СОБСТВЕНИ ПРОУЧВАНИЯ – РАЗНИ

Д-р Севда Милева1, доц. Марина Ненова1,
доц. Маргарита Господинова1, доц. Виолета Стефанова2
Катедра по инфекциозни болести, епидемиология
и тропическа медицина, Медицински университет, Варна
2
Катедра по аналитична и компютърна химия,
Медицински университет, Пловдив
1

Оценка на цинковия статус на деца
в ранна възраст с остра диария,
лекувани в инфекциозна клиника –
Варна
Резюме
Въведение: Ìíîæåñòâî ïðîó÷âàíèÿ óñòàíîâÿâàò âðúçêà ìåæäó öèíêîâèÿ äåôèöèò è èíòåíçèòåòà íà äèàðèéíèòå åïèçîäè. Èíäèêàòîðèòå, ïðåäïîëàãàùè öèíêîâ äåôèöèò,
ñà àíåìèÿòà, õèïîòðîôèÿòà, íèñêèÿò çà âúçðàñòòà ðúñò,
÷åñòèòå äèàðèéíè åïèçîäè, íåäîñòàòú÷íîòî êîëè÷åñòâî
öèíê â äèåòàòà. Íàëè÷èåòî èì è ïðè áúëãàðñêèòå äåöà ñ
îñòðà äèàðèÿ ïðåäïîëàãà õåòåðîãåííîñò ïî îòíîøåíèå íà
öèíêîâèÿ ñòàòóñ. Öåëòà íà ïðîó÷âàíåòî å äà ñå óñòàíîâè
öèíêîâèÿ ñòàòóñ íà äåöàòà â ðàííà âúçðàñò ñ îñòðà äèàðèÿ è âðúçêàòà ìó ñ ôàêòîðèòå, ïðåäïîëàãàùè öèíêîâ äåôèöèò.
Материали и методи: Îïðåäåëèõìå íàëè÷èåòî íà ðèñêîâè ôàêòîðè çà öèíêîâ äåôèöèò è èçìåðèõìå ñåðóìíàòà ìó
êîíöåíòðàöèÿ ïðè 137 ïàöèåíòè â ðàííà âúçðàñò ñ äèàðèÿ.
Îïðåäåëèõìå êîíöåíòðàöèÿòà íà öèíê è â ñåðóìà íà 30 çäðàâè äåöà íà ñúùàòà âúçðàñò.
Резултати и обсъждане: Ñòîéíîñòèòå íà ñåðóìíèÿ
öèíê â íàñòîÿùîòî ïðîó÷âàíå ñà ñúèçìåðèìè ñ òåçè, óñòàíîâåíè ïðè ìàùàáíè ïðîó÷âàíèÿ îò ðàçëè÷íè ÷àñòè íà ñâåòà. Êîíöåíòðàöèÿòà íà ñåðóìíèÿ öèíê ïðè äåöàòà ñ äèàðèåí ñèíäðîì å çíà÷èìî ïî-íèñêà â ñðàâíåíèå ñúñ çäðàâèòå
êîíòðîëè ñ 2.28±0.6 μmol/L (16.32%), Ð=0.0002. Ïðè 66 (48.2%)
îò ïàöèåíòèòå îòêðèõìå ìèíèìóì ïî åäèí ôàêòîð, ïðåäïîëàãàù íàëè÷èå íà öèíêîâ äåôèöèò. Ñåðóìíèÿò öèíê ïðè
äåöà ñ íåäîñòàòú÷íî êîëè÷åñòâî â îáè÷àéíàòà äèåòà å çíà÷èìî ïî-íèñúê ñïðÿìî ïàöèåíòèòå, áåç íàëè÷èå íà èíäèêàòîðè, ïðåäïîëàãàùè äåôèöèò – ñ 1.72±0.77 μmol/L (14.47%),
Ð=0.028.
Заключение: Â Áúëãàðèÿ ñúùåñòâóâàò ãðóïè äåöà ñ íåðàöèîíàëíî õðàíåíå ïî îòíîøåíèå íà êîëè÷åñòâîòî öèíê â
äèåòàòà, ïðè êîèòî ñå óñòàíîâÿâà çíà÷èòåëåí ñðèâ â öèíêîâèÿ ñòàòóñ ïðè äèàðèéíî çàáîëÿâàíå.
Ключови думи: öèíêîâ äåôèöèò, èíôåêöèîçíà äèàðèÿ,
ðàííà äåòñêà âúçðàñò
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Abstract
Introduction: Relation between zinc deficiency and intensity of
diarrheal episodes has been established by multiple studies. Indicators, related to zinc deficiency are hypotrophy, anemia, stunting,
frequent diarrheal episodes, low zinc intakes. Their existence in
Bulgarian children with acute diarrhea supposes heterogeneity in
the population regarding zinc status. The aim of the study is to estimate the zinc status of children with acute diarrhea and its relation
to the factors, supposing zinc deficiency.
Methods: We searched for indicators of zinc deficiency and
measured serum zinc concentration in 137 infant patients with diarrhea. We assessed the serum zinc amounts in 30 healthy children
at the same age.
Results and discussion: Serum zinc concentrations found in
the present study are commensurable with those found in large
scale studies in different parts of the world. Serum zinc concentration in the children with diarrhea was found to be significantly
lower than that of the healthy controls – with 2.28±0.6 μmol/L
(16.32%), Ð=0.0002. In 66 (48.2%) of the patients there was at least
one indicator, supposing zinc deficiency. Serum zinc in the children
with insufficient zinc amount in their usual diet was found significantly lower (1.72±0.77 μmol/L, or 14.47%, Ð=0.028) in compare to
the patients without indicators for zinc deficiency.
Conclusion: Groups of children exist in Bulgaria with inadequate feeding practices regarding zinc amounts in the diet, in
which considerable worsening of the zinc status in acute diarrheal
disease is observed.
Key words: zinc deficiency, infectious diarrhea, infancy
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Въведение
Острите диарийни заболявания неизменно представляват огромна част от инфекциозната патология в
България, особено при децата под 5-годишна възраст.
През последните десетилетия множество проучвания
са установили връзка между влошения цинков статус
и честотата и тежестта на диарийните епизоди1, 6–8.
Като индикатори за наличие на цинков дефицит в популациите от International Zinc Nutrition Consultative Group
(IZiNCG) са утвърдени хроничната желязодефицитна
анемия, хипотрофията, ниският за възрастта ръст,
честите диарийни епизоди, недостатъчното количество цинк в диетата. Наличие на последните при
българските деца с остра диария са ежедневие в рутинната ни клинична практика, което предполага хетерогенност по отношение на цинковия статус и при
тях. Оптималният биомаркер за определяне на риска на
цинков дефицит в популациите е концентрацията на серумния цинк.
Целта на настоящото проучване е да се установи
цинковия статус на децата, приети на лечение в Инфекциозна клиника, Варна, по повод остра диария във
възрастта от 3 м. до 3 г.и 6 м. и връзката му с широко
достъпните в ежедневната медицинска практика антропометрични и лабораторни показатели, предполагащи цинков дефицит.

Материали и методи
За изпълняване на така поставената цел в нашето
проучване включихме общо 167 деца на възраст от 3 м.
до 3 г. 6 м. в периода 06.2010–06.2013 г. От тях 137 бяха
пациенти, лекувани в Иинфекциозна клиника, Варна, по
повод диариен синдром, а останалите 30 деца бяха здрави контроли. На всяко дете, включено към проучването,
беше измерено теглото и дължината (височината) при
постъпването. Приемахме, че децата с над две стандартни отклонения под нормата за възрастта са с хипотрофия, съответно нисък ръст. Попълнихме анкетна
карта за всяко дете за определяне на присъствието на
цинк в диетата. Резултатите бяха сравнени с преработените от IZINCG дневни нужди в менюто, съобразно възрастта и типа диета5. Заедно със снемането на
хранителната анкета придружителят на всеки пациент беше разпитан и относно наличието на предходни
диарийни епизоди и/или инфекциозни заболявания на дихателните пътища. На всеки участник в проучването
беше определена концентрацията на серумния цинк чрез
метода на пламъкова атомно-абсорбционна спектрометрия (FAAS) в Катедра по аналитична и компютърна
химия на ПУ „П. Хилендарски“. Резултатите обработихме чрез test-метод и корелационен анализ, ползвайки
софтуерна програма GraphPad Prism 5. Представяме ги
като средна стойност±стандартно отклонение. Като

статистически значими интерпретираме резултатите с p<0.05.

Резултати и обсъждане
Установихме, че средната концентрация на цинк в
серума на здрави деца (група К) е значимо по-висока
спрямо пациентите с диария (основна група) – с 2.28±
0.6 μmol/L (15.13±3.9 μg/dL), или с 16.32% (Р=0.0002).
Този резултат е представен на табл. 1.
Данните от таблицата са представени и на фиг. 1.
Понижаването на серумния цинк при диарийно заболяване се обяснява с увеличаване на усвояването му от
тъканите в условия на остра инфекция, повишаване на
загубите през стомашно-чревния тракт и през кожата при фебрилитет2. От друга страна, диарията е почти неизбежна изява на тежкия цинков дефицит, което
се обяснява както с увредата на имунната система,
така и с понижения транспорт на натрий и свързаната
с него вода в тънкото и дебелото черво3. Като следствие, инфекциозната диария, възникваща при пациенти с предхождащ цинков дефицит, води до включване на
порочен кръг.
На табл. 2 са представени средните стойности на
серумния цинк при здравите деца от настоящото проучване и тези, установени при здрави деца в три големи
проучвания от различни части на света, както и долнограничните стойности на серумния цинк при здрави деца
до 10-годишна възраст според Второто национално проучване на здравето и храненето в САЩ (NHANES II)4.
Установяват се съизмерими средни стойности на
цинка в серума на здравите деца от настоящото проучване в сравнение с трите проучвания и значимо поГрупа К (N=30)

Основна група (N=137)

Zn (μmol/L)

Zn (mg/dL)

Zn (μmol/L)

Zn (mg/dL)

13.97±0.55

91.27±3.57

11.69±0.25

76.14±1.65

Табл. 1. Резултати за концентрацията на цинк в
серума на здрави деца и пациенти с диария
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Фиг. 1. Средна серумна концентрация на цинк при
здрави деца и пациенти с остра диария в същата
възрастова група
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Сер. Zn група К (μg/dL) Karr et al. (Австралия)
Van Biervliet et al.
Lockitch et al. (Канада)
(N=30)
(μg/dL)(N=241)
(Белгия) (μg/dL) (N=267)
(μg/dL) (N=77)
91.27±3.57
91.00±17
82.00±18
93±13

NHANES II
(μg/dL) (N=741)
65

Табл. 2. Средни стойности на серумния цинк при здравите деца в няколко проучвания

Останалите индикатори за цинков дефицит са мултифакторно обусловени и отразяват косвено наличието му. Например връзката на цинковия дефицит с желязодефицитната анемия се корени в общите хранителни
източници, но, от една страна, цинкът се открива в
по-широк кръг храни, достъпни за всички слоеве на обществото, а от друга – анемията в практиката често
и навременно се коригира с железен препарат, т.е. липсата є в никакъв случай не изключва наличие на цинков
дефицит.
Хипотрофията и ниският за възрастта ръст са
също косвено свързани с цинковия дефицит мултифакторни явления. Например при така изследваната възрастова група теглото и ръстът при раждането имат
по-голямо влияние върху антропометричните показатели, отколкото цинковия статус.
Честотата на чревните и респираторните инфекции, освен от цинковия статус, зависи и от географската ширина, сезонността, степента на излагане на
инфекциозни патогени, социално-битовите условия, в
които биват отглеждани децата, и т.н.

Изводи
Средните стойности на цинка в серума на здравите деца, както и на пациентите с остра диария от
настоящото проучване са съизмерими с тези, уста-
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високи стойности в сравнение с долната граница на
серумния цинк за здрави деца според NHANES II.
При 66 (48.2%) от включените в проучването пациенти с диария е налице минимум по един фактор, предполагащ наличие на цинков дефицит: 38 (27.7%) от тях
са с хронична желязодефицитна анемия, 24 (17.5%) са с
хипотрофия, при 12 (8.8%) се установиха анамнестично
чести диарийни епизоди и/или инфекции на долните дихателни пътища, при 14 (10.2%) – нисък за възрастта
ръст и при 17 (12.4%) – по-малко количество цинк в диетата от препоръчваното за денонощие за съответната възраст.
Следвайки логиката на проучването, потърсихме
зависимост между отделните критерии, предполагащи
наличие на цинков дефицит при пациентите и серумния
цинк при постъпването. Получените от нас резултати
са представени на фиг. 2.
Както се вижда от фигурата, по-малкото количество цинк в обичайната диета на децата определя статистически значимо по-ниска концентрация на серумния цинк (с 1.72±0.77 μmol/L, или 14.47%) спрямо групата
пациенти (група В) без наличие на критерии, предполагащи цинков дефицит (Р=0.028).
Този резултат логично се обяснява с факта, че цинковият статус зависи пряко от приема му с храната и
доказва приложимостта на използваните от нас анкетни карти относно хранителния режим на децата.

Фиг. 2. Средна концентрация на цинк в серума на деца в ранна възраст с остра диария, разделени в групи
според критерии, предполагащи цинков дефицит, деца с остра диария, разделени в групи според критерии, предполагащи цинков дефицит, деца с остра диария, при които липсват такива критерии (група В) и
здрави контроли
*Разликата е статистически значима спрямо здрави контроли и контролна група пациенти с диария
^Разликата е статистически значима спрямо здравите контроли
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новени при мащабни проучвания от различни части
на света. Средната концентрация на серумния цинк
е по-ниска при децата с диариен синдром в сравнение
със здравите контроли. Доказа се, че и в България съществуват групи от деца с нерационално хранене по
отношение на количеството цинк в обичайната диета. Именно при тях се установява значителен срив в
цинковия статус при диарийно заболяване. Това местно проучване разширява кръгозора ни относно неизчерпаните все още възможности за повлияване на тези
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