის ან    სოიოს 

ბაზით ლიპიდური  ემულსიების  ინფუზიის დროს.  

7.27.12. გასტრული ნარჩენი მოცულობა არ გამოიყენება ენტერული კვების  

მონიტორინგისთვის.                                                                     

7.27.13.  Prone - პოზიციაში ენტერული კვება უნდა დაიწყოს ტროფიკული დოზებით და 

მოხდეს მისი გაზრდა პირველ  კვირაში,  თავი  უნდა იყოს  აწეული  10-250-ით, 

ასპირაციის რისკის, სახის შეშუპების და ინტრააბდომინური წნევის გაზრდის 

პრევენციისთვის. 

7. 27.14. ECMO პაციენტებში,  კვება უნდა დაიწყოს ტროფიკული  დოზებით  და  

გაიზარდოს  პირველ  კვირაში.  

7.27.15.  თირკმლის მწვავე  უკმარისობის  დროს პაციენტებში, რომლებსაც დიალიზი 

სჭირდება (CRRT), პროტეინის დოზა შეადგენს 2-2.5 გ.კგ./დღეში. მიკროელემენტების 

მონიტორინგი (განსაკუთრებით თუთია, სელენი, ვიტამინი D, C).  
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 ამერიკის პარენტერული და ენტერული  კვების საზოგადოებამ და კრიტიკული 

მედიცინის საზოგადოებამ შეკრიბა ნუტრიციის ექსპერტთა ჯგუფი, აღნიშნულმა 

ჯგუფმა წარმოადგინა რეკომენდაციები, რომლებიც სპეციფიურია COVID-19  

პაციენტებისთვის. 

ამ რეკომენდაციების საფუძველი იყო მოსაზრება, რომ მძიმედ დაავადებული 

პაციენტებისთვის კვების  ყველაზე მნიშვნელოვანი ასპექტია ნაწლავის ლორწოვანი 

გარსის და მიკრობიომის, ნაწლავების ბარიერული ფუნქციის შენარჩუნება, 

სისტემური ანთებითი რეაქციის სინდრომის შესუსტება480.481. იმის გამო, რომ კუჭ-

ნაწლავის ტრაქტი დიდი იმუნური ორგანოა, აქვს ყველაზე დიდი მიკრობული 

დატვირთვა, შეუძლია ჰიპერინფლამაციური რეაქციის ამაჩქარებლის როლი 

შეასრულოს. ადრეული  ენტერული კვება სწორედ  იმუნური  პასუხის მოდულაციას, 

დისბაქტერიოზის შემცირებას და ანტიინფლამაციური მექანიზმის  გააქტიურებას    

იწვევს483. ორმა დიდმა რანდომიზებულმა კვლევამ  აჩვენა,რომ  ვიტამინი D-ს 

დამატება,  მისი  დეფიციტის პირობებში,  მისაღებია,  სელენი484  ანტიოქსიდანტური  

ენზიმების კოფაქტორს წარმოადგენს, თუთია, ასევე,  გავლენას ახენს  თანდაყოლილ 

და  ჰუმორულ  იმუნურ პასუხზე, ამცირებს  ვირუსის  რეპლიკაციას, გავლენას ახდენს 

ვირუსის რნმ-ზე. მაგრამ ვინაიდან კვლევები არასაკმარისია, ამ ეტაპზე    

რეკომენდაცია COVID-19 პაციენტებში ისეთივეა, რაც  სხვა  კრიტიკულ  

პაციენტებში485,486.   

8. გაიდლაინის  ავტორი  

გულიკო  ქილიფთარი  - აკად.  ყიფშიძის სახ.  ცენტრალური  საუნივერსიტეტო  

კლინიკის  კრიტიკული  მედიცინის და ინტენსიური თერაპიის დეპარტამენტის  

ხელმძღვანელი, სსიპ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის  

ასოცირებული პროფესორი. 
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