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ПРОМЕНИ, НАСТЪПВАЩИ В СКЕЛЕТНАТА МУСКУЛАТУРА ПРИ КРИТИЧНО
БОЛНИ ПАЦИЕНТИ
Веселина Василева
РЕЗЮМЕ
Тежката загуба на мускулна маса и увреждането на мускулната фукция съпътстват
болните в интензивно отделение (ИО) и влияят негативно както върху възстановяването
от основното заболяване, така и за по-ранно отвикване от механична вентилация. В
близкото минало интензивистите традиционно се фокусираха повече върху
преживяемостта на пациентите, докато днес интензивното лечение е насочено също и
към последващите усложнения и качеството на живот след това. Няколко скорошни
изследвания показват недвусмислено, че невромускулната дисфункция, водеща до загуба
на мускулна маса и слабост, е най-устойчивия и омаломощаващ фактор, влияещ върху
качеството на живот на преживелите реанимация до две години след изписване от
болницата (Herridge et al., 2003; Cheung et al., 2006) [1]. По тази причина има съществена
нужда от повече интензивни изследвания, които да са фокусирани върху механизмите,
отговорни за загубата на мускулна маса и мускулната слабост при критично болни
пациенти. Основното заболяване, сепсисът и мултиорганната недостатъчност несъмнено
допринасят за увреждане на мускулната функция, но хетерогенността на
придружаващите заболявания и фармакологично лечение също оказват влияние. Всички
компоненти на интензивното лечение – постелен режим, мускулно разтоварване,
механична вентилация, нервно-мускулната блокада и кортикостероидна терапия, сами по
себе си и като цяло, пряко участват в прогресивното увреждане на мускулатурата по
време на престоя в ИО.
Ключови думи: критично болен, интензивно лечение, протеинов метаболизъм, мускулна
маса, мускулна слабост, AQM.

ИЗЛОЖЕНИЕ
Протеинов метаболизъм
Протеиновата хомеостаза се формира от добре балансирания поток на аминокиселини
към плазмата, който се осигурява от хранителния прием (екзогенен) и разграждането на
мускулни протеини (ендогенен), както и адекватно съотношение между ката- и анаболни
процеси (трансаминиране и окисление). Протеините и аминокиселините не се натрупват в
тялото като депа подобно на мазнините и въглехидратите съответно в адипоцити и под
формата на гликоген. Най-големият резерв на протеини обаче е в скелетната мускулатура,
поради което мускулната маса е най-добрият индикатор за протеинова хомеостаза.
Като загуба на мускулна маса се определя загубата на 5 до 10% от телесното тегло
(Roubenoff и др., 1997), поради ускорена мускулна протеолиза, която води до загуба на
телесна клетъчна маса [2]. При пациенти в ИО разграждането на протеини превалира над
техния синтез, което води до отрицателен мускулно-протеинов баланс. Механизмът
отговорен за ускорена протеолиза в катаболни състояния е убиквитин-протеозомнозависимата система и декарбоксилирането на разклонените вериги на аминокиселините.
Мускулната протеолиза се увеличава в условията на ацидоза, при наличие на катаболните
хормони (глюкокортикоиди, тиреотоксични състояния), инсулинова резистентност, и от
множество цитокини - интерлевкин-1 (Il-1), интерлевкин-6 (Il-6) и тумор-некротизиращ
фактор (TNF) [3]. Разбирането на биохимичните механизми е важно за контрола над
белтъчната обмяна и подобряване на азотния баланс, които биха помогнали за развитието на
ефективни терапевтични схеми за борба със загубата на мускулна маса и подобряване на
протеиновата хомеостаза при катаболитните заболявания.
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Адекватното парентерално хранене е един от начините да се осигури екзогенен
субстрат за протеинова синтеза и задръжка на азот в организма. В случаи на пациенти с
изгаряния и травми например, са налице ускорени темпове на разграждане на белтъци
поради нарушен или липсващ аминокиселинен транспорт към мускулите, свързан
първоначално с повишена експресия на катаболитни цитокини и в последствие със завишени
нива на стресови хормони (глюкагон, кортизол, адреналин). Парентералното приложение на
аминокиселини спомага за поддържане на тяхната нормална плазмена концентрация.
Определен дискутабилен анаболен ефект оказва и приложението на инсулин, човешки
рекомбинантен растежен фактор (rGH) и стероидни хормони (testosterone) [4, 5, 6].
Комбинираното лечение с екзогенен инсулин и щедрия прием на протеини спомага
нормализирането на азотния баланс и регулира протеолизата при пациенти със захарен
диабет (Gougeon и др., 1998).
Загуба на мускулна маса и последваща мускулна слабост
Причината за мускулна атрофия при пациенти в интензивно отделение е вероятно
многофакторна и възпалението, обездвижването, недостатъчното хранене и приложението на
кортикостероиди могат да допринесат за това състояние. Тъй като критично болните
пациенти са потенциално изложени на всички тези фактори, уврежането на физическата
функция при тях е много по-дълбока в сравнение с тази при не-критично болни.
Загубата на мускулна маса настъпва бързо с 20% редукция обема на бедрения мускул
при септични пациенти по време на първата седмица от престоя си в интензивно отделение.
Тъй като обездвижването и възпалението [7, 8] са преобладаващи в ранната фаза на
лечението, техния принос за метаболитно настъпващите промени могат да обяснят защо
процентът на загуба на мускулна маса е най-голям през този период. Освен това, септични
пациенти показват ранна масивна загуба на телесни протеини, от които приблизително 70%
произхождат от хидролизата на аминокиселини на скелетната мускулатура [9]. След 10 дни
загубата на протеини става предимно от вътрешните органи. Понижен мускулен тонус една
седмица след началото на заболяването, може в частност да се дължи и на метаболитни
промени и тяхното вредно въздействие върху скелетната мускулатура [10].
Метаболитният отговор при възпалителни промени е свързан с генерализиран хиперметаболизъм, инсулинова резистентност и освобождаването на про-инфламаторни цитокини
като интерлевкин-6 (IL-6) и тумор-некротичен фактор-алфа (TNF-α), които могат да
повлияят протеиновия баланс [11, 12, 13, 14], както директно чрез модулиране на мускулната
протеинова обмяна, така и косвено чрез активиране оста хипоталамус-хипофиза-надбъбрек.
Задълбочено активиране на възпалителната каскада, под формата на синдром на системен
възпалителен отговор (SIRS), се демонстрира при състояния като сепсис, травми или след
сериозна оперативна интервенция. При SIRS завишените нива на TNF-а са свързани със
загубата на телесна маса и намалена мускулна синтеза на протеини [15, 16]. Индуцираните от
SIRS цитокини водят до ускорен обмен на аминокиселини, като забавят синтезата и
ускоряват разграждането на белтъци.
Постелният режим също има своето влияние върху мускулния тонус при критично
болни пациенти. По време на престоя на легло, скелетните мускули и по-специално тези на
долните крайници, са изложени на механично разтоварване и намалена невромускулна
активност [17], които стимулират комплексен адаптивен отговор за забавяне на синтезата на
протеини, повишено разграждане и повишена апоптоза [18, 19] на мускулните клетки. Тези
механизми са основните причини за мускулна атрофия и диференциална загуба на мускулна
сила наблюдана след продължителен престой на легло (Фигура 3). Съответно мускулната
маса намалява с приблизително 14% в продължение на 8 седмици постелен режим (оценено с
ЯМР образи), което се равнява на 0.25% дневно и 16% загуба на мускулна сила [20, 21].
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Едновременното присъствие и на възпалителна компонента има синергичен вреден ефект
върху скелетните мускули [76], който води до десет пъти по-висока загуба на мускулна маса
(2,3-2,9% дневно) при пациенти със септичен шок [77].
Освен това, в доклада на Ferrando и колеги [22] е постановено, че приблизително 70%
от общата загуба на мускулна маса след продължителен престой на легло, настъпва в
долните крайници, което впоследствие оказва неблагоприятно въздействие при
рехабилитацията на пациентите. Предизвикват се и морфологични изменения в мускулното
влакно, намалява оксидативния карацитет и се повишава умората на мускулите [23, 24]. Тези
ефекти са особено изразени при пациенти в реанимация, заради често прилаганата седация и
съпътстващото възпаление. Мускулите на диафрагмата и горните дихателни пътища също са
много уязвими, което има своите клинични последствия. Атрофията на диафрагмата може да
предизвика повишена умора на всички дихателни мускули с респираторна мускулна
недостатъчност и липса на проходимост на горните дихателни пътища, което да е причина за
поредица неуспешни екстубации на пациента [25, 26, 27]. Тези състояния са свързани с
продължителна механична вентилация, която допълнително удължава периода на
имобилизация на легло.
По принцип, интервенциите за предотвратяване на загубата на мускулна маса при
критично болни пациенти могат да бъдат насочени към премахване на възпалителната
компонента, противодействие на ефекта на механично разтоварване и модулиране на другите
основни причини за скелетна мускулна атрофия. Няколко общоприети стъпки – навременно
адекватно обемно заместване или парентерално хранене, антибиотици, контрол над
източника на инфекция и нивата на кръвната захар, минимизиране употребата на
миотоксични медикаменти като кортикостероиди, корекция на електролити и
микроелементи. Приложението на имуномодулатори и антиоксиданти с цел подобряване на
мускулния статус е все още с ненапълно изяснен ефект и е обект на изследвания [28].
Пасивното разтягане като противодействие на механичното разтоварване намалява
случаите на мускулна атрофия при пациенти в реанимация [29]. Механизмът зад този ефект
не е напълно изяснен. Той може да бъде причинен от механичен стрес упражняван върху
механорецепторите в скелетните мускулни клетки, който предизвиква анаболен отговор
(най-вероятно IGF-1) с последващо адаптиране на мускулна тъкан [30, 31]. Електрическа
мускулна стимулация би могла да предизвика подобен анаболен отговор. Напоследък обаче
се доказа, че ранната мобилизация е възможна, безопасна и ползотворна, по отношение на
съкращаване на болничния престой и оптимизация на физическата функция, както преди,
така и след изписването [32, 33, 34, 35]. Освен това, минимизиране използването на седативи
и нервно-мускулни блокери и оптимизиране лечението на болката, улесняват ранното
раздвижване [36, 37]. Важно е да се отбележи, че електрическата мускулна стимулация не
може да замени ранната мобилизация, но може да бъде междинно звено от началните етапи
на пребиваване в интензивното отделение, когато повечето пациенти са противопоказани за
физиотерапия, до времето в което тя вече може да стартира.
Остра квадриплегична миопатия (AQM)
Острата квадриплегична миопатия (AQM) се счита за следствие от съвременното
интензивно лечение. Първият доклад върху такъв случай е публикуван преди три
десетилетия от MacFarlane и Rosenthal (1977). Пациентите с AQM се характеризират със
слабост/парализа и преференциална загуба на миозин (нарушено съотношение актинмиозин) в мускулите инервирани от спиналните нерви, докато лицево-черепните мускули са
пощадени или по-малко засегнати, а когнитивната и сензорна функция остават интактни.
Прогноза обикновено е добра, ако пациентът преживее първично заболяване, но до пълно
или почти напълно възстановяване може да се стигне едва след период от около 10-12
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месеца. Освен AQM на това заболяване са били давани редица различни наименования като
– миопатия при критични заболявания, миопатия на миозиновите филаменти, остра
миопатия при тежка астма и миопатия при интензивни грижи. Докато първоначално се е
считало, че AQM е рядко срещана патология, то сега вече знаем, че невромускулната
дисфункция се среща в близо 30% от контингента на интензивните отделения и в частност
при 70-80% за някои подгрупи. Това потенциално смъртоносно състояние удължава
възстановителния период при критично болни пациенти, което води до повишаване
икономическите загуби. Допълнителни съществени разходи са свързани и с последваща
нужда от рехабилитационни мероприятия и драстично нарушено качество на живот.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Овладяването на протеиновия метаболизъм и познаването на медиаторите, влияещи
върху мускулната маса и тонус в условията на интензивно лечение, са от изключителна
важност за редуциране на заболяемостта, смъртността и усъвършенстването на
терапевтичните логаритми. Необходимо е провеждане на допълнителни изследвания за
изясняване на молекулярни и клетъчни механизми, които допринасят за поддържането на
мускулната маса и поясняват реакцията на мускулната тъкан към прилаганите лечебни
интервенции. Борбата с отрицателния енергиен баланс, поддържането на адекватен
протеинов метаболизъм, нормална мускулна маса и тонус скъсяват престоя в интензивно
отделение, улесняват отвикването от механична вентилация и правят пост-интензивните
грижи по-ефикасни за цялостното възстановяване на организма и последващо добро качество
на живот.
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