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מחלת החבלה

הגורם ורגע ההתחלה ידועים.

רקמות הרס הרס רקמות.

לא מנוקזות, נמקיות, קיום רקמות אסכמיות.

 נזק כתוצאה מאסכמיה וזלוח מתחדשI/R.

העצבים מערכת האנדוקריניתשפעול המערכת ם ת,שפעול מערכת העצב נ ,    המערכת האנדוקר
,  מנגנונים אוטוקרינים,קרישת הדם, מערכת החיסון

.ומטבולים, פרקרינים

 בסיס להתפתחותSIRS ,SEPSIS ופגיעה רב מערכתית.



החבלה מחלת החבלהמחלת
    מחלה של המנגנון החיסוני
   מחלה של ערור אנדוקריני
   קטכולאמינים
ADH   ADH
    Atrial natriuretics
משתנה קפילרית לפרפוזיה הגורמת המיקרוצירקולציה של מחלה        מחלה של המיקרוצירקולציה הגורמת לפרפוזיה קפילרית משתנה

באברים השונים     
אדנוזין   אדנוזין
   פרוסטגלנדינים

NO    NO



להלם הגורמות השונות הסיבות השונות הגורמות להלםהסיבות

    המורגי(הלם היפוולמי(
ספטי הלם הלם ספט  
   הלם קרדיוגני מכשל לבבי
קומפרסיבי קרדיוגני )טמפונדה(הלם   טמפונדה(הלם קרדיוגני קומפרסיבי(
   הלם מתסחיף ריאתי
  הלם מאי ספיקת יותרת הכליה
   הלם אנפילקטי
   הלם נוירוגני



Hemorrhagic shockHemorrhagic shock

Compensated shock <  20% of blood volume

Uncompensated shock

Low C O vasoconstriction anaerobic metabolismLow C.O.  vasoconstriction anaerobic metabolism 
acidemia

L th l i ti 40% f bl d lLethal exsanguination  >  40% of blood volume

Few hours following successful resuscitation from shock, 
dissipation of acidemia and increased sympathetic tone 
patients mount an inflammatory response

Immune system is activated

Third space (interstitial/lymphatic compontient)d space ( te st t a / y p at c co po t e t)

Increases patient weight 



Preliminary Patient EvaluationPreliminary Patient Evaluation

Mechanism of injury: PenetratingMechanism of injury:  Penetrating
Blunt 
ThermalThermal

Age, gender, co-morbidity, medications

Anatomic involvement, 
Isolated head injury
Isolated extremity injuryIsolated extremity injury                                                    
Isolated torsio injury                                                    
CombinedCombined

Hemodynamic stability

The deadly triad, acidosis hypothermia and coagulopathy



היפוולמי הלם היפוולמיהלם

לתת תמיסה סוג איזה סה לתת   זה סוג תמ א
   כמה לתת
קצב באיזה   באיזה קצב
   מהן נקודות ההשגה הטיפוליות הרצויות



העבר הנחות ביקורת הנחות העברביקורת

   הטיפול בנוזלים הנו ככל מתן תרופה ויש לו תופעות לוואי
   "Resuscitation Injury"
   קיצוץ שולי הביטחון הטיפולי
    Cytotoxic effect
   ARDS / shock lung / Da Nang lungg g g
    Generous aggressive large volume vs. low volume careful resuscitation



לקטט רינגר )הרטמן(תמיסת )הרטמן(תמיסת רינגר לקטט

    תמיסה רצמיתDL- Lactate Ringer
נזקם את ומחמירה הנויטרופילים לשפעול גורמת רה את נזקם    ם ומחמ ל טרופ גורמת לשפעול הנו
   הגברת בטוי מולקולות הצימות

איזומר של רינגר בתמיסת אוLשימוש Naלקטט pyruvate    שימוש בתמיסת רינגר של איזומרLלקטט אוNa pyruvate
    או קטון)b – hydroxyl butyrate (מקטין את שפעול הנויטרופילים,
   צימותם לאנדותל דרךselection-1 β2 integrin
    ומשרים פחות אפופטוזיס
   תמיסת אלבומין אנושי אינה גורמת לשפעול נויטרופילים.



Ringer's Lactate (RL)Ringer s Lactate (RL)

Resuscitation with RL potentiates 
Neutrophil activation and is associated with pulmonary 
inflammation
L Ri l t t D Ri l t t iL-Ringer lactate vs. D-Ringer lactate or racemice:
L-Ringer lactate allows return of hepatic ATP to normal, reduces 
apoptosis (increase in bcl-2 antiapoptotic proteinapoptosis (increase in bcl-2 antiapoptotic protein
Racemic RL is associated with increased hepatic pulmonary and 
intestinal apoptosis.p p
Changing to N.S + pentoxifyilline
Attenuates the cytokine activation, decreases oxidative stress, 
down-regulate neutrophil activation, via diminishing NF kappa B 
transcription
Albumin as a lipid binding proteinAlbumin as a lipid binding protein 
aprotinin and tranexamic acid  antifibrinolytics protease inhibitor 



היפוולמי להלם היפרטונית החייאה היפרטונית להלם היפוולמיהחייאה

ב 7.5%-שימוש saline7.5%או saline + 6% Dextran: מוש ב :saline  6% Dextran 7.5%או   saline 7.5%ש
   מקטין בצקת מוחית
סיסטמית פרפוזיה משפר   משפר פרפוזיה סיסטמית
   מצמצם פעילות פרואינפלמטורית

ל ל    יעיל יותר בחבלה קהה
     תמיסת אלקטרוליטים היפרטונית מתקנת נזקי התמיסה

ל הקולואידית ההיפראונקוטית    



עתידיים פתרונות עתידייםפתרונות

    שימוש בנפחי נוזלים קטנים יותר להחייאה
ל ט ל ל ל ט ס     חיפוש אחרי נוסחה אופטימלית שתענה למגבלות הטיפול

בחולים הקשים     
באמצעות הגני השעתוק על השפעה האפיגנטי הקוד עיצוב    עיצוב הקוד האפיגנטי השפעה על השעתוק הגני באמצעות

ושיפור העמידות     , י אצטילציה"עיצוב החלבונים ההיסטונים ע     
הפרואינפלמטורית התגובה של העומס בפני החולה ת     של נפלמטור של החולה בפנ העומס של התגובה הפרוא

     השריה של היפותרמיה עמוקה לשימור החיוניות התאית בתנאי
אסכמיה ה    אסכמ

   והחזרה איטית בהפשרה, טיפול מתקן מציל חיים



Body Water 
(Total 50% of B.W.)

55%     ICW

20%     Interstitial + lymphatic fluid

7 5% Water in bone7.5%  Water in bone

7.5% Water in dense connective tissue

7.5%    Plasma fluid

2.5%   Transcellular water (GI Tract)



Distribution of Solutes mM/kg waterDistribution of Solutes mM/kg water

Extracellular Intracellular
Na+   142                           Na   10
K+         4                           K+  140                                  

Cl 3 
Cl- 110  HCO3- 10
HCO3- 24       Ca++    10-4mM
Ca++     2.5                                     Mg ++  2.2                             g
Inorganic  12                          organic 137 mEq/kgH20
(sulfate/phosphate)            DNA/RNA / creatine phosphate( p p ) p p
Glucose  3                             ATP/ADP, phospholynets

Glucose  2.5G ucose 5
Osmolality                               300     300



Permissive 
Hypotensive Resuscitation

Double edges sword: too much too early or too little too late

Tissue hypoperfusion, organ failure vs. acceleration of 
bleeding

prior to efficient control

dil ti f l tti f t ft l t di l tidilution of clotting factors, soft clot dissolution.



תסמנת יתר הלחץ 

    מ כספית"מ 20הלחץ התוך צפקי מעל
)IAH(במדור הבטני 

    הלחץ הגבוה מועבר בחלקו דרך הסרעפת ליתר לחץ במדור בית החזה)ITP(
וסקולרית-המערכת הקרדיו     
    ירידה ב-preload ,ירידה בתפוקת הלב, ירידה בהחזר הורידי
    אלדוסטרון  –אנגיוטנסין –שפעול מערכת רנין

מערכת הנשימה      
    צורך בהנשמה ב.  ירידה בהיענות הריאתית-PEEP

תפקוד הכליה     
   שפעול המערכת.  עליה בלחץ בורידי הכליה
    אלדוסטרון שחרור –רנין אנגיוטנסיןADH
     ירידה במפל הסינון)filtration gradient(

תפקוד מערכת עצבים מרכזית     
   ירידה בפנוי הורידי ממערכת העצבים

תפקוד מערכת העיכול     
   אילאוס פרליטי
  קטרנסלוקציה של חיידקים ק
   אצידוזיס ברירית
DVT   



Abdominal Compartment SyndromeAbdominal Compartment Syndrome

Increased third space in bowel wallp

Visceral blood flow  

Low urinary output

I d d i iIncreased end inspiratory pressure



The Inflammatory ResponseThe Inflammatory Response

The excessive innate immune system to sepsis may cause 
damagedamage

The overactivity of the proinflammatory cytokines is tuned 
by anti-inflammatory pathways

Th h li i ( l) l di t d thThe cholinergic (neural) vagal mediated pathway 
attenuates the exaggerated response



הספטי בתהליך השלבים הגדרת השלבים בתהליך הספטיהגדרת

.1SIRS (Systemic Inflammatory Response Syndrome)   
   התגובה הפרואינפלמטורית בתגובה לשפעול הקסקדה
2    .Sepsisp
   כאשר נמצא מחולל מוגדר
3Septic Shock 3 .Septic Shock   

MODS Multiple Organ Dysfunction Syndrome      4
MOF M lti l O F il 5MOF Multiple Organ Failure      5



המתוכים הפרואינפלמטורים המעורבים 

חיידקי ממקור אקסוטוקסין אנדוטוקסין

הלם ספטי וכשל רב מערכתי,בספסיס
דק    ן ממקור ח ן אקסוטוקס אנדוטוקס
   מערכת המשלים
ארכידונית חומצה לויקוטריאניםפרוסטגלנדנים:תוצרי פרוסטציקלינים ת   דונ ם: תוצר חומצה ארכ ם,פרוסטגלנדנ אנ קוטר ם לו נ קל פרוסטצ
   ציטוקינים :TNF, IL-1, IL-2, IL-6, IL-8, IL-12, IL-18
היסטמין ן   סטמ ה
   מולקולות צימות וכמוקינים
קרישה גורמי שפעול    שה שפעול גורמ קר
    עיכוב המסלול פיברינוליטים  פגיעה במיקרוצירקולציה
טסיות משפעלי גורמים שפעול    שפעול גורמים משפעלי טסיות
   רדיקלים חפשיים
מערכתKinnin Kallikrein   מערכתKinnin – Kallikrein
   קטכולאמינים



המתוכים האנטיאינפלמטורים 
המשופעלים

בתגובה לתהליך הדלקתי
IL 1 receptor antagonistIL-1 receptor antagonist
TGF (transforming growth factor)
P t l di E2Prostaglandin E2
GCSF
sTNFR
Antioxidants



Septic insultSeptic insult

(endotoxin / bacteremia 40 – 50%)(endotoxin / bacteremia  40 50%)
Exaggerated   immune   response



Complement Activation


Macrophage Activationp g


TNF IL-1 IL-6TNF, IL-1, IL-6                          


N t hil ti ti E d th li l ll l tiNeutrophil activation               Endothelial cell up regulation



Septic insultSeptic insult

Bradykinin    Coagulation     Arachidonic      NO       Oxygen
Cascade         metabolites                   radicals

Capillary leakCapillary leak
Ischemia microthrombosis
Reperfusion vasodilation,  tissue destruction
Apoptosis         



MOF O



הספטי בחולה הטיפולים ארסנל
)במקביל לאיתור המקור ודגימת תרביות(

ם בחולה הספט פול ארסנל הט

    מתן מנת אתגר של נוזלים, או קולואידים/טיפול בנוזלים צלולים קריסטלואידים ו
    הנשמה נאותה

ל ל ל ל "65לל    מ כספית"מ 65מעל .ד.טיפול בוזופרסורים נוראפינפרין דופמין לפחות עד לעלית ל
    תוספתdolbutamine כטיפול אינוטרופי ללב
האחר התומך לטיפול הענות אי של למצב בסטרואידים טיפול שמירת    פול התומך האחר ם למצב של א הענות לט ד פול בסטרוא רת ט שמ
     מתןRecombinant activated protein C (Xigris)
   7שמירת רמת המוגלובין בין – 9 gr% ן gן
    הרמת מראשות המיטה
    מרגיע ושיתוך שרירים כנדרש, טיפול משכך כאבים
   תמיכה תזונתית הולמת
     שמירה על רמת הסוכרGlucose < 150mg% Tight Euglycemic Control       

ל    טיפול מונע התכיבות פפטית בקיבה
     מניעתDVT



Benefits of Tight Control
f N l iof Nomoglycemia

 Reduced mortality and ICU LOSReduced mortality and ICU  LOS
 Decreases septic lung injury
 Reduced incidence of polyneuropathy
 Reduced infection rate
 Reduced acute renal failure
 Restores hepatic homeastasis Restores hepatic homeastasis

On cellular level:On cellular level:
 Decrease toxicity to mitochondria, endothelium    

immune cells, neurones
 Decrease inflammatory reaction
 Decrease acute phase proteins
 Corrects lipid profile Corrects lipid profile
 Attentuate cortisol response



Drotrecogin Alfa (Xigris)g ( g )
Activated Protein C

 Effective antithrombotic anti-inflammatory and antifibinolytic Effective antithrombotic, anti-inflammatory and antifibinolytic 
 Is activated by endothelial cells bound thrombomodulin 

which is activated by thrombinwhich is activated by thrombin
 In concert with Protein S *degrade proteolytically Va and 

VIIIaVIIIa
 Modulate cytokine production
 Inhibit leukocytes chemotasis and adhesion Inhibit leukocytes chemotasis and adhesion
 Endothelial protection
 Improve microcirculation Improve microcirculation
 Inhibit endothelial apoptosis

I i i fl t t ki d l t it In sepsis pro-inflammatory cytokines down regulate its 
production



Neutrophils RoleNeutrophils Role

Pulmonary neutrophils infiltration following:y p g
 Hypovolemic shock
 Intestinal ischemia / reperfusion 
 Endotoxemia
 Causing: expression of proinflammatory cytakines (IL-1 

(beta)  TNF (alfa)
 Oxidant induced injury

L f ith li l i t it Loss of epithelial integrity
 Increased chemotaxis
 Decreased neutrophil apoptosis Decreased neutrophil apoptosis
 Through inhibition of proapoptotic protein (Bad) 

increasing transcription of antiapoptotic proteins (Bcl-X)increasing transcription of antiapoptotic proteins (Bcl X)
 Inhibiting cell death protease (caspase 9)



האנדותל בתא המקומית התופעה המקומית בתא האנדותלהתופעה

טרנסממברנלית ודליפה הנימית הוסקולרית בתדירות עליה   ת פה טרנסממברנל ת ודל מ ת הנ רות הוסקולר ה בתד על
   עליה בצימות הנויטריפילים לדופן כלי הדם הקטנים

פ ל ל    ייצור יתר של רדיקלים חפשיים
     ירידה בייצורNO



I/R injuryI/R injury
( Preconditioning)  קדם התניה

זילות מחדש–לנזק אסכמי

ע נוצרת התניה מבוקרת"קדם קצרה אסכמיה י

ק

ה נוצרת ע   ה קצרה מבוקרתקדם התנ  אסכמ
   קדם התניה משפרת את עמידות התאים כנגד נזק אסכמי חוזר.
שעתיים תוך נדחיתהן והן מיידית התניה שעות24לאחרקדם   שעות24לאחר –קדם התניה מיידית והן נדחית–הן תוך שעתיים
   י גיוס פרוטאין        "המנגנון מתווך ע, המיידית, באסכמיה הנשנית

לממברנהCקינאזה הציטוזול מתוך פעילה לא לא פעילה מתוך הציטוזול לממברנהCקינאזה   
   יש הגדלת ההתבטאות הגנית בתא  , הנדחית, באסכמיה הנשנית

המגוננים המתווכים מאזן את NOאנטיאוקסידנטיםהמשפרת ם    ם המגוננ ם ,המשפרת את מאזן המתווכ דנט אוקס ,     NO,אנט
heat shock proteinחלבוני דחק החום     



זילוח מחדש–נזק אסכמיה ק
I/R injury

התופעה המקומית ברקמה
   העורקיות והונולות כתוצאה מאסכמיה בשלב     , פגיעה ברמת הנימים

שינוי בריכוז היונים התוך   ,שינוי פוטנציאל הממברנה:הגורמת'א    
)+Ca  Na(תאי       
  והפרעה של ארגון   ,הקטנת נוזליות ממברנת התא,הגדלת נפח התא

.שלד התא האנדותלילי      
לNOל ל ל     ירידה בייצור תוך תאי שלNO       ופרוסטציקלין ועליה בייצור אנדותלין

.thrombexane A2-ו      
ל ל ל    הנזק לתאי האנדותל הוא תפקודי והפיך אחרי הזלוח מחדש.

      הנזק המקומי מוחמר בחולים להם יש תחלואה מוקדמת
ל לל .ד.סכרת ויתר ל,בהיפרכולסטרולמיה    



זילוח מחדש–נזק אסכמיה ק
I/R injury

התופעות הססטמיות המרוחקות
)(ל   בעיקר ריאתי(כשל רב מערכתי(

בשרירים, במעי, בכבד I/Rהתופעה קורית יותר אחרי נזק     
TNFל    שפעול ושחרורTNF

הגברת הביטוי הגני של ייצור מולקולות צימות    
ל ל    שפעול נויטרופילים

תגבור האינטראקציה עם תאי אנדותל ברקמות מרוחקות     



המעיכה לדיאליזה(טיפולחבלת )פרט )פרט לדיאליזה(טיפול–חבלת המעיכה
  הדרציה טובה
   מניטול
Fusid   Fusid
   ביקרבונט
   אלקליניזציה של השתן

Antioxydant Drugs
Pento ph lline Pentoxyphylline      

Xantine derivative to improve microcirculation    
Decreases neutrophil adhesionDecreases neutrophil adhesion    

Vitamin E   
    Vitamin C    
    Zn   Mn   Se



חבלת המעיכה
 Electrolyte imbalance   
 Na+,  Ca++ intracellular     K+HPO4- extracellular   ,
 Creatine kinase  (+1/2 d  - 11/2d)
 Myoglobulinema + Myoglobinuria

 Hyperuricemia
 Acute renal failure
 Renal vasoconstriction intraluminal cast Formation Renal vasoconstriction intraluminal cast Formation,   
 Heme-protein cytotoxicity
 DIC
 Activation of cytokines
 Capillary leak

F di l i i Free radicals toxicity
 Local tissue ischemia
 Depletion of cellular ATP Depletion of cellular ATP
 Secondary hepatic injury



H S PH S P
Stress or Heat Shock Proteins

 HSP are highly conserved mechanisms of cellular 
protection against insult and subsequent damage

 Preserve cellular integrity
 Allow proper folding of intracellular proteinsp p g p
 HSP repair denaturated / injured proteins, or promote their 

degradation following irreparable injuryg g p j y
 Heat shock protein 70 inhibits iNOS gene expression by 

preventing NF-kappa B activation.  
 It reduces sympathetic vasomotor activity, thus allowing 

cardiovascular protection via heat shock preconditioning 
reducing NO production



Heat Shock Proteins 
(Stress Induced)

מעכבים ייצור   apoptosisחלבוני תא מיצבים המונעים 
אינפלמטורים -ציטוקינים פרו

NOוייצורsynthase NOiמעכבים שפעול y

.IKBומעודדים ייצור  NFKBמעכבים שפעול 

Hל ל ל ברירית מערכת העיכול עולה בתגובה לרעב Hspביטוי
.ולהגבלה קלורית



נזקים בקרת של כירורגיה של בקרת נזקיםכירורגיה

Damage Control Resuscitation
בקרת דימום

בקרת מקורות זיהום מתמשכים
:הפוך הטריאדה הקטלנית

היפותרמיה תיקון ה   פותרמ קון ה ת
   תיקון אצידוזיס
קואגולופתיה תיקון   תיקון קואגולופתיה

שחזור ותיקון אברים פגועים לאחר הייצוב



NO

An important vasodilator prevents cellular adhesions to p p
endothelial wall

Inhibits platelets activationInhibits platelets activation

Benefit vs. harm is dose dependent

Activates the hypothalanic-pituitary axis 

Immune modulator: increases proliferation of lymphocytesy y

Enhances T-helper cell formation,

A ti t h t t i itActivate macrophage crytotoxicity

Reinforce NK cells

Synthetized by macrophages iNOS2 



NO
Endothelial eNOS-3 and neurons nNOS-1 are two 
constitutive

iNOS is inducible by cytokines 

Competitor of NOS is ADMA (asymmetric dimethyl arginine)

iNOS i l i i d d t d d iiNOS is calcium independent and expressed in 
immunologically activated cells

 NO in sepsis increase hepatic protein synthesis.             
Killing pathogens, and enhancing apoptosis

 NO mutually positive interaction with VEGF (vascular    
endothelial growth factor) enhance wound healing via    

i iangiogenesis



לטראומה המטבולית ת לטראומההתגובה התגובה המטבול
נתונים בסיסיים

היפרמטבוליזם ופרוטאוליזה של השרירים.

ירידה במסת הגוף הרזה ובמסת תאי הגוף.

היפראמינואצידמיה.

מאזן חנקן ואשלגן שלילי.

חיובי ונתרן מים מאזן מאזן מים ונתרן חיובי.

הגדלת המדור החוץ תאי.

היפרגליקמיה, ירידה ברגישות לאינסולין.

הורמונים פעילות -counterהגברת regulatory ם  לות הורמונ counterהגברת פע regulatory  .



לטראומה המטבולית התגובה ת לטראומהעצמת עצמת התגובה המטבול

100

שינוי בפעילות המטבולית% 

כוויה40%
כוויה 50%
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חולה מונשם אחרי חבלות מרובות
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ה40% כוו
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60

כוויה 10%
חבלה מרובה

כוויה20%
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10 תקין ניתוח אחר מהלך

פריטוניטיס
שברים בעצמות ארוכות

0

10

10- רעב
נורמלי
מהלך אחר ניתוח תקין



Metabolic Response to TraumaMetabolic Response to Trauma

Immune functionImmune function

Pro & anti – inflammatory cytokine biology

Transcription factors

Heat shock proteinsHeat shock proteins

Oxidant / anti oxidant balance

Interorgan substrate flow

Humoral changesg

Effect of genotype polymorphism

M d l i b iModulation by nutrients



ורעב לטראומה מטבולית תגובה בין ת לטראומה ורעב השוואה ן תגובה מטבול השוואה ב
טראומה          רעב            כשל רב מערכתי

++ - ++ REE
0.85–0.8 0.7 0.85–0.8  R.Q)  מקדם

)הנשימה
מעורב שומן מעורב מרכיב התזונה  

הנשרף
+ - ++ עשפעול מתוכים ש

+++ + +++ פרוטאוליזה
- - - - אנבוליזם כללי  - -

-ל + +++ אנבוליזם כבדי
+++ + +++ אמינו' חמצון ח

++ + +++ ייצור אוריאה
++ + +++ גלוקונאוגנזיס

- +++ + ייצור גופי קטן
+++ +- +++ + פנוי 

טריגליצרידים



הרכב גוף האדם מבחינה אנרגטית
ג"ק 70משקל כולל 

39 ליטר4 בגוף המים סך ג"ק54 הגוף מסת טר39.4  ל ם בגוף סך המ גק 54 מסת הגוף 
הרזה

ליטר 22.1 תוך תאיים ג"ק 31 מסת תאי הגוף

ליטר 17.3 חוץ תאיים ג"ק 17.4 מסת השרירים

ליטר14.3 תאיים בין ג"ק32.8 שאר טר14.3מסת ל ם ן תא ב גק 32.8 מסת שאר 
הרקמות

ליטר 3.1 נפח פלזמה ג"ק 16 מסת השומן

ליטר 2.0 נפח כדוריות ג"ק 4.8 מסת העצם

מאק3380סך האשלגן הניתן לשחלוף ף ן ן קך
מאק 2980סך הנתרן הניתן לשחלוף   

ג"ק 1.7סך החנקן בגוף
ג"ק 1.0סך הסידן בגוף



אנרגטית מבחינה האדם גוף תהרכב נה אנרגט הרכב גוף האדם מבח

ק"ק 141000     ג"ק 15       שומן

ק"ק24000ג"ק6חלבון ק"ק24000    ג"ק  6        חלבון

   ק"ק 600ג       "ק 0.15גליקוגן השריר

   ק"ק 300ג       "ק 0.075גליקוגן הכבד

תאי החוץ והנוזל הדם ק"ק80~סוכר  קק80 סוכר הדם והנוזל החוץ תאי

  ק"ק 3חומצות שומן חפשיות בפלזמה

             ק   "ק 30טריגלצרידים בפלזמה



Available Energy Stores in ManAvailable Energy Stores in Man

Body content(g)    Available          Daily            Exhaustion        
Store Utilization TimeStore           Utilization           Time

Carbohydrates  500                150                                 < 1 d

Protein 11000              2400                60             ~ 40d

Fat 9000              6500              150             ~ 40d



תרשים זרימה של יחידות תלת פחמניות 
שעות ראשונות 24-ושש פחמניות ל

שומן
מערכת עצבים מרכזית

ל
ן

גליקוגן Glucose 320 gm

'גר 114 כליה

'גר 30גליצרול 'גר 76

כבד הפצע

0
'גר 130

לקטט

'ג25שינן בשתן

השריר
לקטט
'גר 104

ןאמינו'ח ן נו ח אמ
'גר 80

לגלוקונאוגנזה הנתיב לגלוקונאוגנזההנתיב



שומן מחומצות גלוקונאוגנזה אין ן גלוקונאוגנזה מחומצות שומן?מדוע ?מדוע א

חומצות שומןגלוקוז

מסלול גליקוליזה
Embden Meyerhof

ליפוגנזה  מסלולמסלול ליפוליזה
ל Embden-Meyerhofגלוקונאוגנזיס

Acetyl CoA פירובט

לקטט



Circulating Protein MassCirculating Protein Mass

albumin, immunoglobulus fibrinogen 450 gr., g g g
In plasma (3L)                                   210 gr.
In interstitial lymphatics (12L) 240 grIn interstitial lymphatics (12L)           240 gr.
Lymph flow
Thoracic duct lymph flow 4 6 L/dayThoracic duct lymph flow  4-6 L/day
Half of the plasma protein mass in 24 hrs. flows out of the 
capillariescapillaries
No lymph flow from the brain
Hepatic lymph flow is very highHepatic lymph flow is very high
6 (sigma) has a value between
0 ( bl li ) d 1 (i bl ) (0 90 (very permeable liver) and 1 (impermeable)  (0.9 
skin/muscle)



Daily Flux of Amino Acids 
in the Body of 70 kg. Man

Protein intake 100gm                      Muscle (50gm)

F l N 10 Pl 20Fecal N 10gm Plasma 20gm
Albumin 12gm
Fibrinogen 2gmFibrinogen 2gm
-globulin 3gm

Urinary nitrogen 80gm

Body protein
Synthesis

250
y g g

Skin 2gm   WBC  (20 gm)

250 gm

Secreted gut 70gm Hemoglobin (8 gm)

Absorbed gut protein 160gm



Insulin ResistanceInsulin Resistance

High insulin levels + hyperglycemia +

Elevated hepatic glucose production

+ impaired peripheral glucose utilizationp p p g

+ decreased glucose transporter activity



התופעות המטבוליות המרכזיות 

שומנים
בתגובה המטבולית לטראומה

ליפוליזה מואצת
ליפוגנזה מעוכבת ברקמת השומן
עליה בליפוגנזה בכבד
שומן' שחלוף מואץ של ח
ירידה בפעילות ליפופרוטאין ליפאזה
היפרטריגליצרידמיה
ירידה בקטוגנזיס

אחרים
Feהיפופרמיה         Znהיפוצינקמיה 

י הצע של סובסטרט מטבולי של אבות  "עמידות ושינוי הכוון הקטבולי ע
המזון

  



שמעגל כבדי שרירי כ ע

gluconeogenesisגלוקוז
הכבדרקמת השריר

gluconeogenesisגלוקוז     

AA uptake  

Protein synthesis                 AA uptake  

Protein breakdownureagenesis Protein breakdown

protein synthesis

ureagenesis

3MH
APP synthesis   גלוטמין

alanine                                                                                         

המעיהפצעהכליה



קפירוק החלבונים המיופיברילים
)חוסר עצבוב, קבוע, על רקע חבלה והרס(חוסר תנועה 

  
הסננת לויקוציטים

עליה תוך תאית של יוני סידןוהפרשת ציטוקינים  
             

                                                                 
הפעלת גורמי                              הפעלה של פרוטאזות תלויות סידן    

NFKβשעתוק NFKβשעתוק    
                                                                  

                                                  הגברת דחק חמצוני
  

iNOS-עליה ב           
Inducible NO synthetase



פירוק מוגבר של חלבוני השריר                           
בשתן3MHי הפרשת "הניתן למדידה ע

                        
     NO  - עליה    ב               

                                          



Proteolysis -מערכות ה

Ubiquitineמערכת ה 

Ubiquitineושאינה תלוית  ATPמערכת תלוית 

ליזוזומלית פרוטאוליזה ליזוזומליתפרוטאוליזה

פרוטאזות תלויות סידן

  



מערכת הפרוטאוליזה 
Ubiquitine-בתווך ה

ה בתא השונים החלבונים של והמבוקרת הסלקטיבית הפרוק ם בתא ה-מערכת ם השונ ת והמבוקרת של החלבונ ב   מערכת הפרוק הסלקט
eukaryotic  

.חלבונים שונים מפורקים בלוח זמנים שונה ק
' ח 76המכיל  ubiquitine–חלבון הנועד לפרוק עובר קשירה לפוליפפטיד 

.    ATPהמהלך צורך , אמינו
 -של ה" מגרסה"נכנס ל ubiquitinationרק חלבון שעבר קשירה 

proteasome – protease complex ,  שם הוא מפורק לפוליפפטידים
.בתהליך צורך אנרגיהל

טיפול ומתן ציטוקינים  , דנרבציה, רעב, סרטן, חבלה, במצבי ספסיס
שדרוג עוברת .המערכת עוברת שדרוגהמערכת

וכך  Inhibitory KBאת הפירוק של , בין השאר, המערכת משפעלת
הטרנסקריפציה גורם את NFמשפעלת – KBל ומשפעלDNA-שנקשר ה פצ ומשפעל DNA  שנקשר לNF KBמשפעלת את גורם הטרנסקר

.את הגנים האחראים לייצור הצטוקינים המשפעלים את התגובה החיסונית



Intracellular Protein Breakdown
Ubi iti P t P thUbiquitine – Proteasome  Pathway

A major intracellular muscular proteolysis ATP dependent

activated at diabeties, acidosis, sepsis, denervation, 
immobilization, cancer, uremia.

Cytokines produced by tumor enhance lysosomal (Ca y p y y (
dependent) proteases (cathepsins) as well as the 
proteasome pathway 

glucocorticoids contribute to the activation of ubiquitin –
proteasome pathway.

The degradation of protein is multi-steps required hydrolysis 
of ATP, a 8k d protein ubiquitin + 26 S proteasome, p q p



Intracellular Protein Breakdown
Ubi iti P t P thUbiquitine – Proteasome  Pathway

A chain of ubiquitin molecules are linked to an internal lysine 
of the marked proteinof the marked protein

It requires at least 3 enzymes E1, E2, and E3

 Increases several folds in fast twitch muscle in sepsis 

 Its activity is enhanced by TNF and IL-6 produced by y y p y
tumors and by PIF.



הגורמים המופרשים ומאיצים התפתחות 
התגובה המטבולית לטראומה

הדחק הורמוני הדחקהורמוני
   קטכולאמונים ממדולה של האדרנל)A  ( והמערכת הסמפטטית)NA(
י"קורטיזול עCRFהמשחררACTH
 אלדוסטרון

     גלוקגון אינסולין
 Arginine vasopressin ADHg p

 TSH =   T4=  T3    

Renin – angiotensine Renin angiotensine 
Endorphine 

GH GH    



Hepatic Synthesis of 
Acute Phase Proteins (APP)

Prealbumin  

CRP  IgG CRP     IgG   

a1 antitrypsin   IgM   

a 1 antichymotrypsin  complement 3 

a acid glycoprotein  transferin a 1 acid glycoprotein   transferin  

fibronectin   ceruloplasmin  

albumin  



לטראומה מטבולית ת לטראומהתגובה תגובה מטבול

חומצות האמינו המשתחררות מהפריפריה בתגובה לפעילות יתר 
נועדו לתמוך בתגובת המגננה של    TNFσ -ו,  IL-1   ,IL-6של 

הגלוטטיון וייצור החריפה התגובה חלבוני בייצור ומסתהגוף ומסת  , הגוף בייצור חלבוני התגובה החריפה וייצור הגלוטטיון
.גרם ליום 45הנויטרופילים המגויסת בשיעור של 

1ל id l t i        σ-1-acid glycoproteinייצור חלבוני התגובה החריפה כגון 
σ-2 macroglobulin    תלוי בזמינות המטבולית של חומצות אמינו

מהתזונה או הפריפרי בכבדמהגיוס תעדוף יצורלמשלקיים בין פר או מהתזונה וס הפר ם תעדוף בכבד.מהג צור , למשל,ק ן  ב
.גלוטטיון או חלבוני התגובה החריפה

השפעת את מדכא פעילותσTNFגלוטטיון על ואוקסידנטים ואוקסידנטים על פעילות  σ  -TNFגלוטטיון מדכא את השפעת
NF kB ,  כך שהקטנת ייצור הגלוטטיון יאפשר שפעול יתר של

.התגובה הדלקתית ק



ההיפואלבומינמיה נמ פואלבומ ה
.דלטון 66000.מ.מ. אלבומין הנו חלבון פלזמה המצוי ביותר ן ןן

.   יום/גרם 14בשיעור של  .  מיוצר רק בכבד

20ל .יום 20זמן מחצית חיים מטבולי

120 gr ממנו מצויים בפלזמה
180 grנמצאים בחלק מהנוזל הבין תאי

).בעיקר בעור ובשריר ומעט במעי(

הסיבה השכיחה ביותר להיפואלבומינמיה במציאות הקלינית היא  
.והגדלת מדור האלבומין, דילול

Hyaluronan glucosaminoglycan   וקולגן מקטינים חלק מהמרחב
מגדילה את   hyaluronan -שטיפת ה. הבין תאי הפתוח לאלבומין

.המרחב הפתוח לאלבומין ודילול יתר



גורמים המשפיעים על 
המטבוליזם של אלבומין

תזונה

)IL 6 IL 1( )IL-6, IL-1(ציטוקינים

)קורטיזול, תירוכסין(הורמונים 

אצידוזיס

היפוכסיההיפוכסיה

שהיה בגובה רב

פעילות גופנית



Bed Rest (Microgravity)Bed Rest  (Microgravity)

 Decreases insulin sensitivity

 Induces endothelial dysfunctionInduces endothelial dysfunction

 Activate inflammatory response
Neutrophylia  TNF Neutrophylia   TNF  

 Loss of myofibriller protein and decrease in muscle force

 Muscle atrophy (decrease in fiber, size but no change in     
numbers of fibers)

 Bone demineralization   



Bed Rest (Microgravity)Bed Rest  (Microgravity)

 Change in tendon mechanical properties.  Increased 
stiffness

 Glial cells apoptosis causing muscle fibers apoptosis

 Exercise allows stimulation of whole body proteinExercise allows stimulation of whole body protein 
synthesis by amino acids administration

 Bed rest impairs and blunts the utilization efficiency ofBed rest impairs and blunts the utilization efficiency of 
exogenous amino acids for Protein synthesis

 Inactivity sensitizes skeletal muscle to the catabolic effects Inactivity sensitizes skeletal muscle to the catabolic effects 
of hypercortisemia



Fat EmbolismFat Embolism
Combination of the effect of marrow fat embolization on the 
susceptible lungs by pretraumatic pulmonary disease traumatic 
lung contusion, Effect of hypovolemic shock
N t hil dh i lli d t tiNeutrophil adhesion, rolling and extravasation
Impaired endothelial adhesion
I i d l tiImpaired coagulation
Tissue damage due to activation of proinflammatory mediators.
Increased n clear acc m lation of transcriptional reg latorIncreased nuclear accumulation of transcriptional regulatory 
factor NF kappa B
Increased proinflammatory cytokines productionIncreased proinflammatory cytokines production
Phospholipase A2
NONO 
Platelet activating factor 



התגובה המטבולית לטראומה 
השפעת המהלומה השניה

Primary and Second Hit

Adaptive response – cardiac myocytep p y y

Maladaptive response - Neutrophil mediated tissue injury

ל( )לל )המתנה ממושכת מדי לקיבוע שבר–למשל(

Protein kinase C vs phosphatase

HSPהתפקוד המגן של 

Priming: Receptor induced protein kinase phosphorylationPriming: Receptor induced protein kinase phosphorylation

  return to basal: phosphatase



Second Hit Hypothesis

מהלומה שניה כגון נזק רקמתי או הלם היפוולמי גורמים  
שהנויטרופילים המעוררים כבר מגיבים בצורה מואצת וגורמים לנזק 

ל .אנדותלילי באברי המטרהל

פולימורפונוקלארים שעברו כבר ערור על ידי אסכמיה וזלוח חוזר 
משחררים הרבה יותר אוקסידנטים מפולימורפונוקלארים שלא עברו  

.שפעול

פולימורפנוקלארים במערכת העיכול משופעלים ביתר בנוכחות  
TPN.



Timing of Consecutive Operations
"Second Hit"

Is the first hit a preconditioning protection triggering 
protective pathways? 

(Heat acclimatization)

Additional surgical stress promote post traumaticAdditional surgical stress promote post traumatic 
complication by surcharging innate immune response

Timing of definitive fracture fixation vs temporary skeletalTiming of definitive fracture fixation vs. temporary skeletal 
stabilization 

( l d 2 4 l t 5 8?)(early days 2-4 or late 5 – 8?)



Timing of Consecutive Operations
"Second Hit"

Immediate orthopedic damage control vs. intramedillary nailing
 Higher blood proinflammatory cytokines levelsg p y y
 Higher post operative organ dysfunction
 Higher risk of ARDS, fat embolism, pneumonia.

Delayed unreamed nailing create a smaller inflammatory 
reaction than reaming. 

(neutrophil activation, elastase release from neutrophils,

IL 6 and adhesion molecules expressionIL-6 and adhesion molecules expression



Combined Regional
Inflammatory ReactionInflammatory Reaction

CRPS 1 / RSD
This unexplained syndrome arises following localized limb 
trauma is characterized, clinically, by persistent severe pain 
local edema microvascular changeslocal edema, microvascular changes.
Higher cutaneous temperature, pink skin.
These patients have altered systemic pro- and anti –These patients have altered systemic pro and anti 
inflammatory cytokines profile.
Higher TNF α, IL-2g ,
Lower IL-8, IL-4, IL-10.
Leukocytes chemo-attraction within the peripheral 
inflammatory process may release 
Opioids and activate opioid receptors, inducing analgesia by 
i hibiti th it bilit f b it tinhibiting the excitability of sensory nerves by excitatory 
neuropeptides



Traumatic Brain InjuryTraumatic Brain Injury

Profound endogenous neuron-inflammatory response: causing 
additional Activation of inflammatory mediators, adhesion 
molecules
E i ll l i filt ti i l bilitExpression cellular infiltration, increase vascular permeability, 
oxidative stress, Mitochodorial dysfunction.
Second hit phenomenon may be devastating to the injured lesionSecond hit phenomenon may be devastating to the injured lesion 
(decrease in cerebral perfusion pressure)
Therefore, concimmitant skeletal injuries should be "damage j g
controlled"
The dual role double edged sword features of neuron-
i fl tiinflammation 
neuroprotection vs. neurotoxicity regenerative astrogliosis, with 
NGF activation vs BBB disruption brain edema neutrophilNGF activation vs. BBB disruption brain edema, neutrophil 
respiratory burst



התגובה המטבולית לחבלת ראש 
ל לל ל בהשוואה לתגובה מטבולית ללא חבלת ראשל

 REE    negative nitrogen balance   
Hyperglycemia  
Hypoglutaminema   glutamine cerebral efflux  
Hepatic gluconeogenesis  
Lipolysis  

אפשרויות פגיעה קריטית במוקדי השפעה של התגובה        
היפופיזרית–האנדוקרינית ההיפותלמית 

70HSP72   HSPערור הפעילות של הציטוקינים ושל חלבוני הדחק 
.השפעת הדנרבציה על קצב הקטבוליזם המיופיברילרי בשריר

לנפגעי חוט שדרה יש מאזן חנקן שלילי אובליגטורי שלא ניתן לאיזון
.י תמיכה תזונתית"גם ע



םציטוקינים נ טוק צ

תת תזונה גורמת לפגיעה במנגנוני ההגנה על ידי ירידה בייצור  
.ציטוקינים וכמוקינים

)    NFKB(הזנה נאותה של חיות שהוגבלו בתזונתם מעלה ריכוז 
KB  Nuclear factorשהנו גורם גרעין המווסת ייצור הציטוקינים.

הפעלת הציטוקינים אחרי חבלת מוח מאיצה ייצור חלבוני תגובה 
.חריפה ומעכבת ייצור חלבונים אחרים במוח ע

שבועות אחר החבלה עקב   3אחרי חבלת מוח נמשכת התגובה 
של מוגברת IL-1פעילות לות מוגברת של ILפע 1.



המיקובילי להאבר קוב האבר המ

הגס10002000יש במעי חיידקים מיני מיני חיידקים במעי הגס2000–1000יש  
ג"ק 1-1.5משקל האבר המיקובילי במערכת העיכול  
קיותר ממחצית מסת הצואה היא חיידקים 
ממספר התאים בגוף האדם 10מספר החיידקים במעי גדול פי  
 -מה100כמות החומר הגנטי של אוכלוסיית החיידקים גדולה פי  

DNAהאנושי.



העיכול במערכת חיידקים כולצפיפות ם במערכת הע דק פות ח צפ

10רוק        , חלל הפה

10חניכיים

8

11 ם כ 10חנ

 10–0קיבה
3

5 10–0המעי הדק הצם

הכרוך הדק 10המעי

5

9
10המע הדק הכרוך

10 -  10המעי הגס
1210



Microhabitats of the GI tractMicrohabitats of the GI tract

החיידקים צמודי דפן 
gut – epithelium associated flora

חיידקים בשנצי המעי
crypts of ileum & cecum colonizationcrypts of ileum & cecum colonization

חיידקים בשכבת הריר
l l i h i h li   mucos gel overlying the epithelium    

המעי בחלל ם בחלל המעהחיידקים דק הח
   lumen associated flora



המעי ומנגנוני ההגנה שלו
.ג"ק 1חיידקים במשקל  1013המעי הנו מאכסן לאבר מיקובילי של 

:גורמי האיזון מונעי טרנסלוקציהל
חיוניות המעי תלויה בפרפוזיה תקינה

מחסום האפיתלל
תנועתיות המעי

ל" י האפיתל"הריר המופרש ע
קלוף והתחדשות מתמדת של האפיתל

IgAנוכחות IgAנוכחות
   GALTפעילות
בכבדRESפעילות בכבדRESפעילות

בכבדAcute Phase Proteinsייצור 
הקיבה חומציות הקיבהחומציות

אנטגוניזם מיקובילי



מנגנון ההגנה של 
רירית מערכת העיכול

חיצונים גורמים חיצונים גורמים
הפריסטלטיקה ואוכלוסיית חיידקי המעי

י תאי גביע "שהנו צמיג ביותר מופרש ע,הצפוי של ריר
.מונע הצמדות מיקרואורגניזמים לאפיתל

.הנמצא בציפוי הסיסים glycocalyx-כמו הריר כן ה
י "ליזוזימים ופראוקסדזות הנם מופרשים ע,לקטופרין ן ע,ק ק
בעל תכונות בקטרצידיות גורמים   Panethתאי , הלבלב

משפעלים אוטוליזונים כנגד  , הדרוליזה של דפן החיידקים
.מצמידים חיידקים ומונעים צימותם לדפן,החיידקים

Secretory IgAי רקמת"נוצר עGALTבלמינה פרופריה  , y gק
.מצמית את החיידקים בשכבת הריר



מנגנון ההגנה של 
רירית מערכת העיכול

פנימיים GALT:גורמים ם מ ם פנ GALT:גורמ
המצויים  , מקרופגים תאים דנדריטים, Tתאי , Bתאי 

הלימפוציטיםPeyerבקשריות במערך פרופריה בלמינה ות ם Peyerבקשר ט מפוצ ה במערך הל נה פרופר בלמ
)IEL(אינטראפיתלילים 



Paralytic IleusParalytic Ileus
Is closely associated with sepsis
As soon as mucosal permeability is affected, the bowel is 
subjected to intraluminal overgrowth of virulent bacteria.  
B t i l t l ti d b t i l d t t fBacterial translocation and bacterial product transference 
follows and initiate the inflammatory response of the 
intestinal smooth muscle Intestinal surgical manipulationintestinal smooth muscle.  Intestinal surgical manipulation 
suppresses jejunal smooth muscle contractility.
Activation by chemokines (ICAM – i) intracellular adhesion y ( )
molecule potentiate adherence of leukocytes to the 
intestinal wall, in parallel to activation of dormant 

hmacrophages. 
Activation of proinflammatory cytokines with upgrading 
NO production and prostoglanding synthesis promoteNO production, and prostoglanding synthesis promote 
paralytic ileus. 



הבסיס המטבולי לניצול המזון 
האנושי בגנום טבוע האדם ידי על ידי האדם טבוע בגנום האנושיעל

ל7ל .מיליון שנים7הגנום נקבע לפני
ללא משק (באותה תקופה האדם ניזון מלקט וציד ממקורות מזון פראי 

חלב ומוצרי ת ומוצר חלב)בית ). ב
והאדם היה צריך לטרוח  , תזונתו לא הייתה מובטחת לכל אורך השנה

.רבות להשיגו
ביות בעלי חיים הקטינה את השקעת הזמן  , הופעת החקלאות

פיתוח תרבותי ורוחני של  , במקביל, הנדרשת להשגת המזון ואפשרה
.החברה האנושית

  . המהפכה התעשייתית האיצה תהליך זה

מאפשר ואינו אלה לשינויים עצמו התאים לא הפלאוליטי הגנום הפלאוליטי לא התאים עצמו לשינויים אלה ואינו מאפשר  הגנום
.ניצול מטבולי מיטבי של המזון המודרני

המודרני העידן למחלות גורמת ביניהם ההתאמה אי ?האם אי ההתאמה ביניהם גורמת למחלות העידן המודרני?האם



קיצור תולדות האנושות 
הפלאוליטית התזונה בהיבט

H erectusלפני 1הופיע הראשון6 הבשר אוכל שנה מיליון

ת ט בט התזונה הפלאול בה

H. erectusע לפנ ון שנה אוכל הבשר הראשון 1.6הופ ל .מ

Archaic H. sapiens שנה 400,000לפני.

H. sapiens neandartalisשנה80,000הופיע לפני.

H. sapiens sapiens  שנה 45,000הופיע לפני.

.שנה 10,000החקלאות החלה לפני 

לפני החלה התעשייתית שנה200המהפכה ת החלה לפנ ת .שנה200המהפכה התעש

.אבות המין האנושי היו גבוהים יותר ושריריים יותר מהאנשים בדורנו

ל ל המעבר לתזונה צמחונית מתזונת טרף עתירת חלבון גרם לירידה בגובה  ל
.מ בצאצאיו"ס 15 -ב Homo sapiens sapiensהממוצע של  

.מתקופת המהפכה התעשייתית גובה בני אנוש הלך וגבה בהדרגהל

  



מאפייני התזונה הפלאוליטית מבוססת 
)ל(65%)(35%ל

מזה250חלבון חיים190גרם בעלי צמחי60,גרם גרם

)לקט(צמחוני65%)טרף(בשר 35%על
ם 190גרם מזה250חלבון גרם צמח 60,גרם בעל ח
גרם צמחי 41, בעלי חיים 30גרם  מזה  71שומן  
1ביןP:Sיחס 71 1 1.1 - 1.7בין  P:Sיחס 

גרם 330פחמימות 
45 גרם45סיבים 
ג"מ 600כולסטרול 

גרם 0.7נתרן 
גרם 11אשלגן 

1:16נתרן  :יחס אשלגן
גרם1.5סידן דן  גרם1.5ס

גרם C 0.4ויטמין 



השוואת מרכיבי התזונה הפלאוליטית 
)ל/(ל )המומלצת/ הממוצעת(לתזונת ימינו

ימינו :  תזונת ימינו:תזונת
.דגנים, חלב ומוצריו, ירקות ופירות, בשר ודגים

    
  

פלאוליטית ת:תזונה ט            :תזונה פלאול
.ירקות ופירות, דגים/מבוססת רק על בשר 

.                     דלת נתרן. Cעתירת ויטמין,עתירת סיבים



תזונת ימינו
Affluent MalnutritionAffluent Malnutrition

הפרעת תזונה יתרה 

,  התזונה הפלאוליטית עשירת פנולים צמחיים
.ויטמינים ודלת נתרן,סיבים,פלבנואידים,אנטיאוקסידנטים ן,,,ק

קשורה בסגנון חיים של פעילות גופנית מתמשכת בין השאר  
מזון ולשמור לאגור יכולת חוסר עקב המזון ועיבוד .  בחיפוש ועיבוד המזון עקב חוסר יכולת לאגור ולשמור מזוןבחיפוש

עודף מלחי נתרן בתזונת זמננו נועד לשמר ולתבל מזון  
ל10( )ל ).מהתזונה הפלאוליטית10פי(מתועש  

ךזמינות המזון בארצות מפותחות מאפשרת מאידך נגישות   ן
במשך תקופה ארוכה למגוון מזונות מהצומח ומרחיבה את  

.העונתיות הזמינה



Role of Bioactive Functional Food Components 
i M dif i G P t i d M t b lit E iin Modifying Gene, Protein and Metabolite Expression

Human genome encode over 30,000 genes and generate g , g g
more than 100000 distinct proteins.
Nutrigenomics: interaction between nutrition and individual 
genome, affecting gene expression
Nutrigenetics dietary changes and gene polymorphism
N t iti l i i DNA th l ti ff tiNutritional epigenomics DNA methylation affecting gene 
expression
Nutritional transcriptonomics: gene expressionNutritional transcriptonomics: gene expression
Proteomics formation of bioactivation of proteins in cell, 
tissue and organismtissue and organism
Metabolomics global system biology timing of exposure 
influence small molecular weight cellular constituents, and 
their metabolic profile in cell, tissue, organisms.



שומן
.  אינם שמנים וחיות צמחוניותקופים 

בשומן דל בחלבון עשיר הפראי אפקט(הבשר בעל בתזונה החלבון

ן

החלבון בתזונה בעל אפקט (הבשר הפראי עשיר בחלבון דל בשומן
).היפוליפידמי

).W )35%-3  -השומן המצוי עשיר ב
  .1:1הנו    W3:W6יחס 

PUFA30 %32 MUFA %38   רוויות ולכן למרות כמות גדולה יחסית של
אתרוגני אינו שומן

    

.שומן אינו אתרוגני
הרי שאר רכיבי התזונה הינם , למרות הצע של כולסטרול בכמות דומה לימינו

.   מורידי כולסטרול
)בעמדת טרנס של הקשר הכפול לנפחו(השומן בתזונה הנוכחית רווי

.מהתזונה 10%ההמלצה היא שלא יעלה על . ולכן הוא אתרוגני
ל W(ל 6 W 310 170 1( ).70:1עד10:1הנו   W-6:W-3היום(היחס של חומצות בלתי רוויות במזון 

.גרם אחוז מהבשר הנאכל 20הבשר המודרני עשיר יותר בשומן ומכיל 
שומן חומצות לC16/C14ריכוז 5-מגיע ל6 בהשוואה אחוז גרם1-גרם גרם 1-גרם אחוז בהשוואה ל5.6-מגיע ל C16/C14ריכוז חומצות שומן

.  אחוז בתזונה הפלאוליטית



השוואת מרכיבי התזונה הפלאוליטית 
)ל/(ל

תזונה מערבית             תזונה פלאוליטית                                 

)המומלצת/ הממוצעת(לתזונת ימינו
ע

מהקלוריות%         
34   12               חלבון  

4645פחמימות
4221שומן
P:S0.41.4יחס 

600590)ג"מ(כולסטרול 

    
2046)גרם(סיבים
2.30.7– 6.9) גרם(נתרן 

2.57.0)גרם(אשלגן 
)(0 71 6 0.71.6)גרם(סידן
90400ג"מ Cויטמין 
E 1030ויטמין 
A12002200ויטמין A 12002200ויטמין
1.53             תיאמין

1.55ריבופלבין  
0פולית'ח 20 35 0.20.35פולית ח

1060ג"ברזל מ



Fast track surgery 
Enhanced recover program  (ERAS)
Integrated multimodal approach combining severalIntegrated multimodal approach combining several 
therapeutic measures
 No bowel prepNo bowel prep
 No fasting

Fluid and carbohydrates loading (till two hours prior to 
surgery)
 No pre medication No pre-medication
 No NG tubes
 Mid thoracic epidural anaesthesiaMid thoracic epidural anaesthesia
 Short acting anaesthetic agent
 Avoidance of sodium fluid overload
 Short incisions, no drains    



Fast track surgery 
Enhanced recover program  (ERAS)

Fluid and carbohydrates loading (till two hours prior to 
surgery)
 Pre emptive local anaesthesia Pre-emptive local anaesthesia
 Warm ambient operative theatre temperature
 Non-opiate oral analgesics / NSAIDSp g
 Routine early mobilization and thrombo-embolic 

prophylaxis
f & Prevention of nausea & vomiting

 Early removal of catheter
 Perioperation oral nutrition Perioperation oral nutrition
 Preadmission counseling
 Laparoscopy recommendedp py
 Transverse incision when possible



ניתוח לאחר מואצת תוחהחלמה החלמה מואצת לאחר נ
Enhanced Recovery after Surgery

תפקודית הפצעחזרה החיסוניריפוי המערך שימור שימור המערך החיסוני,ריפוי הפצע, חזרה תפקודית

התנגדת את מקטינה הניתוח לפני שעתיים עד סוכר תמיסת מתן   נה את התנגדת תוח מקט ם לפנ הנ סת סוכר עד שעת מתן תמ

.הפוסטאופרטיבית לאינסולין ומשפרת תחושת החולה

 שעות אחר הניתוח מקטינה  48-72שימוש בהרדמה אזורית עד
.את התגובה המטבולית לטראומה

הימנעות מהעמסת יתר של תמיסות אלקטרוליטים לתוך הוריד.

מוקדמת הניתוחמוביליזציה אחר ה מוקדמת זצ ל תוח, מוב .אחר הנ

הימנעות ממתן אופיטים.

התחלה מוקדמת של מזונות נוזליים אחר ניתוח.



Hip fractures (cont.)Hip fractures (cont.)

N t iti l t d li ti d Nutritional support may reduce complications and 
enhance recovery
MBD  albumin  s IGF-1 MBD     albumin         s.IGF 1  

 Anabolic agents (nandrolone, GH) Not enough evidence

 Retoconazole is a known antifugal it diminishes steroid 
synthesis by blocking P- 450 dependent enzymes

 Use of ketoconazale, prior to hip surgery, reduces 
hypercortisolemia, reduces protein breakdown, and 

i d i i b lprotein turnover and improves nitrogen balance

 Inflammation modulating drugs: Thalidomide, 
pentoxifylline, dronabinol (assumption)



הניתוח סביב תזונתית תוחתמיכה ב הנ ת סב כה תזונת תמ
 7-15 -הכנה תזונתית על ידי הזנה תוך ורידית נמרצת קדם ניתוחית ל

ל ל ימים הוכיחה יעילותה רק בחולים שהיו בתת תזונה משמעותית לפני  ל
)LBM -מה 15%אבדן . (הניתוח

10% .בסיבוכים סביב הניתוח10%בקבוצה קשה זו הייתה ירידה בשיעור
בחולים עם מרסמוס ניתן היה לבנות רקמת שריר על ידי הזנה קדם 

.ניתוחית
כספסיס או ממאירות  –או במצבי דחק  kwashiorkorבחולים עם 

לאנבוליזם להגיע היה ניתן לא .מפושטת לא ניתן היה להגיע לאנבוליזםמפושטת
.  בחולים שאינם בתת תזונה קשה לא נמצא בהזנה מוקדמת כל יתרון

אם נתנה להם תמיכה  ,בקבוצה זו הופיעו יותר סיבוכים סביב הניתוח
.תזונתית מיותרת

.מועדפת היא הנוסחה המרכזיתTPNתמיסת



ךהתוויות להזנה תוך ורידית 
לאחר ניתוח

.לאילו שקיבלו טרם הניתוח1. ט שק

.לאילו  הנמצאים בתת תזונה משמעותית2.

.אלה הסובלים מסיבוכים מערכתיים3.

ימי טיפול בטרם  7 -אלה שהצפי לגביהם שזקוקים לפחות ל4.
.יוכלו לקבל תזונה אנטרלית



Post Operative Protein SparingPost Operative Protein Sparing

תמיסות 4 - מאזן חנקן יומי בתגובה ל
NS                 14 gr/d -

D5W8 /d D5W             8 gr/d-
AA                5 gr/d -

שומן 14תמיסת gr/d- סת שומן    - gr/d 14תמ

.ליממה .gr 100-אצירת חנקן מירבית במתן גלוקוז בלבד מושגת ב

:יומי בתגובה ל 4–מאזן חנקן 
-.gr 5מלאה                            TPNתמיסת 

TPN10ל .gr 10-טסטוסטרון      +חלקיתTPNתמיסת
- .gr 30חלקית                           TPNתמיסת 

D5W50 gr- D5W                                  50 gr.



חומצות שומן ארוכות 
ל

באינטראקציה היא ביותר המשמעותית הביולוגית הפעילות

רב בלתי רוויות
הפעילות הביולוגית המשמעותית ביותר היא באינטראקציה  

.עם מספר גנים

'6 הן פרומיטוטיותn-6שומן'ח

n-3ן(ומכאן אולי חשיבותם במניעת (מעכבות גדילת תאים
)סרטן

גנים של השעתוק על ההתבטאותמשפיעים וקידום דיכוי דיכוי וקידום ההתבטאות .משפיעים על השעתוק של גנים
.העברת גלוקוז, גליקוליזיס, הגנית בדלקת בליפוגנזיס

ל התוצאות המושגות בבעלי חיים מורכבים תלויים במערכת  ל
הניסויית במשתנה הנבדק ובעיקר במינון של חומצות השומן  

שביניהם והיחסים .למיניהן והיחסים שביניהםלמיניהן



חומצות שומן ארוכות 
ל

ו ארכידונית בעיקר השומן עוברותDHA-חומצות
רב בלתי רוויות

ת ו דונ קר ארכ עוברות  DHAחומצות השומן בע
צורת וריכוז השומן , סוג. אינקורפורציה לממברנות התאים
.  בממברנות קובע תפקוד התאים

LC PUFA חדות הראיה, משפיעים על גדילת המוח  ,
וילדים לתינוקותבתינוקות ההזנה בנוסחאות חשובים ולכן ם לד נוקות ו נוקות. בת ם בנוסחאות ההזנה לת .ולכן חשוב

'  ח 22%, אולאית' ח 36%טריגליצרידים בחלב אם מכילים 
0לינולאית'ח13%סטארית וכמויות'ח6% לינולנית לינולנית וכמויות 'ח0.6%,לינולאית'ח13%,סטארית

.    DHA -ו EPAקטנות של 

מאידך יש מחשבה שתרכובות אלה חשובות במניעת 
Altzheimer ומצבי דמנציה אחרים בגיל הקשיש.



חומצות שומן ארוכות 
רב בלתי רוויותל

protein Kinase Cמשפיעים על פעילות 
משפיעים על קצב חלוקת תאים ממאירים
מורידים רמת כולסטרול וטריגליצרידים

מקטינים ייצור טרשת עורקים
מונעים ומקטינים הארעות אירועים לבביים אסכמייםל

קדלקתית-פעילות אנטי
מיטיבים טיפול באוסטאופורוזיס



נגרמת / מחלת עצם הקשורה 
מהזנה תוך ורידית ממושכת

אופטימליזציה של מתן סידן זרחן ומגנזיום
Dרעילות ויטמין 

סטרונציום, קדמיום, רעילות אלומיניום
בסיליקון מוליבדן,פלוריד,בור,חוסר קון ל ד,בור,חוסר בס בדן,פלור מול

הזנה תוך ורידית לילית
פוסיד הפריןהשפעת הפרין,השפעת פוסיד

חוסר ביצירת אוסטאוקלצין, Kחוסר ויטמין 
)ל(ל )עליה בפירופוספט תוך תאי(רעילות אצטט

לקטט    –D -אצידוזיס מ



AgeingAgeing
 Increased stress hormone

D d t id Decreased sex steroids
ADAM: Androgen deficiency of the ageing male

 Insulin resistance Insulin resistance
 GH / IGF-1 
 Impaired metabolic response to food intake
 Altered mitochondrial function
 Systemic inflammatory response
 Sarcopeniap
 Relative increase in visceral adipose tissue  promote    

insulin resistance
 Blunted response to HSP



התאמת ההתוויה לתמיכה 
ל תזונתית בגיל החולהל

   הקשיש
  קצב הפרוטאוליזה המיופיברילרית זהה לבוגר
פחותה והשרירים הגוף תאי מסת ם פחותה  ר מסת תא הגוף והשר
  יכולת פחותה להתמודד עם סיבוכים
 נטיית יתר להיפרגליקמיה
 היענות אנבולית איטית יותר
  תזוזת העקומה של האנבוליזם שמאלה
יורדת העיכול מערכת היענות  היענות מערכת העיכול יורדת
    יכולת ספיגה של תוצרי תזונה מסוימים יורדת ולכן נוטה
למצבי חסרל



לקשיש ייחודיות תזונתיות שדרישות ות לקש חוד ות  שות תזונת דר

)יותר מאשר מבוגרים בריאים( kcal/kg/d 35-40דרישות קלוריות 

1חלבון 0 1 2 gm/kg/d)בריאים מבוגרים מאשר )יותר – 1.0חלבון  1.2 gm/kg/d            )יותר מאשר מבוגרים בריאים     (

25-50mg/d     B6ויטמין :  מורידי רמת הומוציסטאין
– 1ויטמין                                        2 mg/d   B12

1פולית'ח mg/d ת      ח                                      mg/d 1פול
– D       400תמיכה לשלד                   ויטמין  600 1.0/d

mg/d 1200סידן                                                  
שיטיון E1000ויטמין)?(מניעת 1.0/d ון  ט עת ש ן)             ?(מנ טמ E      1000 1.0/dו



התאמת ההתוויה לתמיכה 
תזונתית בגיל החולה

   היילוד
,             הצורך בטיפול נמרץ–הקף הניתוח , השפעות פגות

.הסיכון לספסיס עולים ן
protein turnover -וב REE - עליה ב  

יותר גבוה החלבון שחלוף קצב שחלוף החלבון גבוה יותר קצב
avid anabolic nitrogen retainerהדחף האנבולי מוגבר  
"חיוני למחצה"צורך בגלוטמין שנתן להגדירו  

שומן לניצול מוגבלת צול שומןיכולת כולת מוגבלת לנ
זמינות מופחתת של מסת תאי הגוף ונטייתה לשחיקה מהירה 
 אי בשלות חלקית של מערכת העיכול 



פגים של המטבולים םהמאפיינים ם של פג ם המטבול נ המאפ

) 100-150עובר בולע (תפקוד מעי פגום ובלתי בשל  
יום מי שפיר ברחם/ג"ק/ל"מ

המעי עובר קולוניזציה ראשונה במעבר בתעלת הלידה 
המשקל /סך המים בגוף  ף קך
משקל הגוף  / מסת השריר   

בדקה חמצן ניצול ניצול חמצן בדקה     
אבדן חום דרך העור    
תנגדת לאינסולין עם נטייה להיפרגליקמיה 



המאפיינים המטבולים של פגים

ל אגירת גליקוגן מפתחת 
כמות קטנה וניצול מהיר של רקמת שומן חומה לייצור חום  
גדילה ובניית חלבון מואצים  

החריפה התגובה חלבוני של מואץ ייצור פה  צור מואץ של חלבונ התגובה החר
Amyloid A + CRPיום  /ג"ק/ג"מ 250  

לל/"/"200 הפטוגלובין, אלפא אנטיטריפסין,יום פיברינוגן/ג"ק/ג"מ200 
גליקופרוטאין חומצי 1יום אלפא/ג"ק/ג"מ 100  
רפוי פצעים נטול דלקת  



מאפיינים מטבוליים של 
היילוד במצב דחקל

יילודים מתקשים בגלוקונאוגנזה עקב אי בשלות של 
לכך הנדרשים מהאנזימים ם לכך.חלק ם הנדרש מ .חלק מהאנז

  3%-ממשקל גוף היילוד הנו חנקן בהשוואה ל 2%רק 
היא הצריכה ולכן 2במבוגר 3 gr/kg/d – 2במבוגר ולכן הצריכה היא 3 gr/kg/d

,  ציסטין, טירוזין, היסטידין: חומצות אמינו חיוניות נוספות
טאורין,גלוטמין,פרולין

אף מעבר לקצב ,יכולת ניצול טובה של חומצות שומן ק,ן ף
.השינוע שלהן



DAILY   FLUID   
REQUIREMENTS INFANCY

Weight VolumeWeight                           Volume
Premature (<2 kg)                            150 mL/kg
Neonates and infants (2-10 kg)       100 mL/kg for first 10 kg
Infants and children (10-20 kg)      1000 mL + 50 m L/kg > 10 kg  
Children (>20 kg)                           1500 mL + 20 m L/kg > 20 kg



בתינוקות התזונתית הצריכה התזונתית בתינוקותהצריכה

WD7פחמימות יום/ג"ק/גרם10 יום/גק/גרםW10D     7-10פחמימות
יום/ג"ק/גרם 3.5-4חלבון 

שומן 3תרחיף 00 יום/ג"ק/גרם5 יום/גק/גרם0.5–3.0תרחיף שומן
Cal:N  150:1יחס

קלורית יום/ג"ק/קלוריות120צריכה יום/ג"ק/קלוריות120צריכה קלורית  
        REE 50מהן 
15פעילות           15ל

10דחק קור         
8ל 8אנרגית הבניין של המזון  

25אגירה          
12הפרשת אנרגיה  12



תמיכה תזונתית 

של הקטנה ידי על תזונה לתת גורמת כרונית ריאות מחלת

באי ספיקה נשימתית
מחלת ריאות כרונית גורמת לתת תזונה על ידי הקטנה של  

בין השאר על ידי  , הזנה עצמית רצונית ויצירת היפרקטבוליזם
. אירועים דלקתיים חוזרים ועבודת שרירי נשימה מאומצת ק

,  מהירים–IIסיבי שרירי הנשימה הבין צלעיים הינם מסוג 
.  פאזיים ולכן נוטים להתעייפות ולאטרופיה במצבי תת תזונה ן

הסרעפת עמידה להתעייפות הואיל ומורכבת מסיבי שריר מסוג  
I–טוניים בעלי צפיפות קפילרית גדולה ויכולת חמצון  , איטיים

יותר .  טובה יותרטובה
תת תזונה משפיעה על תפקוד הריאה בהפחתה ביצירת  

לויקוטריאניםסורפקטנט הרקמהפעילות פעילות הקטנת ם, סורפקטנט אנ קוטר לות לו לות הרקמה  ,פע הקטנת פע
.הלימפתית ברירית עם נטית יתר לזיהומים

וירידה אינטרסטיצילית לבצקת תורמת דההיפואלבומינמיה ר ת ו ל צ נטרסט ה תורמת לבצקת א נמ פואלבומ ה
.בתפקוד שרירי הנשימה



תמיכה תזונתית 
באי ספיקה נשימתית

הואיל וכשפחמימות נשרפות נוצר פחמן דו חמצני 
בכמויות יותר גדולות מאשר כשנשרפים שומנים

 R.Q.= 1   לעומתR.Q. =0.7 מומלץ לעבר , בהתאמה
,)50%עד (מבוסס שומן)לא חלבוני(למקור קלורי ק ,)ע(ן)(ק

  RESלא במתן יתר שכן אז נפגעת פעילות , שוב, אך
בירידה שמתבטאת כפי האלבאולרים דהוהמקרופגים ר ם כפ שמתבטאת ב ם האלבאולר והמקרופג

פינוי חיידקים וקנדידה וייצור תוך  , על ידם TNFביצור 
.תאי של סופראוקסידים על ידי המקרופגים ק ק



תמיכה תזונתית 
נשימתית ספיקה באי

יש להן הגיון כתוצרים   W-3שומן ' העשרה מושכלת בח
אימונומודולטורים

באי ספיקה נשימתית

.אימונומודולטורים

אך  , על ידי המקרופגים NOבריכוז נמוך הן מדכאות ייצור 
O   - ביתר וגורם לציטוטקסיות ושינוי כוון ל NOבריכוז גבוה נוצר

MOF.

וסקולרי לריאה  -מקטינות את הנזק המיקרו n-3שומן ' ח
פולמונלית  -משמרות המודינמיקה קרדיו.  ממתן אנדוטוקסין

,  תקינה ומקטינות הפגיעה בחילוף הגזים אחרי הנזק הריאתי
.   תלות קצרה יותר בהנשמה ושהות קצרה יותר בטיפול נמרץ

ל ל ARDSל .ARDS-העדויות ממליצות לשקול שימוש בהן ב

שכן זו מפריעה ,הקפדה יתרה צריכה למנע היפופוספטמיה ןק
.להתכווצות שרירי הנשימה והמיוקרד ופריקת חמצן ברקמות

 



בספסיס התזונתית סהתמיכה ת בספס כה התזונת התמ

בתנגדת , REE -ספסיס מלווה בהיפרקטבוליזם מואץ עליה ב
,  )בגלוקונאוגנזיס(בפרוטאוליזה של מסת הגוף הרזה , לאינסולין

ל ל .קיים דמיון קליני לאנצפלופתיה כבדיתל

חסר אנרגיה זמינה,היפרקטבוליזם ,ק

אמינו בפלזמה' שינוי במתכנת ח

BBB-שינויים ב

בטריפטופאן בHIAA5עליה של6-סרוטונין שונים חלקים פטופאן ה בטר ן ב,HIAA5,על ם של 6סרוטונ ם שונ חלק
.   דרך גרעיני הבסיס עד גזע המוח, המוח מהקורטקס



בספסיס התזונתית סהתמיכה ת בספס כה התזונת התמ

מקור האנרגיה המועדף במעי עובר מגופי קטו לגלוטמין

מקור לגלוטמין ולכן יורדת רמת  , בין השאר, ואלין מהווה
.בעקבות ספסיס, חומצות אמינו מסועפות שרשרת

גלוטמין  , מועשרת בארגינין) בהסתייגות(הנוסחה המועדפת 
BCAABCAA

BCAA  חלבונים בכבד ייצורמשפרים



בספסיס התזונתית התמיכה
בספסיס אך מוגבלות בכמות  , מטבולית, תמיסות שומן זמינות

)3 /k(

ס ת בספס כה התזונת התמ

).3gr/kgעד(
משמשות כמקור אנרגיה זמין ותוצריהם במקביל הנם בעלי  

תאיים בתהליכים מפתח .תפקוד מפתח בתהליכים תאייםתפקוד
משנים תגובות אימונולוגיות  , RES - מעוררות ומעכבות את ה

התאי החיסון מנגנון .ומדכאות סון התא .ומדכאות מנגנון הח
אך מתפנה   Protein Sparing - תורם פחות ל MCT - שימוש ב

.LCT-מה יותר מ
יכול  ) W-3(שומן רב בלתי רוויות ' שימוש בטריגליצרידים של ח

ליצר תגובות אימונולוגיות רצויות יותר ולווסת ייצור  
מובנים לטריגליצרידים מקום יש ולכן .פרוסטגלנדינים ולכן יש מקום לטריגליצרידים מובניםפרוסטגלנדינים

MCT/fish oil structured lipids
לLCTל ל למיטוכונדריה לא  LCTהדרוש להעברת–העשרה בקרניטין

.   הוכח כיעיל



עתמיכה תזונתית למעי הכושל
Bacteriotherapyפרוביוטיקה ופרביוטיקה בתזונה 

  Eukarioticתאים  1013בגופנו 
.ג"ק 1 - השוקלים כ, סוגים שונים 400 -חיידקים מ 1014במערכת העיכול 

לקטובצילוס וביפידובקטריה  –אוכלוסיית חיידקים אנארובית :  פרוביוטיקה
נטולי מיטוכונדריה שהבסיס האנרגטי לקיומם הוא או נשימה אנארובית או  

תסיסתי ונרכשיםמטבוליזם תינוקות במעי המצוי הזן הן ביפידובקטריות ביפידובקטריות הן הזן המצוי במעי תינוקות ונרכשים .מטבוליזם תסיסתי
במהלך הלידה מהאם ולאחר מכן מהחלב האימהי המכיל אוליגיסכרידים  

.ביפידוגנים
.  ממיליון בלבד מכלל חיידקי המעי 1כנגדם החיידקים הפתוגנים מהוים  

לרירית המעי משפעלת   E-coliהאוכלוסיה הפרוביוטית מונעת הצמדות
GALTמהCD4וIgAשחרור .GALT - מה CD4-ו      IgAשחרור

.ותנועתיות pHבהזדקנות משתנה הפלורה עקב השתנות  
סטריליות germבחולדות freeיותר גדול גדליםהמעי וספיגה עיכול שטח שטח עיכול וספיגה גדלים ,המעי גדול יותרgerm-freeבחולדות סטריליות

.מנוון GALT -יותר ה



תמיכה תזונתית למעי הכושל
Bacteriotherapyפרוביוטיקה ופרביוטיקה בתזונה 

בפרוביוטיקה המועדף lactobacilusהחיידק plantarumנוצר נוצר lactobacilus plantarumהחיידק המועדף בפרוביוטיקה
.אמינו' משפר ספיגת חלבון ומשחרר יותר ח, בתסיסה של מזונות וחלב

משפר זמינות ויטמינים ויסודות קורט ומגן מפני ניטרוזאמינים ואמינים 
.הטרוצקלים המשחררים ניטרטים שהם קרצינוגנים

   T helper/T suppressor NK cellsמשפר ייצור SIgAמגדיל הפרשת
.   וכך מגדילים תנגדת הרירית

טוב לטיפול במעי מוקרן  

Pseudomembranous enteroculitisPseudomembranous enteroculitis

pouchitis -ב

.IBD-ב



עתמיכה תזונתית למעי הכושל
Bacteriotherapyפרוביוטיקה ופרביוטיקה בתזונה 
סיבים להתסיס מסוגלת המעי של מייצריםהפלורה SCFAאלו ם ב ס ס ם . הפלורה של המע מסוגלת להתס צר   SCFAאלו מ

שהנם  ) פרופיונט ובוטירט, של תוכן המעי הגס pHאצטט המוריד(
הסובסטרט לתזונת האפיתל של המעי הגס ומשפר זרימת הדם למעי  

.הגס

–)  צלולוזיים(תאיתיים ,הסיבים מתחלקים לפוליסכרידים לא עמילניים ע )(,ק
,  כפקטין המיצלולוזות–לא מסיסים שכמעט אינם מתפרקים ומסיסים 

.מוצינים ושרפים המתפרקים על ידי התססה על ידי חיידקי המעי

  Poly galaturonic acidלא עמילני בנוי , סיב מסיס בוטירוגני–פקטין 
.משפר יכולת חלוקת אפיתל המעי ומשפעל הפרשת אנטרוגלוקגון

מעודד   In vitroבוטירט נמצא מעכב התפתחות תאי סרטן המעי 
ושומנים  , אינסולין והורמוני המין,בניגוד לגורמי גדילה(אפופטוזיס  ן,( ,ן

).המעודדים אפופטוזיס



תמיכה תזונתית לריפוי פצעים
ריפוי הפצע הנו תהליך ביולוגי בעל קדימות מטבולית*
הולמת* וסקולריזציה הנו פצעים לריפוי העיקרי ,  הבסיס העיקרי לריפוי פצעים הנו וסקולריזציה הולמתהבסיס

פעילות, תפקוד נאות של המערכת החיסונית, העדר זיהום, חמצון נאות
גדילה גורמי של נאותמתאמת כוללני תזונתי מצב .מצב תזונתי כוללני נאות,מתאמת של גורמי גדילה
:גורמים תזונתיים פרטניים

*Aלל מעודד דיפרנציאציה של ,יצור,מעודד אפיתליזציה–Aויטמין*
מבטל עיכוב ריפוי  ) מעודד יצירת התדבקויות: (פיברובלסטים וייצור קולגן

ע הנגרם סטרואידים"פצע .י םפצע הנגרם ע ד . סטרוא
חיוני להדרוקסילציה של פרולין וליזין שהינם מרכיבים בשרשרות   Cויטמין *

.מאיץ אנגיוגנזיס,של הקולגן
*Zn   מאיץ אפיתליזציה וחלוקה תאית לשמור תפקוד המטלואנזימים

.הנחוצים לבנין נוקלאוטידים
.בעלי פעילות אנטיאוכסידנטית C, Se,Znיחד עם ויטמין , Eויטמין 



השוואת ריפוי הפצע בעובר לעומת המבוגר

מבוגר מבוגרעובר עובר
מצוי בסביבה יבשה מזוהמת מצוי בסביבה סטרילית של מי שפיר 

היפוקסיים עתירי גורמי גדילה
אפיתליזציה איטית אפיתליזציה מהירה

קטנה ויותרHAכמות היאלורונית' המשתית עתירת ח
Sulfated GAG Non sulfated glucosamoglycanSulfated GAG Non sulfated glucosamoglycan 

דלקת מסיבית מעוט תהליכים דלקתיים
TGFβ 1פקטור מעודד פיברוזיס TGFβ 3פקטור פעיל

דגרנולציה של ציטוקינים פעילים העדר דגרנולציה
מיגרציה איטית של פיברובלסטים  tenascinוfibronectureפעילות

הצמדות ממכלול כחלק ממכלול הצמדותכחלק
I -עשיר ב   IIIעני בקולגן I -עני ב IIIעשיר בקולגן 

פעילות סינטטית של הפיברובלסטים



עריפוי פצע
.כתוצאה מתת תזונה חל עיכוב בריפוי הפצע

ל fibל l i ירידה בהתרבות ,fibroplasia-יש עיכוב ב,השלב הדלקתי מתמשך
עיכוב באנגיוגנזיס ובעצוב  , סינתזת פרוטאוגליקנים וקולגן, הפיברובלסטים

.הפצעהפצע
.ויטמינים ויסודות קורט משפיעים על תהליכים משניים בתהליך הריפוי

האפיתליזציה קצב על משפיע אבץ .חסר אבץ משפיע על קצב האפיתליזציהחסר
פוגם בקצב הייצור הנכון של שרשרת פרוקולגן   Cחוסר ויטמין 

שלו ה שלווהפולימריזציה זצ מר .והפול
צורת מתן ההזנה נבדקה על יעילות ריפוי הפצע ונמצא כי בהזנה אנטרלית  

ןהפצע כולל משמעותית ריכוז גבוה יותר של הדרוכסיפרין  פרולין יחסית   ן
.TPNלקבוצת 

מטבוליט של  (והדרוכסימתיל בוטירט , גלוטמין, העשרה תזונתית בארגינין
.הגדילה מציאות הדרוכסי פרולין במשתית) לוויצין



עריפוי פצעים

ל לל לל ל לעומת גליצין שפר את  ,לחולדות, מתן גלוטמין לפני הניתוח
 Iהעלה ריכוז גליקוגן , עמידות ההשקה של המעי ללחץ פיצוץ

גליקוגן רמת לאפיתלIIIוהוריד חיוני גלוטמין היות עקב וזאת קוגן ד רמת גל תל  IIIוהור ונ לאפ ן ח ות גלוטמ וזאת עקב ה
.פיברובלסטים, המעי ולתאים  תדירי חלוקה כלימפוציטים

פרולין להדרוכסי מוצא חומר הוא ונוקלאוטידיםגלוטמין גלוטטיון גלוטטיון ונוקלאוטידים,גלוטמין הוא חומר מוצא להדרוכסי פרולין
.שצריכתם גדלה בתהליך ריפוי הפצע

ללSCFAל ל סיב פוליסכרידי לא –ולפקטין,SCFA -אפקט דומה נמצא גם ל
SCFAשעקב פעילות חיידקי המעי מייצר , תאיתי

מתן תמיכה תזונתית אנטרלית אחר הניתוח הקטינה ריכוז  
והגדילה עמידות ההשקה  TNFγ -ו IL-6, IL-1הציטוקינים 

.לבקועלבקוע



עתמיכה תזונתית לריפוי פצעים פ פ ת ת ת כ ת

  PTFEנמדד לפי רמת הדרוכסיפרולין בשתלי (ארגינין מאיץ ריפוי פצע 
).שהושתלו בבני אדם

 NO synthetaseסובסטרט ההופך באמצעות : ארגינין משמש
שהנו נוירוטרנסמיטור ויסוד פעיל ביולוגית ובאמצעות   NO+ לציטרולין 
arginaseל-ornithineהמשמש חומר מוצא ל-hydroxy proline

.שהנו אבן בנין בייצור קולגן

התומכים   IGF-1 -ו, אינסולין, GHשל  secretogogueארגינין הנו 
.בריפוי נאות של פצעים


