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Вовед
Исхраната е важна за сите. За сиромашните исхраната е проблем
за обезбедување на доволно храна за преживување, за други,
таа е здравствен интерес во борбата против дијабет и дебелина,
хипертензија, болести на срцето и дегенеративни пореметувања
на скелетниот систем.
Повеќе нутриенти присутни во храната во многу мали количини
како витамини и минерали се значајни за одржување на
здравјето.
Рана е прекин на континуитетот на кожата со делување на
механичка сила на површината на телото.
Зараснувањето на раните е од голема важност за организмот.
Тоа е динамичен интерактивен процес во кој се вклучени
солубилни медијатори, крвни клетки, екстрацелуларен матрикс и
паренхиматозни клетки.
Секоја рана поминува низ три фази на зараснување, под
пртпоставка дека нема да настапи инфекција која ќе го поремети
процесот на зараснување на раната. Тоа се:
♦ Ексудативна фаза,
♦ Пролиферативна фаза
♦ Репаративна фаза
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Зараснувањето на раните ги има истите фази и кај возрасните и кај
децата, меѓутоа, разликата е во тоа што кај децата нема присуство на
коморбидитети и има поголема можност за регенерација на клетките
и ткивата.
Многу фактори, како телесната тежина, индексот на телесна тежина
(BMI) и диеталниот внес се поврзани со ризикот од бавно зараснување
на рани. Докажано е дека исхраната има директно влијание на текот и
времетраењето на зараснување на раните.
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Малнутрициjа
Малнутрицијата е дефинирана како состојба на внес на помалку или
многу повеќе храна од она што е потребно. Постојат состојби каде
што имаме инсуфициентен внес на протеини и енергија (маразмус)
која е очигледна малнутриција, но многу често се заборава на крајната
екстремност од неа-односно дебелината која исто така е малнутриција.
Иако малнутицијата не е конзистентен ризик фактор во сите студии,
сепак е утврдена евидентна корелација меѓу тешката малнутриција и
ризикот од продолжено зараснување на раните.
Како најчести причини за малнутриција се:
•
•
•
•
•
•

Намален апетит;
Несамостојно јадење, т.е. зависност од туѓа помош при јадење;
Намалена когнитивна моќ и комуникација;
Лекови кои го намалуваат апетитот;
Намалена реакција на чувството на жед;
Намерно невнесување на течности поради страв од инконтиненција
и давење кај дисфагични лица (лица кои не може да голтаат);
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•
•
•

Психосоцијални фактори, како изолација и депресија;
Еднолична исхрана, зголемени нутритивни потреби во зависност
од состојбата или болеста;
Преобилна исхрана која не содржи есенцијални макро и микро
нутриенти.

Пред да се се направи нутритивната процена треба да се разгледаат
макро и микронутриентите кои имаат клучна улога во процесот на
заздравување на раните.

Енергиjа

Градивната и регенеративна функција на ткивата е зависна од адекватен
внес на калории и протеини како гориво на механизмите за нивна
обнова. Калориските потреби варираат во зависност од повеќе фактори,
како тежината на раната, стадиумот на зараснување на раната, присутни
коморбидитети, возраст и телесна тежина.
Кај лица кои не се сериозно болни или повредени, потребниот дневен
калоричен внес се движи околу 25-35 калории/кг телесна тежина дневно
од кои протеините треба да учествуваат со 0,8-1,5 грама/ кг телесна
тежина дневно. Нема докажана корист од зголемен калоричен внес при
зараснување на раните.

Протеини

Протеините се основен нутриент, изградени се од азот, јаглерод, водород
и кислород, а некои протеини во својот состав имаат сулфур и фосфор.
Тие елементи влегуваат во состав на аминокиселините, најмалите
составни единици на протеините.
Протеините имаат главна улога во обновување и синтеза на ензими кои
учествуваат во зараснување на раните, делба на клетките и синтеза на
колаген и сврзно ткиво. Тие имаат градбена улога на антителата кои
учествуваат во имунолошкиот одговор на организмот.
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Во вкупниот дневен диететски внес кај возрасни лица, протеините треба
да учествуваат со 15-20% или 0,8г/кг ТТ дневно.
Протеинските потреби се зголемуваат како помош при зараснување
на раните, бидејќи протеините учествуваат во воспалителниот процес,
имунолошкиот систем и создавање на гранулационо ткиво во раните.
Потребите од протеини се зголемуваат дололку има зголемен губиток
на азот од фистули или од рани кои се дренираат, меѓутоа не може со
точност да се одреди колку. Според тоа, намалување на протеинскиот
внес ќе влијае на намалување на синтезата на колаген, а исто така и на
имунолошкиот одговор.
Достапните истражувања докажуваат дека високиот протеински
внес има позитивно дејство на зараснување на раните, посебно кај
неисхранети пациенти.
Поради сите овие сознанија треба да се стремиме кон постигнување на
позитивен азотен баланс.
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Ефектот на диета со низок внес на протеини на рани
Едно клиничко испитување имало за цел да го утврди влијанието на
различни нутритивни состојби врз зараснувањето на рани со што е
утврдено дека кај лицата со ниско ниво на серумски протеини (<6.5g/dl)
или на серумски албумини (<3.5g/dl) имаат влијание на намалување на
зараснувањето на раната во споредба со лица кои имаат високо ниво на
серумски протеини (>6.5g/dl) и серумски албумини (>3.5g/dl).
Утврдено е дека хируршки пациенти со лесна протеинско-енергетска
малнутриција (90-95% од просечната телесна тежина) или тешка
протеинско-енергетска малнутриција (<90% од просечната телесна
тежина) имале полоши резултати на заздравувањето на раните во
споредба со добро исхранетите пациенти. Се смета дека пациентите
со
протеинско-енергетска
малнутриција
создаваат
помалку
хидроксипролин во споредба со добро исхранетите пациенти.
Нутритивната исхрана збогатена со есенцијалните аминокиселини
валин, леуцин и изолеуцин се користи при третман на болести на црниот
дроб, а исто така има заштитна улога на функцијата на црниот дроб при
сепса, траума и изгоретини. Тие, исто така, се најголем изор на азот за
синтеза на аминокиселините глутамин и аланин во мускулите.

Jагленохидрати
Јагленохидратите имаат основна енергетска улога во клеточниот
метаболизам. Дневните потреби од глукоза за здрави и болни лица
се движат од 4-5 грама/кг ТТ/дневно или 50-60% во вкупниот дневен
диететски внес. Добар извор на јагленохидрати се интегралните
житарки, легуминози, овошје и зеленчук.

8

Институт за јавно здравје на Република Македонија - Скопје,
Одделение - физиологија и мониторинг на исхрана

Ако глукозата недоволно се внесува поради неадекватна исхрана, тогаш
како замена се користат протеините преку оксидација на аминокиселини
со што се пореметува реконструкцијата и обновување на ткивата,
бидејќи основната улога на протеините е градбената улога на клетките
и ткивата.

Масти
Мастите се важен извор на енергија (обезбедуваат 9 калории/грам, во
споредба со јагленохидратите и протеините кои обезбедуваат 4 калории/
грам), и се депонираат како енергетска резерва во масното ткиво во
форма на триглицериди. Значајна улога имаат во градбата и функцијата
на клеточната мембрана која е од големо значење во зараснување на
раните.
Потребите од масти кај здрави и болни лица се движат од 0,8-1,5грама/
кг ТТ/дневно. Најдобар дел од мастите се внесуваат со конзумирање на
немасно месо, живина, риба, обесмастено млеко и млечни производи и
растителни масла.
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Квантитетот и пропорцијата на застапеност на масните киселини сеуште
не е утврдена. Одредени масни киселини се „есенцијални“, тие не можат
да се произведат во организмот и затоа треба да се внесат со правилна
исхрана. Такви масни киселини се омега-3 масните киселини (присутни
во масни риби, сардини, пастрмка, харинга, ореви, маслиново масло)
и омега-6 масни киселини (присутни во сончогледово и соино масло).
Конкретната улога на есенцијалните масни киселини не е позната,
но со оглед на тоа дека имаат улога во синтезата на нови клетки и го
регулираат имунолошкиот одговор, се смета дека нивното намалување
ќе доведе до забавување на зараснувањето на раните.

Течности
Правилниот внес на течности е потребен за одржување на тургорот на
кожата и за протокот на крв во оштетените ткива. Генералните препораки
за потребите од вода се движат од 30-35ml/kg ТТ. Овие препораки не се
специфични за состојба кога има оштетување на ткива и дополнително
губење на течности. Губитокот на течности со евапопрација или
испарување се тешки за одредување, меѓутоа губењето на течности
мора да се надокнади посебно кај оние лица кои имаат треска, отворени
или дренирачки рани или фистули. Надокнадувањето на течности е
од големо значење бидејќи ако се јави дехидратација и електролитен
дисбаланс ќе се јави и нарушена клеточна функција.
За да се превенира дехидратација потребно е да се зема што повеќе
течности преку уста во различни форми како вода, млеко, сокови, па
дури и користењето на желе, сладолед, мраз може да придонесе во
рехидратацијата. Пијалоци кои содржат кофеин, како кафе, чај и некои
газирани пијалоци не се препорачуваат поради лесното диуретичко
дејство.
Кај потешки состојби на дехидратација поптребно е интравенозна
рехидратација.
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Микронутриенти
Правени се бројни истражувања со кои би се потврдил позитивниот
ефект на некои витамини и минерали врз зараснување на раните. Овде
ќе се споменат само оние кои имаат утврдена корист во зараснувањето
на раните.

Б-комплекс витамини
Истражувањата покажаа дека Б-витамините имаат важна коензимска
улога во зараснувањето на раните и тоа во воспалителната фаза и при
отсртранувањето на мртвото ткиво и бактериите. Б-витамините, исто
така, имаат важна улога во пролиферативната и моделирачката фаза при
зараснување на раните со тоа што учествуваат во синтезата и врзувањето
на колагенот, а со тоа и во синтезата на нови ткива и крвни садови. При
крајната фаза на зараснувањето на раните миофибробластите се зависни
од Витамин Б при процесот на повлекување на рабовите на раната за
формирање на лузна и одржување на нејзината јачина во период од 2
години.

Витамините од групата на Б комплекс, посебно тиаминот (познат како Б1,
кој се наоѓа во свинско месо, живина, риба и грав) и пантотенска киселина
(витамин Б5 кој се наоѓа во квасец и интегрални житарки) учествуваат
како кофактори во метаболната функција при зараснување на раните.
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Тие учествуваат во ослободување на енергијата од јагленохидратите и
во врзувањето на колагенот.
Правени се истражувања од страна на Ostrovskii и Nikitin на бели
глувци на кои во период од 30 дена им е дадена храна сиромашна со
тиамин со цел да се создаде хиповитаминоза на тиамин. Исто така
хиповитаминозата е потпомогната со давање на антагонист на тиаминокситиамин во истиот период. Откако е предизвикана хиповитаминозата,
направена е механичка траума со цел да се види влијанието на
тијаминот во зараснување на раните. Утврдено е дека има одложување
на ресорпцијата на некротичните маси 2-3 дена по траумата. Исто така
утврдена е инхибиција на репаративниот процес. Се претпоставува
дека одложената ресорпцијата и репарирање на ткивата настанала како
резултат на намалена макроцитна активност. Микроскопски е утвредно
дека е намален волуменот на лизозомите и фагозомите. Утврдено е дека
и диференцијацијата на фибробластите е одложена кај овие животни.
Сличи испитувања на стаорци се правени од Alvarez и Gilbreath кои
што покажале дека недоволен внес на тиамин доведува до одложено
зараснување на раните кај тиамин дефициентни стаорци.

Избалансирана исхрана ги задоволува потребите од витамини од
групата Б и витамин Ц
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Со истражување е докажано дека пантотенската киселина има влијание
на фибробласната миграција, пролиферација и синтеза на протеини.
Докажано е дека суплементација на пантотенска киселина делува на
зголемување на концентрациите на железо, манган и бакар, елементи
кои што се тесно поврзани со формирањето на колаген, а со тоа имаат
влијание и врз зараснувањето на раните.
Иако нема сигурни податоци за употребата на останатите Б витамини
во зараснување на раните сепак се препорачува нивната употреба во
високи дози како дополнување при зараснување на раните.

Витамин Ц
Витамин Ц т.е. аскорбинска киселина (го има во цитрусни овошја,
свежо овошје, зеленчук) има улога во формирање на колагенот, неговата
цврстина и стабилност. Истражувањата покажале дека потребите од
витамин Ц се зголемуваат при сериозни повреди, стрес и сепса, и дека
негов недостаток доведува до продолжување на зараснување на раните.
Витамин Ц е витамин растворлив во вода кој не може да се депонира
во организмот, па затоа потребно е континуиран внес преку храната
или суплементи. Меѓутоа внес поголем од 1гр/дневно може да создаде
грчеви и дијареа, а посебно треба да се внимава кај лица кои имаат
оштетување на бубрежната функција бидејќи најголем дел од вишокот
на витамин Ц се отстранува преку нив.
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Богат извор на витамин Ц
Направени се испитувања за улогата на витамин Ц при зараснување
на раните и при тоа е утврдено дека при повреди се намалува
концентрацијата на витамин Ц во плазмата и урината поради
редистрибуција на витаминот Ц во меките ткива и раните. Levenson
направил истражувања на заморчиња кои добивале адекватен внес на
витамин Ц со храната, по механичка траума. Нивните рани зараснале
соодветно со фиброплазија и колаген без крварење. Иста таква
механичка повреда е направена кај заморчиња кои веќе претходно имале
изгоретини од трет степен. Кај нив зараснувањето на раната одело со
фиброплазија, меѓутоа со крварење и намалено создавање на колаген.
Со суплементација на витамин Ц кај овие заморчиња се превенирале
појавените абнормалности за зараснување на раните.

Витамин Е

Токоферолот, познат како витамин Е се наоѓа во јајцата и маслата и е
најголемиот липосолубилен антиоксиданс во кожата. Некои од важните
функции на витамин Е во организмот се: биолошки антиоксидант,
заштита на клеточната мембрана, зајакнување на имунолошката одбрана,
регулирање на тромбоцитната агрегација. Тој, исто така, е познат по тоа
што има функција во превенција на лузни при зараснување на раните.
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Но точната улога на витамин Е во зараснување на хируршките рани не
е позната поради обратниот ефект кој може да настане заради неговото
дејство на инхибиција на синтезата на колагенот.

Витамин А
Витаминот А учествува во процесот на епителизација на раните,
синтеза на гликопротеини и протеогликани, клеточниот имунитет и
воспалителната реакција.

Извор на каротеноиди (витамин А)
Додавање на суплементи на витамин А покажало дека има поволен
ефект врз зараснување на раните, посебно кај пациентите кои
долготрајно користат стероиди. Тоа најверојатно се должи на фактот
дека витамин А е јак имунолошки стимулатор кој реверзибилно делува
на глукокортикоидната супресија на зараснување на раните, но нема
реверзибилен ефект на дејството на нестероидните антиинфламаторни
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лекови. Суплементи на витамин А се препорачуваат и кај пациенти со
сепса. Витамин А го има во млечните производи и во црн дроб.

Витамин К
Витаминот К нема директна улога во зараснување на раните, освен
неговото учество во процесот на коагулирање на крвта, превенција на
крварења и формирање на хематоми.

Минерали
Цинкот е елемент кој има улога во зараснување на раните како
кофактор во ензимските реакции на синтеза на протеините и клеточна
пролиферација, а исто така има улога во спречување на бактерискиот
раст и стимулатор на имунолошкиот одговор. Ниско ниво на серумски
цинк е поврзано со забавено зараснување на раните. Потреба од
суплементација на цинк се јавува при конзумирање на храна сиромашна
со цинк, зголемен губиток на цинк преку големи рани на кожата (повеќе
од 20% од вкупниот цинк во организмот се наоѓа во кожата) или при
нарушена ресорпција од гастроинтестиналниот тракт поради дијареа.
Со суплементите на цинк мора да се внимава бидејќи при континуирано
користење на високи дози на цинк може да се јават несакани ефекти во
имунолошкиот одговор, дисбаланс на липидите во крвта и да доведат до
гастроинтестинални пореметувања.
Цинкот со храната се внесува преку црвено месо, млечни продукти и
леќа.
Железото е кофактор во синтезата на ДНА и е потребен за врзувањето
на колагенот кај раните, па според тоа негов недостаток може да доведе
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до нарушена клеточна пролиферација и синтеза на колаген, што штетно
се одразува на зараснување на раните.
Апсорпцијата на хем железо (железо од животинско потекло кое го има
во црвено месо и изнутрици) се зголемува со истовремено користење
на витамин Ц.

Извор на железо и цинк

Суплементи

Потребно е да се додадат суплементи на витамин Ц и цинк само во случај
кога има нивно ниско ниво во серумот. Најдобар начин да се задроволат
потребите од макронутриенти и микронутриенти е да се конзумира
нормална и здрава храна. Некои пациенти може да имаат потреба од
високо протеинска и висококалорична храна како и од додавање на
суплементи, меѓутоа, треба да се нагласи дека се тоа пациенти кои имаат
тешка клиничка слика и кои најчесто се хранат на назогастрична сонда.
Нутритивни додатоци треба да се додаваат кај лица кои имаат
малнутриција и се со следните карактеристики:
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•
•
•

BMI помал од 18,5 kg/m2;
Ненамерно губење на телесната тежина повеќе од 10% од вкупната
телесна тежина во период од 3-6 месеци;
BMI помал од 20 kg/m2 и ненамерно губење на телесната тежина
повеќе од 5% од вкупната телесна тежина во период од 3-6 месеци.

Кај оние лица каде има потреба од зголемени нутритивни потреби, а
имаат и слаб апетит, се јавува потреба за хранење преку назогастрична
сонда или гастростома/јејуностома.
Користење на специфични имунолошки збогатени формули за исхрана
на пациентите делуваат на намалување на инфекциите на раните.

Нутритивна проценка
Исхраната игра важна улога во превенцијата и третманот на раните.
Податоците кои што се добиваат при нутритивната проценка потребно
е да се искористат во формирање на нутритивен план.
Нутритивниот скрининг е процес со цел да се идентификуваат
пропратните нутритивни проблеми. Неговата цел е да се пронајдат лица
кои имаат малнутриција или имаат нутритивен ризик со што ќе им се
овозможи соодветна интервенција. Со процесот на скрининг треба да
се идентификуваат ризик факторите за развиток и идентификација на
лица кои имаат малнутриција или ризик од малнутриција и тоа:
♦ Значаен губиток на тежина во краток период – ненамерно губење на
тежина, повеќе од 5% за 30 дена или 10% за 180 дена;
♦ Болести и состојби: дијабетес, деменција, малнутриција, хронична
белодробна опструктивна болест (ХОББ), карцином, бубрежна
болест, дебелина;
♦ Неподвижност, неактивност: фрактура на колк, повреда на ‘рбетен
столб, мозочен удар;
♦ Проблеми со џвакање и голтање: дисфагија, мозочен удар,
паркинсонова болест, церебрална парализа;
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♦ Сиромашен внес на храна и течности;
♦ Несакани ефекти од лекови.
Дијабетес пропратен со хронична хипергликемија е причина за бавно
зараснување на рани. Зголемено ниво на гликоза го оневозможува
транспортот на витамин Ц во клетките кој има важна улога во
таложењето на колагенот. Нарушената циркулација која се јавува
кај болни од дијабетес, доведува до нарушен прилив на леукоцити,
антибиотици и кислород кај оштетените ткива, а кои имаат главна
функција во зараснувањето на раните. Затоа кај тие пациенти треба да се
направи анализа на крвта за определување на гликолизиран хемоглобин
(Hgb A1C) кој е најдобар индикатор за контрола на хипергликемијата
во период од 2-4 месеци.
Примарната нутритивна цел за пациенти со дијабетес е да ја подобрат
метаболната контрола на гликоза и липиди во крвта и да овозможат
соодветен внес на калории.
Пациентите со бубрежна болест често имаат пропратни болести, како
дијабетес и срцева болест, со што дополнително се комплицира нивната
исхрана. Така на пример, исхраната кај пациенти со бубрежна болест
е ограничена со внес на калории, протеини, калиум, фосфор, натриум
и течности, што доведува до сиромашен нутритивен внес и не ги
задоволува во целост потребите на пациентот.
Некои лекови можат да предизвикат несакани ефекти како гадење,
повраќање и болки во желудникот што може да доведе до намален внес
на храна и течности кај пациентот и да бидат причина за губење на
тежината.
Лековите можат да имаат стимулирачко или инхибирачко дејство на
метаболизмот на некои нутриенти или да ја зголемат екскрецијата на
одреден нутриент.
Кортикостероидите го зголемуваат ризикот од инфекција и ја инхибираат
синтезата на протеини, го намалуваат создавањето на витаминот
А во црниот дроб и влијаат на синтезата на колаген и отпорот кон
инфекции.
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Заклучок
Оптималната исхрана го забрзува зараснувањето на рани, го
одржува имунолошкиот систем и го намалува ризикот од инфекција.
Малнутрицијата и клинички евидентните дефициенции се често
поврзани со продолжување на времето на зараснување на раните.
Нутритивниот внес треба да биде разновиден и балансиран со цел
да овозможи правилен внес на сите есенцијални продукти. Постојат
малку податоци дека со додавање на суплементи на некои специфични
нутриенти (витамини и минерали, протеини) кај пациентите се
подобрува клиничкиот одговор. Големите рани имаат потреба од
зголемен калоричен внес и протеини со што е потребно внес на збогатена
храна и суплементи од разновидна и балансирана исхрана.
Практични насоки:
♦ Да се овозможи адекватен внес на калории-енергија;
♦ Правилен третман на дефициенција на витамини и минерали;
♦ Да се овозможи правилен внес на протеини со цел да се обезбеди
позитивен азотен баланс за да се потпомогне зараснувањето на
раните;
♦ Одржување на нормална хидратација на организмот (орално или
интравенозно)
♦ Превенција од нутритивна токсичност која што може да се јави
кај долготрајно користење на лекови, посебно ако постои ризик од
коморбидитети (хронична бубрежна инсуфициенција);
♦ Препорачливо е секогаш да се користи висококалорична и
високопротеинска храна.
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