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Андрей Николаевич приветсвую! 
С Рождеством Христовым! Всег благ, при сохранении душевного равновесия:) 

Наш общий знакомый Роман Слободяник решил поделиться своим опытом и предостережениями по поводу выхода из 
голодания. 
За 10 мин. потраченых на стр. текста я узнал много нового и решил переслать (так как там упоминается и ваша служба :) 
Просмотри, может пригодиться. 
Kind regards,  
Maksym 
 
Maksym Pylypenko, MD, PhD, 
Mobile: +38 050 913 33 97 
E-mail maxpyl@yahoo.com 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Історія	  
*  Перші	  відомості	  
стосовно	  виникнення	  
рефідінг	  синдрому	  
описуються	  у	  японських	  
жінок	  після	  виходу	  із	  
конц.	  лагерів	  (ІІ	  світова	  
війна)	  	  

*  Голодування	  в	  Ірландії	  
(1981);	  
*  Південно-‐африканські	  
голодування	  (80-‐і);	  
*  Турція	  (1996,	  2000-‐2003);	  
*  Гуантанамо	  (США	  –	  Куба	  
2002	  -‐)р.	  

International	  Committee	  of	  the	  Red	  Cross	  Web	  site.	  Medical	  and	  ethical	  aspects	  of	  hunger	  strikes	  in	  custody	  and	  the	  issue	  of	  torture.	  http://www.icrc.org	  	  /Web/Eng/siteeng0.nsf/
htmlall/57JPZP?OpenDocument.	  Published	  January	  1,	  1998.	  Accessed	  July	  3,	  2007.	  

Annas	  GJ.	  Hunger	  strikes	  at	  Guanta´	  namo:	  medical	  ethics	  and	  human	  rights	  in	  a	  “legal	  black	  hole.”	  N	  Engl	  J	  Med.	  2006;355(13):1377-‐1382.	  

Golden	  T.	  Tough	  U.S.	  steps	  in	  hunger	  strike	  at	  camp	  in	  Cuba.	  New	  York	  Times.	  February	  9,	  2006:A1.	  

Physicians	  for	  Human	  Rights	  Web	  site.	  On	  4th	  anniversary	  of	  opening	  of	  Guanta	  ´namo	  detention	  facility,	  PHR	  calls	  for	  independent	  access	  to	  detainees	  and	  commission	  
to	  review	  interrogation	  techniques	  [press	  release].	  Cambridge,	  MA:	  Physicians	  for	  Human	  Rights;	  January	  10,	  2006.	  http://www.physiciansforhumanrights	  .org/library/news-‐2006-‐01-‐10.html.	  
Updated	  March	  19,	  2007.	  Accessibility	  verified	  July	  6,	  2007.	  

Golden	  T.	  Guantanamo	  detainees	  stage	  hunger	  strike	  despite	  force-‐feeding	  policy.	  New	  York	  Times.	  April	  9,	  2007:A12.	  

Schnitker	  MA,	  Mattman	  PE,	  Bliss	  TL.	  A	  clinical	  study	  of	  malnutrition	  in	  Japanese	  prisoners	  of	  war.	  Ann	  Intern	  Med	  1951;35:69	  



*  Рефідінг	  синдром	  –	  це	  стан	  пацієнта,	  який	  виникає	  
внаслідок	  серйозних	  водно	  –	  електролітних	  
порушень	  під	  час	  відновлення	  харчування	  пацієнтів,	  
що	  страждали	  довгий	  час	  від	  недоїдання.	  
*  Статистика	  розвитку	  синдрому	  відсутня.	  	  
*  34	  %	  гетерогенних	  пацієнтів	  мали	  гіпофосфатемію	  
після	  початку	  ентерального	  харчування	  у	  ВАІТ	  в	  1-‐у	  
добу.	  

	  
	  
Marik	  PE,	  Bedigan	  MK.	  Refeeding	  hypophosphataemia	  in	  an	  intensive	  care	  unit:	  a	  prospective	  study.Arch	  Surg	  1996;131:1043-‐7.	  	  

Визначення	  

Solomon	  SM,	  Kirby	  DF.	  The	  refeeding	  syndrome:	  a	  review.	  JPEN	  1990;14:90	  



v Фізіологічні	  зміни	  	  при	  голодуванні	  	  починаються	  	  через	  декілька	  
днів	  після	  голодування;	  

v На	  початку	  голодування	  	  організм	  використовує	  запаси	  глікогену	  
в	  печінці	  і	  м’язах;	  

v Мозок	  може	  замінити	  глюкозу	  на	  жир,	  або	  продукти	  
розщеплення	  жиру;	  

v При	  тривалому	  голодуванні	  кетонові	  тіла	  (β-‐	  гідроксибутират	  і	  
ацетоацетат)	  замінюють	  окислення	  глюкози	  в	  мозку	  і	  
відновлюють	  глюконеогенез	  в	  печінці	  –	  зберігають	  власні	  білки;	  

v Жирні	  кислоти	  (із	  жирової	  тканини)	  розбиваються	  на	  кетонові	  
тіла	  –	  виникає	  кетоз	  –	  пригнічення	  відчуття	  голоду	  (3-‐а	  доба	  
голодування);	  

v Основою	  для	  глюконеогенезу	  стають	  амінокіслоти	  (втрата	  
м’язової	  тканини	  включаючи	  	  серцеву)	  

Cahill	  GF	  Jr.	  Starvation	  in	  man.	  N	  Engl	  J	  Med.	  1970;282(12):668-‐675.	  
Peel	  M.	  Hunger	  strikes.	  BMJ.	  1997;315(7112):829-‐830.15.	  
	  Altun	  G,	  Akansu	  B,	  Atlun	  BU,	  Azmak	  D,	  Yilmaz	  A.	  Deaths	  due	  to	  hunger	  strike:	  post-‐mortem	  findings.	  Forensic	  Sci	  Int.	  2004;146(1):35-‐38.	  

Фізіологічні	  зміни	  при	  голодуванні	  



v Адаптація	  мозку	  для	  використання	  кетонових	  тіл	  дозволяє	  
продовжити	  період	  голодування	  від	  декількох	  тижнів	  до	  
декількох	  місяців;	  

v Щодня	  утворюються	  250	  мл	  води	  в	  результаті	  метаболізму	  
при	  голодуванні,	  якщо	  мінімізувати	  втрати	  (тепле	  і	  вологе	  
приміщення,	  зменшення	  активності)	  –	  може	  бути	  достатньо	  
для	  їснування.	  	  

v Смерть	  наступає	  від	  лактатацидозу,	  або	  шлуночкової	  аритмії,	  
непрохідності	  кишечника.	  

v На	  початку	  голодування	  виникає	  ейфорія,	  гарне	  самопочуття	  -‐	  
потім	  слабкість	  і	  запаморочення,	  емоційна	  нестабільність,	  
апатія.	  

v Зниження	  температури	  тіла,	  постійне	  замерзання	  (зниження	  
рівня	  Т3).	  

v Диплопія,	  нистагм	  (енцефалопатія	  Верніке)	  при	  отриманні	  
глюкози	  без	  вітамінів	  групи	  В.	  

	  
Cahill	  GF	  Jr.	  Starvation	  in	  man.	  N	  Engl	  J	  Med.	  1970;282(12):668-‐675.	  
Peel	  M.	  Hunger	  strikes.	  BMJ.	  1997;315(7112):829-‐830.15.	  
	  Altun	  G,	  Akansu	  B,	  Atlun	  BU,	  Azmak	  D,	  Yilmaz	  A.	  Deaths	  due	  to	  hunger	  strike:	  post-‐mortem	  findings.	  Forensic	  Sci	  Int.	  2004;146(1):35-‐38.	  
	  

Фізіологічні	  зміни	  при	  голодуванні	  



*  Мозок	  отримує	  енергію	  із	  накопичення	  жирів,	  
даючи	  можливість	  людям	  вижити	  із	  нормальною	  
вагою	  (2-‐2,5	  місяці)	  з	  надмірною	  вагою	  навіть	  до	  
року.	  
*  В’язниця	  Мейз	  (Північна	  Ірландія)	  –	  смерть	  
наступала	  в	  проміжку	  між	  45	  –	  73	  днем.	  
*  У	  з	  випадках	  смерті	  під	  час	  голодування	  термін	  
життя	  був	  продовжений	  за	  рахунок	  глюкози	  і	  
тіаміну	  (170,	  173	  і	  189	  днів).	  

Sondra	  S.	  Crosby,	  Caroline	  M.	  Apovian,	  Michael	  A.	  Grodin.	  Hunger	  Strikes,	  Force-‐feeding,	  and	  Physicians’	  
Responsibilities	  JAMA,	  August	  1,	  2007—Vol	  298,	  No.	  5	  563-‐568	  
	  
Altun	  G,	  Akansu	  B,	  Atlun	  BU,	  Azmak	  D,	  Yilmaz	  A.	  Deaths	  due	  to	  hunger	  strike:	  post-‐mortem	  findings.	  Forensic	  Sci	  
Int.	  2004;146(1):35-‐38.	  

Тривалість	  голодування	  



Тривалість	  голодування	  



*  Біохімічною	  особливістю	  є	  гіпофосфатемія.	  
*  Фосфати	  грають	  найважливіше	  значення	  в	  процессі	  
клітинного	  дихання,	  оскільки	  перший	  етап	  –	  гліколіз,	  
включає	  фосфорилювання	  глюкози.	  
*  Клітинне	  дихання	  потребує	  фосфатів	  –	  для	  утворення	  	  
молекул	  АТФ.	  
*  Фосфати	  підтримують	  функції	  внутрішньо	  клітинних	  
ферментів	  	  -‐	  включаючи	  синтез	  2-‐3	  дифосфофгліцерата	  –	  
регуляція	  дисоціації	  кисню	  із	  гемоглобіну,	  входять	  до	  
складу	  ниркових	  кислотно	  –	  лужних	  систем.	  	  

Hisham	  M	  Mehanna,	  Jamil	  Moledina,	  Jane	  Travis	  Refeeding	  syndrome:	  what	  it	  is,	  and	  how	  to	  prevent	  and	  treat	  it.	  BMJ	  |	  28	  JUNE	  
2008	  |	  VOLUME	  336	  

Чому	  виникає	  рефідінг	  -‐	  синдром	  	  



*  При	  поверненні	  до	  харчування	  різке	  	  насичення	  
вуглеводами	  призводить	  до	  перебудови	  з	  жирового	  
на	  вуглеводний	  обмін.	  
*  Різко	  зростає	  секреція	  інсуліну.	  
*  Глюкоза	  знову	  стає	  основним	  джерелом	  енергії.	  
*  Інсулін	  стимулює	  повернення	  калія	  і	  магнія	  в	  клітини,	  
сприяє	  синтезу	  білка	  і	  жиру.	  
*  Ці	  анаболічні	  процеси	  потребують	  фосфорилювання	  	  і	  
відповідно	  високих	  затрат	  внутрішньоклітинних	  
фосфатів.	  	  
*  Внутрішньоклітинне	  депо	  поповнюється	  за	  рахунок	  
зменшення	  сироваткової	  концентрації.	  	  

	  
Hisham	  M	  Mehanna,	  Jamil	  Moledina,	  Jane	  Travis	  Refeeding	  syndrome:	  what	  it	  is,	  and	  how	  to	  prevent	  and	  treat	  it.	  BMJ	  |	  28	  JUNE	  2008	  |	  VOLUME	  336	  
	  

Чому	  виникає	  рефідінг	  -‐	  синдром	  	  



Чому	  виникає	  рефідінг	  -‐	  синдром	  	  
*  Масивне	  повернення	  калія	  в	  клітину	  призводить	  до	  

гострої	  гіпокаліємії.	  
*  Розлади	  електрохімічного	  мембранного	  потенціалу,	  як	  

результат	  аритмії	  і	  зупинки	  серцевої	  діяльності.	  
*  Надмірне	  надходження	  глюкози,	  в	  свою	  чергу,	  до	  

осмотичного	  діурезу,	  дегідратації,	  метаболічного	  
ацидозу	  і	  кетоацидозу.	  
*  Під	  час	  голодування	  відбувається	  значний	  дефіцит	  

вітамінів.	  Тіамін	  є	  невід’ємним	  коферментом	  в	  
метаболізмі	  вуглеводів.	  Дефіцит	  призводить	  до	  
нейропатії	  Верніке	  (атаксія,	  порушення	  зору,	  кома),	  або	  
Корсаковський	  психоз	  (ретроградна	  амнезія,	  
конфабуляції).	  
*  Затримка	  екскреції	  натрія	  і	  води	  –	  серцева	  

недостатність,	  набряк	  легень,	  аритмії.	  	  	  
Hisham	  M	  Mehanna,	  Jamil	  Moledina,	  Jane	  Travis	  Refeeding	  syndrome:	  what	  it	  is,	  and	  how	  to	  prevent	  and	  treat	  it.	  BMJ	  |	  28	  JUNE	  2008	  |	  
VOLUME	  336	  

	  
	  



Клінічні	  прояви	  



Профілактика	  



Групи	  ризику	  



Групи	  ризику	  





Лікування	  



висновок	  
*  Білок	  (г)	  =	  1,5	  г/кг*58=87	  г/д	  (14	  г	  азоту)	  
*  На	  1	  г	  азоту	  має	  вводитись	  120-‐150	  небілкових	  
калорій	  
*  Енергія	  (ккал)=14*130=1820	  ккал	  
*  Розрахунок	  необхідної	  кількості	  небілкових	  калорій	  
=1820-‐	  (87*4ккал)=1472	  ккал	  
*  772	  ккал	  за	  рахунок	  вуглеводів=772/4ккал=193г	  
вуглеводів/58	  кг=3,32г/кг	  
*  700	  ккал	  за	  рахунок	  ліпідів=700/9	  ккал=77	  г	  ліпідів/
58	  кг=1,32	  г/кг	  
*  580	  ккал	  на	  добу	  




