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 Дисертацията е написана на 83 страници във формат А4, като включва 16 

фигури и 11 таблици. Цитирани са 83 литературни източника. 

 

 

Дисертационният труд е обсъден и насочен  за защита от Катедрения съвет на 

Катедрата по Аналитична химия – Факултет по Химия и фармация на 30.01.2014г. 

 

 

Дисертантът е бил задочен докторант към Катедрата по Аналитична химия – Факултет 

по Химия и фармация. 

 

 

Изследванията в дисертационния труд са извършени в Катедрата по Химия и биохимия 

– Медицински университет, София и във Факултета по Химия и фармация на СУ „Св. 

Кл. Охридски”. 

 

Защитата на дисертационния труд ще се състои на 18.03.2014г. от 11ч. В Заседателната 

зала на Факултета по химия и фармация. 

 

 

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в канцеларията на 

Факултета по Химия и фармация, бул.Дж.Баучер 1, стая 103. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

 Съвременните изследвания и експерименти, свързани с анализ на сложни обекти 

в аналитичната химия, екологията, фармацията, фармакологията и медицината водят до 

получаването на голям обем от данни, представляващи най-често параметри, описващи 

състоянието (качеството) на изследваната система (аналитична процедура, екосистема, 

клинични показатели и др.). Тези параметри изискват класифициране, моделиране и 

интерпретиране. Важна задача, която възниква при обработката им е търсенето на 

обективни връзки помежду им, които да изяснят, подкрепят или отхвърлят възможни 

хипотези или теоретични постановки.  

  Най-често съвременните обекти на изследване се описват и зависят 

едновременно от много фактори (показатели). Традиционно (класически) 

разглеждането им е правено последователно фактор по фактор. Ние избрахме да се 

заемем с интерпретация на всички фактори едновременно, което е възможно чрез 

хемометричен подход. 

 Хемометрията е научно направление, което се занимава основно с 

класифициране, моделиране и интерпретиране на големи масиви от данни, получени 

при процесите на мониторинг на различни обекти с използване на методите на 

многовариационната статистика. 

 Съществуват голям брой многовариационни статистически изследвания в 

областта на аналитичната химия, екологията, химията на околната среда, но в 

медицината те все още са малко. Затова ние решихме да използваме предимствата на 

хемометричните методи за интерпретация и класификация на данни от клинични 

анализи. 

 Обект на настоящото изследване е приложението на многовариационната 

статистика и кластерирането при обработката на лабораторни данни, свързани с някои 

заболявания в медицината. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 Целта на настоящия дисертационен труд е:  

 да използва предимствата на многовариационните статистически подходи за 

някои конкретни медицински клинични изследвания;  

 да оцени влиянието на различни медицински процедури върху група от 

пациенти с конкретни заболявания;  
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 да открие взаимни връзки между параметри, оценяващи състоянието на 

пациента; 

 да открие образци на подобие в групите наблюдавани пациенти; 

 да дефинира дискриминиращи параметри, обясняващи откритите групи на 

подобие и 

 да оптимизира броя на клиничните тестове, използвани за оценка на състоянието 

на болните.  

 За постигане на тези цели трябва да бъдат решени две основни изследователски 

задачи: 

1. Определяне на ролята на ранното ентерално и парентерално хранене на 

пациенти, претърпели големи стомашно-чревни операции чрез хемометрична 

интерпретация на клинични данни на пациентите. 

2. Да се открият специфични взаимни връзки между медицинските показатели на 

пациенти с пролактином. 

  

 ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ЧАСТ 

 Материали, методи и пациенти 

1.Ранно ентерално хранене (РЕХ) и парентерално хранене (ПЕХ) след големи 

стомашно-чревни операции    

Включени са шестдесет и пет пациенти с големи гастро-интестинални 

операции и показания за постоперативно хранително поддържане, оперирани в 

Катедра Анестезиология и интензивно лечение на Втора хирургия на Медицинския 

факултет на Медицинския университет, София. Те са разпределени в две групи: с ранно 

ентерално хранене, РЕХ и тотално парентерално хранене, ТПЕХ. Използвани са 

следните критерии за включване: 

1. Големи планирани стомашно-чревни операции със стомашни и чревни 

резекции 

2. Индикации за хранително поддържане в постоперативния период 

3. Информирано съгласие на пациента и опериращия за участие и следване на 

протокола за хранително поддържане 

4. Интраоперативно поставяне на специална назойеюнална (през носа до средната 

секция на тънките черва, jejunum =  средната секция на тънките черва, лат., НЙ) 

или назогастрична (през носа до стомаха, НГ) сонда за хранене в групата РЕХ 
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5. Централна венозна линия за ТПЕХ 

 Критериите за изключване са: 

1. Хемодинамична нестабилност (шок) 

2. Чернодробна и бъбречна недостатъчност 

3. Летален (смъртен) изход преди десетия постоперативен ден (ПОД) 

4. Отказ на оператора и пациента за следване на протокола и схемата за РЕХ 

 Всички пациенти, включени в изследването са подложени на хранително 

поддържане в постоперативния период, като компонент на комплексното медицинско 

третиране.  

 Пациентите са включени в две групи: смесено хранене – 33 с РЕХ и ПХ и 32 с 

ТПХ след съответната оперативна интервенция (Табл.1): 

  

Таблица 1. Оперативни интервенции в групата пациенти 

Тип хирургия Гр.1 (РЕХ + ПЕХ) Гр.2 (ТПЕХ) Общо 

Стомашни резекции 18 11 29 

Резекции на колона 10 11 21 

Ректални резекции 4 7 11 

Панкреатични резекции 1 3 4 

  

Определяне на индекса на нутритивен риск (ИНР): 

 Всички пациенти са подложени на предоперативна оценка на нутритивния риск 

чрез формулата на ИНР и протокола на Скрининг на нутритивен риск, ESPEN-2002 

(European Society of Parenteral and Enteral Nutrition). В съгласие с този протокол 

скринингът е направен на базата на индекса на телесна маса (body mass index, ВМІ), 

загуба на телесна маса, намалено приемане на храна, оценка на тежестта на 

заболяването и метаболитния стрес. При възраст над 70 години, към крайната оценка 

трябва да се прибави 1. Пациентите със стойности  3 имат нутритивен риск и са 

показани за хранително поддържане. 

 Пациенти с РЕХ 

 Ентералните формули са давани през интраоперативна хранителна сонда, 

назогастрично (НГ) или назойеюнално (НЙ). Типът на хранителната сонда зависи от 

типа на хирургична интервенция. За пациенти с гастроектомии (стомашни резекции) се 

вкарва йеюнална тръба след частичната резекция на стомаха – комбинирана Freka-
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Trelumina (Fresenius Kabi). След чревни резекции е използвана стомашна сонда. 

Ранното ентерално хранене започва на 1 постоперативен ден (ПОД) в 9 часа, но не по-

късно от 12-16 часа след операцията. Ентералните формули се вкарват с помощта на 

стандартна инфузионна помпа в градиентно нарастващи дози, в съгласие с 

предварителна схема, на базата на толеранса към РЕХ. Прилагани са ентерални 

формули с подобни характеристики (осмоларитет, съдържание на нутриенти и 

calories/mL) – “Ensure” на Abbott Laboratories и “Fresubin” на Fresenius Kabi. За пълно 

покриване на енергийните нужди през първите 5 ПОД пациентите на РЕХ получават 

добавъчно ПХ. Следвана е следната схема (Табл.2). 

  

 Таблица 2. Хранителни формули 

Хранителна формула НГ порция/30 min НЙ инфузия 

1 ПОД Osmolite/Reconvan 200 mL + ПХ 4 х 50 mL 10 mL/h/20 h 

2 ПОД Osmolite/Reconvan 400 mL + ПХ 4 x 100 mL 20 mL/h/20 h 

3 ПОД Osmolite/Reconvan 600 mL + ПХ  4 x 150 mL 30 mL/h/20 h 

4 ПОД Ensure/Fresubin 1000 mL + ПХ 5 x 200 mL  50 mL/h/20 h 

5 ПОД Ensure/Fresubin 1200 mL + ПХ 6 x 200 mL 60 mL/h/20 h 

6 ПОД Ensure/Fresubin 1500 mL 6 x 250 mL 75 mL/h/20 h 

7 ПОД Ensure/Fresubin 1800 mL  6 x 300 mL 90 mL/h/20 h 

8-10 ПОД Ensure/Fresubin 1800-2100 mL 6 x 300-350 mL 120 mL/h/20 h 

  

 Пациенти на ТПЕХ 

 ТПЕХ започва на 1 ПОД в 9 часа и продължава най-малко 7 дни до 

възстановяване на адекватно поемане на храна през устата (60% от енергийните 

нужди). Обикновено ЕХ за тази група започва с прозрачни течности след 4 ПОД, в 

съгласие с решение на медицинския екип, за възстановяване на гастро-интестиналната 

функция и толеранс. То продължава с прецедени смеси. 

 ТПЕХ се дава през интраоперативен централен венозен източник. Вливани са 

следните ПЕ разтвори: 10  20 % разтвор на глюкоза, Balkanpharma, 10 % Lipofundin 

MCT/LCT на B.Braun и аминокиселинен разтвор – 10 % Aminoplasmal на B.Braun.  

 Пациентите, на които е приложен този режим получават нормокалорично 

хранене от 20 – 25 kcal/kg тегло, съответно: въглехидрати 3 – 4 g/kg, липиди 0.8 – 1.0 

g/kg, протеини 1.5 g/kg. 
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 Клинични параметри 

 Антропометрични параметри: 

 1.Възраст – Age  

 2.Индекс на телесна маса – ВМІ, kg/m
2
 

  Биохимични индекси: 

 3.Серумен албумин – S-alb (ALB), транспортен протеин, който регулира 

осмотичното налягане на кръвта. Албуминът е един от протеините с дълъг полуживот 

(17 – 23 дни). Той има забавена реакция на изненадващи промени в храненето. 

Албуминът е използван за първоначална диагностика. 

 4.Трансферитин – S-prealb, преалбумин (PREAL), един от функ-ционалните 

протеини с къс полуживот (анаболни протеини), които са най-напред повлияни от 

абсолютен или относителен хранителен дефицит. Преалбуминът има полуживот от 11 – 

50 часа. Той транспортира тироидния хормон тироксин (Т4) и ретинол.  

 5.С-реактивен протеин – CRP или острофазен протеин. Неговото ниво нараства 

при възпалителни заболявания, като по този начин подтиска растежа на микробите. 

CRP показва тежестта на болести, водещи до малнутриция (лошо хранене, 

недохранване). 

 Имунологични индекси: 

 6.Лимфоцити – Ly, брой на лимфоцитите в периферната кръв. Те се дават като 

брой на Ly х 10
9
/L. Броят на Ly корелира с ефективността на защитата на организма 

срещу тежки болести. Пациентът се разглежда, като намиращ се в състояние на 

малнутриция, ако броят на Ly падне под 2.2 х 10
9
/L. 

 Нивата на S-prealb, CRP, S-alb и Ly са проследени 4 пъти: 

 На предиоперационния ден, като данните са маркирани като 0. 

 На втори ПОД, като съответстващите данни са означени с 2. 

 На петия ПОД, чиито данни са показани като 5. 

 На десетия ПОД, като събраните данни са означени с 10. 

 Скринингови индекси 

 7.ASA (American Society of Anaesthesiologists) – класификацията на   ASA  

за определяне на предоперативния статус на пациента. 

 8.Индекс на нутритивен риск (ИНР, NRI – nutritional risk index) за хранене. Той 

се изчислява в съгласие с формулата: 
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 NRI = 1.519 alb (g/L) + 4.17 (BW/UBW), където BW – телесна маса (body weight), 

UBW = обичайна телесна маса (usual body weight). 

 При NRI > 100 – няма състояние на малнутриция; 97.5 – 100 – лека малнутриция; 

83.5 – 97.5 – умерена малнутриция и < 83.5 – остра малнутриция. 

 9.SP2 (Screening Protocol No.2, European Society for Parenteral and Enteral 

Nutrition, ESPEN-2002) – за хранителния риск на хоспитализирани пациенти (NRS – 

nutritional risk screening), приет през 2002 година от ESPEN). 

 Този протокол дава оценка на присъствието на нутритивен риск, който е сума от 

оценката на нутритивния статус и оценка на тежестта на болестта (метаболитен стрес). 

 10.Продължителност на болничния престой – LOS (Length of Hospital Stay). 

  

2.Пациенти с пролактином 

 В изследването на данните на пациенти с пролактином са включени 

четиридесет и шест пациенти на Клиниката по ендокринология, Медицински 

факултет, Медицински университет, София.  

1. Тридесет и девет от пациентите са жени и седем са мъже.  

2. Шестнадесет от пациентите са лекувани медикаментозно с bromocriptine 

(parlodel) 2.5 mg или cabergoline (dostinex) 0.5 mg.  

3. Дванадесет от пациентите са след транссфеноидална (през носа и сфеноидната 

кост на черепа) аденектомия (оперативно отстраняване) на пролактинома.  

4. Осемнадесет от пациентите не са лекувани. 

 

Клинични параметри 

 1.Индекс на телесна маса – ВМІ, kg/m
2
 

 2.Скорост на седиментация на еритроцитите за период от 1 час – ESR 

(erythrocyte sedimentation rate). ESR е кръвен тест за възпалителен процес в организма. 

При възпаление концентрацията на фибриногена в кръвта се повишава, еритроцитите 

се слепват и се утаяват по-бързо. Референтни стойности: до 25 mm/h за жени под 50 

години и до 30 mm/h за жени над 50 години, до 18 mm/h за мъже под 50 години и над 22 

mm/h за мъже над 50 години. 

 3.Хемоглобин – HGB (Haemoglobin), референтни стойности за жени 120 – 160 

g/L и за мъже  135 – 180 g/L. 

 4.Еритроцити – RBC (Red Blood Cells) – кръвен тест, който показва броя на 

червените кръвни телца. Той включва хемоглобина, като преносител на кислород. RBC 
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дава информация за това, какво количество кислород могат да получат телесните 

тъкани, което зависи от броя на еритроцитите. Референтни стойности за жени (3.7 – 5.3) 

х 10
12

/L и за мъже (4.4 – 5.9) х 10
12

/L. 

 5.Тромбоцити – PLT (Platelets), референтни стойности: (130 – 360) х 10
9
/ L. 

 6.Албумин – ALB. Серумният албумин е главен компонент на кръвната плазма – 

до 60% от протеиновото ù съдържание. Главната му функция е да регулира обема на 

кръвта, като поддържа колоидното ù осмотично налягане. Албуминът пренася: 

хидрофобни хормони, жлъчни киселини, несвързан билирубин, мастни киселини, 

трянсферин и някои лекарства. По тази причина той понякога се нарича „молекулно 

такси”. Референтни стойности за ALB:       35 – 53 g/L.  

 7.Глюкоза – GLU (Glucose). Нивата на кръвната глюкоза на гладно са   2.8 – 6.1 

mmol/L. Те са повишават след нахранване и са най-ниски сутрин на гладно. При 

диабетици те са извън тези нива преди третиране на болестта. 

 8.Холестерол – CHOL (Cholesterol), референтни стойности 3.4 – 5.2 mmol/L. 

 9.Нископлътностни липопротеини – LDL (Low-Density Lipoproteins), референтни 

стойности 2.6 – 3.2 mmol/L. 

 10.Триглицериди – осапунваеми липиди, TRIGL (Triglicerides), референтни 

стойности 0.6 – 1.7 mmol/L. 

 11.Аланин аминотрансфераза – ALAT (Alanine Aminotransferase) – катализира 

две реакции на аминокиселината аланин. Този ензим е клиничен показател за 

чернодробния статус. Той се намира в кръвния серум и в различни телесни тъкани. 

Референтни стойности 5 – 40 U/L, където U е единици (Unit).   

 12.Креатин киназа – СК или СРК (Creatine Phosphokinase) е ензим, катализиращ 

превръщането на креатина във фосфокреатин с аденозин трифосфат, АТР (Adenosine 

Triphosphate). Фосфокреатинът е източник на енергия. СК се съдържа в клетките и 

тъканите, които консумират бързо АТР – скелетна мускулатура, мозък, ретина, 

вътрешно ухо, гладка мускулатура. Референтни стойности за жени 20 – 180 U/L и за 

мъже 30 – 200 U/L. 

 Кръвта се анализира за СК като клиничен показател за миокарден инфаркт 

(сърдечна атака), остра бъбречна недостатъчност, мускулна дистрофия. Той се 

определя при спешни пациенти с подозрение за миокарден инфаркт и с подозрение за 

бъбречна недостатъчност. СК е повишена при мускулни увреждания и понижена при 

цироза и ревматоиден артрит.  
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 13.Пролактин – Prol (Prolactin), хормон – гликопротеин, секретиран от предния 

дял на хипофизата. Той стимулира продукцията на мляко и поддържа продукцията на 

естрогени и прогестерон. Референтни стойности за жени       59.3 – 619.0 mIU/L и за 

мъже 44.5 – 375.2 mIU/L, където IU е международни единици (International Units).  

 14.Фоликулостимулиращ хормон – FSH (Folicle-Stimulating Hormone) e 

гликопротеинов хормон. Той се синтезира и секретира от предния лоб на хипофизата 

(аденохипофизата). FSH регулира развитието, растежа, пубертетното съзряване, 

репродуктивните процеси в тялото. FSH действа синергично с лутеинизиращия хормон 

в репродукцията. Той е увеличен преди овулацията. Референтни стойности за жени 

(филикулярна фаза) 2.5 – 10.2 U/L и за мъже 1.4 – 18.1 U/L. 

 15.Кортизол – CORT (Cortisol), стероиден хормон, секретиран от надбъбречните 

жлези. Той се регулира от хипофизата. Нивото му е повишено в 8 часа сутрин с 

референтни стойности 118.2 – 618 nmol/L. Кортизоловото ниво е повишено след 

физически и емоционален стрес и провокира декомпозиция на белтъци и мазнини. 

Освободените аминокиселини се използват за синтез на глюкоза за мозъка, докато 

мастните киселини за енергия за мускулите. Тези два процеса подготвят тялото за 

отговор на стреса. Повишеният кортизол предизвиква понижение на секрецията на 

тестостерон; намаляване на мускулната тъкан; остеопороза; повишаване на тлъстините 

в тялото; влошаване на усвояването на глюкозата.          

 

МЕТОДИ НА МНОГОВАРИАЦИОННАТА СТАТИСТИКА, 

ИЗПОЛЗВАНИ В ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 Кластерен анализ (КА): 

 z – трансформация на изходните данни 

 Евклидово разстояние като мярка за подобие между обектите 

 свързване на обектите в кластери на подобие по метода на Ward 

 графична представа за получените кластери (дендрограми) 

 определяне на статистическата значимост на кластерите по критерий на Sneath 

 интерпретация на кластерите (по обекти и по променливи) 

 Анализ на главни компоненти (АГК): 

 z – трансформация на изходните данни 

 определяне на оптимален брой главни компоненти (чрез scree plot) 

 varimax rotation метод 
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РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ  

 1.Ранно ентерално хранене (РЕХ) и парентерално хранене (ПЕХ) след големи 

стомашно-чревни операции. 

 В Табл.3 и 4 са дадени основните статистически и експериментални данни на 

двете групи пациенти. 

  

Таблица 3. Основна статистика за групата от 33 пациенти с РЕХ +  

                                         ПЕХ 

Промен-

лива 

Брой Средна 

стойн. 

Медиана Миним. 

стойн. 

Максим. 

стойн. 

Вари-

ация 

Станд.от- 

клонение 

AGE 33 60.58 62.00 32.00 84.00 162.9 12.762 

ASA 33 2.39 2.00 1.00 4.00 0.5 0.704 

BMI 33 22.88 22.00 14.00 32.00 25.5 5.048 

NRI 33 91.00 91.00 76.00 113.00 92.6 9.624 

SP2 33 4.42 5.00 3.00 6.00 0.7 0.830 

ALB0 33 35.46 35.00 28.00 47.10 23.9 4.891 

ALB2 33 28.08 28.00 17.00 36.00 17.2 4.152 

ALB5 33 29.24 29.00 19.00 40.00 25.00 5.000 

ALB10 33 33.70 33.30 26.70 42.50 18.4 4.284 

PREAL0 33 0.16 0.14 0.030 0.30 0.01 0.069 

PREAL2 33 0.12 0.12 0.040 0.24 0.01 0.044 

PREAL5 33 0.13 0.12 0.060 0.27 0.01 0.050 

PREAL10 33 0.19 0.16 0.070 1.21 0.01 0.191 

CRP0 33 15.79 4.59 0.154 122.00 714.0 6.720 

CRP2 33 110.63 112.0 5.00 258.00 2976.2 54.555 

CRP5 33 40.63 35.00 7.83 158.00 1002.0 31.655 

CRP10 33 23.33 15.00 0.625 188.00 1106.9 33.270 

LY2 33 1.32 1.20 0.13 3.50 0.6 0.745 

LY10 33 1.94 1.80 0.44 3.90 0.7 0.864 

LOS 33 10.15 11.00 7.00 14.00 3.6 1.906 
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 Таблица 4. Основна статистика за групата от 32 пациенти на ТПЕХ 

Промен-

лива 

Брой Средна 

стойн. 

Медиана Миним. 

стойн. 

Максим. 

стойн. 

Вари-

ация 

Станд.от- 

клонение 

AGE 32 58.91 59.00 35.00 80.00 135.12 11.62 

ASA 32 2.34 2.00 2.00 3.00 0.23 0.48 

BMI 32 23.66 24.50 16.00 32.00 17.20 4.14 

NRI 32 91.31 90.50 68.00 113.00 96.61 9.82 

SP2 32 4.13 4.00 3.00 6.00 0.56 0.75 

ALB0 32 35.78 35.45 17.10 49.30 40.64 6.37 

ALB2 32 27.96 29.00 15.50 42.00 34.56 5.87 

ALB5 32 29.14 29.50 20.00 37.00 18.53 4.30 

ALB10 32 31.48 32.45 19.00 41.00 25.16 5.01 

PREAL0 32 0.19 0.14 0.070 1.52 0.06 0.24 

PREAL2 32 0.15 0.11 0.060 1.12 0.03 0.18 

PREAL5 32 0.17 0.12 0.050 1.42 0.06 0.23 

PREAL10 32 0.20 0.15 0.090 1.64 0.07 0.26 

CRP0 32 29.42 5.75 0.540 187.60 2697.58 51.93 

CRP2 32 120.57 125.50 6.520 191.10 2077.20 45.57 

CRP5 32 85.18 48.30 3.110 368.00 6577.82 81.10 

CRP10 32 43.35 16.60 1.980 193.00 2880.67 53.67 

LY2 32 1.52 1.40 0.040 3.30 0.54 0.73 

LY10 32 1.76 1.75 0.140 3.50 0.49 0.69 

LOS 32 13.06 12.00 8.00 32.00 30.06 5.48 

724 

 На Фиг.1 е представена йерархичната дендрограма като резултат от КА на 

параметрите, описващи хранителния модел на група 1 с 33 пациенти със смесено 

хранене (РЕХ + ПЕХ).  

 Оформят се три големи кластера (кластерната значимост е проверена чрез 

критерия на Sneath): 

 К1 (PREAL5, PREAL2, PREAL0, ALB10, ALB5, ALB2, LY2, PREAL10, ALB0 и 

NRI) 
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 Фигура 1. Йерархична дендрограма на клиничните параметри      

  (смесена форма на хранене РЕХ + ПЕХ) 

 В К1 преобладаващо са включени серумният албумин и преалбуминът като 

параметри, показвайки ролята на първоначалната диагностика на пациентите. Тези 

важни биохимични показатели са тясно свързани с индекса на нутритивен риск и 

оформят „албуминов образец” на индикаторния лист. 

 К2 (CRP5, CRP2, LY10, CRP0 и BMI) 

 Kластерът K2 информира за значимата роля на стойностите на С-реактивния 

протеин като индикатор за микробиалния растеж и ефекта на малнутриция, специално 

чрез техните първоначални нива, измерени скоро след хирургичната интервенция. 

Логично този пакет от параметри е свързан с индекса на телесна маса и броя на 

лимфоцитите, определен на по-късните етапи от постоперативния период. По този 

начин е оформен образецът „индикатор на качеството на хранене”. 

 К3 (LOS, CRP10, SP2, ASA и AGE) 

 Третият кластер К3 е свързан главно с антропометричните показатели, които са 

корелирани със стойностите на С-реактивния протеин от по-късните етапи на лечение, 

т.е. когато техните нива са в равновесие. По този начин се образува един 

„антропометричен образец” между показателите.  
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 От особено значение е да се сравнят връзките между показателите за пациентите 

със смесено хранене (РЕХ + ПЕХ) с показанията за втората група от 32 пациенти, 

подложени само на ТПЕХ. На Фиг.2 е представена йерархичната дендрограма 

показваща връзките между двадесетте параметри за пациентите на ТПЕХ. 

 

 Фигура 2. Йерархична дендрограма на клиничните параметри на  

   пациентите на ТПЕХ 

В този случай се оформят пет различни кластера (проверени за значимост с критерия на 

Sneath): 

 К1: ALB10, ALB5, ALB2, ALB0 и NRI 

 К4: CRP0, PREAL10, PREAL5, PREAL2 и PREAL0  

 Вижда се, че кластерната структура в този случай се различава от описаната по-

рано. Главната разлика е в разделянето на преалбумина от албумина като показатели. 

Те формират с доминиращо присъствие два кластера (К1 и К4). Индексът на 

нутритивен риск е ясно свързан със серумния албумин. Така може да се разглеждат не 

един, а два „албуминови образеца” за пациентите на ТПЕХ. 

 К2: CRP10, LOS и CRP5 

 K3: LY10, LY2, CRP2 и BMI 

 K5: ASA, SP2 и AGE 
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 Връзката между другите показатели е подобна на тази за предишната група (със 

смесено хранене): К2 и К3 оформят „образец на качество на храненето”, а К5 на 

„антропометричен скрининг”. Вижда се, че ТПЕХ води до по-голям стрес за 

пациентите след хирургична интервенция, дължащ се на забавена реакция на 

изненадващи промени в храненето (различни групи на нивата на серумния албумин 

като индикатор) и от друга страна на специфичен транспорт на тироидния хормон 

тироксин (Т4) и ретинол (показан чрез отделно групиране на преалбумина като 

параметър). 

 Тези наблюдения са доказани директно чрез анализ на главни компоненти (АГК) 

на данните от двете групи пациенти. В Табл.5 и 6 са дадени факторните натоварвания 

за идентифициране на латентни фактори. 

 В Табл.5 са показани латентните фактори за групата от пациенти на смесено 

хранене. Пет главни компонента обясняват повече от 70% от общата вариация. Най-

важното намиране е, че параметрите ALB и PREAL заедно са представени в ГК1 с 

близо 19% обяснение от общата вариация. Отново, както в КА, условното 

наименование на този фактор може да бъде „албуминов фактор”. Останалите фактори 

показват корелации между стойностите на CRP (в ГК2), стойностите на LY (в ГК3), 

антропометричните и скринингови индекси (в ГК4 и ГК5). 

 Както е показано на Табл.6, структурата на идентифицираните латентни 

фактори за втората група пациенти (само на ТПЕХ) е леко различаваща се. Отново пет 

главни компонента обясняват повече от 70% от общата вариация. Принципно важно е, 

че латентните фактори в ГК1 и ГК2 (обясняващи заедно почти 40% от общата 

вариация) показват различно разделяне на два биохимични параметъра, а именно ALB 

и PREAL. Останалите латентни фактори (ГК3  ГК5) са свързани с корелациите между 

CRP, LY, антропометричните и скринингови характеристики. 
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 Таблица 5. Факторни натоварвания за пациентите с РЕХ + ПЕХ, 

статистически значимите натоварвания са маркирани 

Променлива ГК1 ГК2 ГК3 ГК4 ГК5 

AGE 0.20 0.27 0.13 0.79 0.16 

ASA 0.08 0.06 0.21 0.85 0.23 

BMI 0.05 0.08 0.34 0.27 0.66 

NRI 0.48 0.06 0.76 0.16 0.30 

SP2 0.07 0.23 0.51 0.32 0.60 

ALB0 0.56 0.09 0.71 0.14 0.08 

ALB2 0.83 0.04 0.03 0.02 0.37 

ALB5 0.67 0.24 0.04 0.02 0.45 

ALB10 0.47 0.12 0.33 0.22 0.44 

PREAL0 0.73 0.34 0.29 0.33 0.07 

PREAL2 0.76 0.37 0.19 0.19 0.14 

PREAL5 0.73 0.12 0.16 0.06 0.01 

PREAL10 0.04 0.17 0.72 0.38 0.01 

CRP0 0.09 0.81 0.21 0.01 0.22 

CRP2 0.03 0.76 0.08 0.05 0.22 

CRP5 0.09 0.59 0.08 0.01 0.13 

CRP10 0.28 0.28 0.02 0.52 0.10 

LY2 0.16 0.13 0.77 0.30 0.07 

LY10 0.07 0.43 0.62 0.06 0.05 

LOS 0.15 0.16 0.21 0.23 0.64 

% от вар. 18.7 12.1 17.0 11.6 10.3 
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 Таблица 6. Факторни натоварвания за пациентите с ТПЕХ, статистически 

значимите натоварвания са маркирани 

Променлива ГК1 ГК2 ГК3 ГК4 ГК5 

AGE 0.05 0.47 0.10 0.59 0.01 

ASA 0.24 0.06 0.01 0.50 0.14 

BMI 0.17 0.07 0.20 0.72 0.04 

NRI 0.09 0.81 0.20 0.22 0.18 

SP2 0.13 0.25 0.01 0.78 0.25 

ALB0 0.01 0.81 0.17 0.08 0.33 

ALB2 0.01 0.86 0.01 0.08 0.12 

ALB5 0.03 0.73 0.42 0.18 0.30 

ALB10 0.15 0.53 0.37 0.45 0.31 

PREAL0 0.97 0.04 0.06 0.09 0.07 

PREAL2 0.96 0.07 0.01 0.04 0.08 

PREAL5 0.73 0.01 0.08 0.08 0.06 

PREAL10 0.98 0.00 0.07 0.05 0.05 

CRP0 0.60 0.37 0.27 0.10 0.00 

CRP2 0.07 0.13 0.13 0.44 0.76 

CRP5 0.06 0.19 0.84 0.15 0.14 

CRP10 0.15 0.12 0.61 0.12 0.38 

LY2 0.31 0.08 0.02 0.27 0.48 

LY10 0.38 0.02 0.42 0.55 0.15 

LOS 0.04 0.04 0.76 0.19 0.29 

% от вар. 22.9 16.9 11.9 13.5 7.7 

 

 

 На Фиг.3 и 4 са показани отношенията на ГК1 / ГК2 за двете групи пациенти 

(факторните натоварвания) и те убедително доказват разликата в двата начина на 

хранене. 
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Фигура 3. Отношение на фактор 1 / фактор 2 (смесено 

                               хранене, факторни натоварвания) 

 

 Фигура 4. Отношение на фактор 1 / фактор 2 (ТПЕХ,    

                         факторни натоварвания) 
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 Интересно е да се анализират допълнително групите от пациенти с различни 

начини на хранене след големи хирургични операции с кластериране на случаите. На 

Фиг.5 и 6 са показани йерархичните дендрограми на двата начина на хранене.  

 

 Фигура 5. Йерархична дендрограма за пациенти със смесен начин  

    на хранене 

 За пациентите със смесен начин на хранене (Фиг. 5) се виждат три кластера: К1 

за 10 пациента (условни номера 2, 23, 26, 24, 30, 8, 18, 32, 33 и 17), К2 с 8 пациента (29, 

11 ,13, 15, 14, 10, 16 и 6) и К3 с 15 пациента (20, 28, 21, 12, 5, 27, 19, 22, 4, 7, 3, 9, 31, 25 

и 1). В опит да се намерят дискриминиращи параметри за всеки един от 

идентифицираните кластери, са изчислени средните стойности на всички параметри за 

случаите във всеки кластер.  

 За К1 са наблюдавани най-високите стойности на ВМІ, NRI, ALB и PREAL. 

Вероятно това са пациенти, отговарящи на специфичен „албуминов образец”, имащи 

високи нива на индекс на телесна маса и индикатор на нутритивен риск. 

 К2 е за група от по-млади пациенти с по-ниски нива на рискови 

антропометрични параметри и по-ниски нива на албуминовите индикатори. Те 

формират образец на пациенти с „нисък риск”, подложени на смесен начин на хранене 

постоперативно. 
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 Накрая, К3 включва по-възрастни пациенти (с най-високата средна възраст), с 

ниски нива на преалбумин, но с нарастнали нива на С-реактивен протеин. Те могат да 

се отнесат към образеца на случаи с „най-висок риск”. 

 Същото дискриминиране беше направено и за групата с пациенти на ТПЕХ. 

Както се вижда на Фиг. 6, формирани са три различни кластера. Има един типичен 

„беглец” (outlier) на дендрограмата (случай 31). Случаи 8, 24, 9, 19, 15 и 26 

принадлежат на К1, К2 включва случаи 27, 18, 10, 23, 22, 5, 21, 20, 17, 30, 14, 6, 25, 13, 

12, 4 и 3. Останалите случаи (29, 16, 2, 11, 7, 32, 28 и 1) са в кластер К3. 

 

 Фигура 6. Йерархична дендрограма за пациенти с ТПЕХ 

 Относно дискриминиращите променливи може да се спомене следното. Случаят 

„беглец” (outlier) се характеризира с най-високите нива на преалбумин и CRP и с най-

ниските нива на LY и LOS. Този изолиран случай вероятно говори за специфичен 

образец на бързо транспортиране на храната и риск от малнутриция. 

 Първият кластер К1 обхваща възрастни пациенти, но с нисък ВМІ и NRI, най-

ниските нива на ALB и CRP5, което е показание за образец на надеждно хранене. К2 е 

кластерът на най-младите пациенти, но с най-високи нива на NRI. Албуминовите нива 

са най-високите, както и нивата на LY, което е показател за активен и ефективен 

отговор на имунната система. Накрая, случаите от К3 са характеризирани главно с най-
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високите нива на CRP (2, 5 и 10 ден на мониториране). Тази група може да се представи 

като образец на малнутриция. 

 

 2.Пациенти с пролактином. 

 Кластерен анализ на 15 променливи и 46 пациенти. 

 На Фиг.13 е показана дендрограмата от кластерирането на 15 клинични 

параметри измерени за 46 паценти с пролактином. Кластерирането е направено след z-

трансформация на необработените данни, с употребата на квадратичното Евклидово 

разстояние като мярка за измерено подобие и метода на Ward за свързване. 

 Оформени са шест кластера: 

 К1: CORT, ALB, PLT – „фактор на увреждане на кръвта” 

 К2: RBC, HGB – „фактор на окислението на кръвта” 

 К3: LDL, CHOL – „фактор на качеството на здравето” 

 К4: FSH, ESR – „фактор на седиментацията на кръвта” 

 К5: CK, ALAT – „ензимен фактор” 

 К6: TRI, GLU, BMI – „фактор на метаболитния синдром 

 Параметърт PROLAC е „беглец” (outlier) – „пролактинов фактор”. 

 Може да се заключи, че шест-седем параметъра са напълно достатъчни за 

охарактеризиране на състоянието на пациентите (поне един от всеки кластер).  

 Анализ на главни компоненти 

 Тези резултати са потвърдени с приложението на АГК към същия набор от 

данни. Отново са стандартизирани входящите данни и е приложена ротационната 

процедура Varimax към набора от данни. В Табл.7 са показани факторните 

натоварвания за шест латентни фактора. 
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Таблица 7. Факторни натоварвания (статистически значимите 

натоварвания са маркирани, 46 пациенти) 

Променлива ГК1 ГК2 ГК3 ГК4 ГК5 ГК6 

BMI 0.11 0.68 0.04 0.15 0.13 0.59 

ESR 0.77 0.11 0.10 0.08 0.02 0.21 

HGB 0.85 0.04 0.18 0.05 0.11 0.07 

RBC 0.85 0.14 0.03 0.18 0.02 0.06 

PLT 0.001 0.06 0.20 0.10 0.79 0.00 

ALB 0.17 0.02 0.29 0.20 0.74 0.04 

GLU 0.08 0.80 0.16 0.23 0.08 0.02 

CHOL 0.35 0.37 0.60 0.05 0.09 0.37 

LDL 0.21 0.07 0.76 0.13 0.29 0.26 

TRIGL 0.07 0.74 0.27 0.27 0.16 0.11 

ALAT 0.00 0.14 0.11 0.79 0.07 0.08 

CK 0.29 0.02 0.07 0.75 0.13 0.11 

PROLAC 0.06 0.01 0.11 0.09 0.00 0.88 

FSH 0.19 0.32 0.05 0.64 0.18 0.32 

CORT 0.01 0.01 0.84 0.01 0.22 0.13 

% от вар. 15.9 13.0 13.0 12.4 10.2 9.5 
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 Фигура 7. Йерархична дендрограма за 15 медицински параметри  

  на 46 пациенти с пролактином 

 Отново шест латентни фактора са отговорни за структурата на данните. Лесно 

могат да бъдат намерени корелациите показани от кластерния анализ: 

 „фактор на окисление на кръвта” (обяснение от приблизително 16% от общата 

вариация) с големи натоварвания за HGB и RBC отрицателно корелирани с ESR; 

 „фактор на метаболитния синдром” (13% от общата вариация) показва 

корелация между TRIGL, GLU и BMI; 

 „фактор на качеството на живот” (13% от общата вариация) показва 

отношението между CHOL и LDL (двата параметъра са отрицателно корелирани с 

CORT); 

 „ензимен фактор” (над 12% от общата вариация) отразява корелираното влияние 

на двата ензима (отрицателно корелирани с хормона FSH); 

 „фактор увреждащ кръвта” потвърждава корелацията между PLT и ALB (10.2% 

от общата вариация) в този случай не е корелиран с CORT. Това може да означава, че 

CORT играе своя независима роля в цялата схема на влиянието на променливите върху 

медицинското състояние. 
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 „пролактинов фактор” е независим фактор („беглец”, outlier) със значим принос 

към общата вариация на системата (над 9%). Неговата специфична позиция е 

индикация за неговата дискриминираща възможност в групата на пациентите.   

 На фиг.8 е показано кластерирането на четиридесет и шестте пациенти. 

Формирани са четири големи кластера. Вижда се, че пациент 41 е типичен „беглец” 

(outlier). Измерената пролактинова стойност на този пациент е далече над стойностите 

на останалите пациенти (13340 единици; всички останали са между 200 и 1200). 

Присъствието на един „беглец” може сериозно да влоши схемата на обработка на 

данните и да доведе до грешни заключения за ролята на различните дискриминиращи 

параметри във формирането на образците на четирите групи на пациенти с 

пролактином. Поради това е за препоръчване да се елиминира този обект от 

статистическия анализ. Разбира се, в бъдеще би било важно да се проследи по-нататък 

този пациент. Така би било възможно да се разбере защо той показва такова високо 

ниво на пролактин (интересното е, че пациентът е един от малкото мъже в групата). 

 Фигура 8. Йерархична дендрограма за 46 пациенти с пралоктином и  

              15 медицински параметри   

След елиминирането на този „беглец” многовариационната статистическа 

процедура за обработка на данните беше повторена. 
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След елиминирането на „беглеца” от пакета на данните няма промяна в 

кластерирането (Фиг.9). Виждат се шест групи идентични с тези на Фиг.7 и 

специфичната позиция на PROLAC. 

 Същите резултати се получават при интерпретирането на факторните 

натоварвания от АГК. Отново шест латентни фактора са отговорни за структурата на 

данните и обясняват близо 70% от общата вариация (Табл.8). Очаква се разлика в 

сравнение с предишния случай с 46 пациента след елиминирането на „беглеца” с 

екстремно висока стойност на пролактина в кластерирането. 

 

 

 Фигура 9. Йерархична дендрограма за 15 медицински параметри  

   на 45 пациенти с пролактином 

 На Табл.8 са показани факторните натоварвания за 45 пациенти, след 

елиминирането на пациент № 41, показал свръхвисоко ниво на пролактин. Би трябвало 

да се появи сериозна разлика, в сравнение с предишния случай с 46 пациенти в 

кластерирането на пациентите. Отново се оформят четири големи кластера: 

 К1: 1, 23, 11, 42, 33, 34, 5, 12, 6, 9, 31, 19, 20, 14, 37, 10, 28, 29, 36, 39 

 К2: 2, 27, 22, 40, 38, 13, 16, 21, 15, 18, 41, 45 

 К3: 3, 4, 7, 30, 12, 26, 24, 25 
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 К4: 8, 32, 43, 35, 44 

 Важно е да се определи структурата на набора от данни на пациентите, с оглед 

да се намалят дискриминиращите клинични параметри за всеки един оформен кластер. 

Това ще помогне за по-добро разбиране на специфичните черти на пациентите с 

пролактином с помощта на техните клинични показатели след процеса на лечение. 

Елиминирането на „бегълците” е много важно в тази ситуация, тъй като определянето 

на дискриминаторите се основава на изчисляването на средната стойност на всеки 

параметър за всеки кластер. 

 Таблица 8. Факторни натоварвания (статистически значимите 

натоварвания са маркирани, 45 пациенти) 

Променлива ГК1 КГ2 ГК3 ГК4 КГ5 ГК6 

BMI 0.11 0.82 0.00 0.14 0.13 0.11 

ESR 0.72 0.18 0.14 0.17 0.02 0.20 

HGB 0.86 0.06 0.20 0.02 0.14 0.06 

RBC 0.89 0.12 0.00 0.16 0.02 0.05 

PLT 0.00 0.17 0.28 0.01 0.73 0.25 

ALB 0.17 0.02 0.20 0.17 0.77 0.18 

GLU 0.08 0.68 0.15 0.29 0.15 0.25 

CHOL 0.30 0.38 0.71 0.19 0.06 0.06 

LDL 0.16 0.07 0.86 0.09 0.20 0.12 

TRIGL 0.09 0.76 0.28 0.13 0.13 0.01 

ALAT 0.09 0.21 0.06 0.86 0.06 0.19 

CK 0.30 0.20 0.03 0.59 0.09 0.50 

PROLAC 0.01 0.31 0.00 0.01 0.01 0.83 

FSH 0.16 0.21 0.01 0.72 0.12 0.14 

CORT 0.02 0.02 0.70 0.11 0.37 0.26 

% от вар. 15.7 14.9 13.5 12.3 9.6 8.7 

 

 На Фиг.10 е показана йерархичната дендрограма за четиридесет и пет пациенти 

с пролактином с петнадесет медицински параметри. 
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 Фигура 10. Йерархична дендрограма за 45 пациенти с пролактином с  

              15 медицински параметри 

 На Табл.9 са показани средните стойности на клиничните параметри за всеки 

кластер. 

 За някои от клиничните параметри средните стойности са статистически 

еднакви: BMI, HGB, RBC, PLT, ALB, GLU, TRIGL и CORT. Това означава, че цялата 

група пациенти не показва някаква чувствителност към идентифицирания фактор на 

метаболитен синдром (BMI, GLU и TRIGL), към фактора на окисление на кръвта (HGB 

и RBC) и към фактора на увреждане на кръвта (PLT, ALB и CORT). По този начин те не 

могат да послужат като дискриминатори на образците от пациенти. 

 Останалите клинични индикатори могат да играят дискриминираща роля. 

Пациентите, принадлежащи към кластер К1 не показват някакъв специфичен отговор 

на дискриминиращите индикатори. Те имат относително ниски стойности на ВМІ, 

GLU, CHOL, LDL, приемливи нива на PROLAC и може да се заключи, че те оформят 

образец на „пациенти с добър здравен статус”. Това е групата с най-много членове (20).    
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Таблица 9. Средни стойности на всеки клиничен параметър във всеки 

кластер (най-високите стойности са маркирани) 

Променлива К1 К2 К3 К4 

BMI 23.7 32.5 32.3 28.5 

ESR 9.9 5.8 14.4 14.0 

HGB 134.7 145.8 129.5 117.8 

RBC 4.4 5.0 4.3 4.0 

PLT 254.5 227.5 204.1 252.8 

ALB 39.3 40.7 31.0 34.9 

GLU 4.6 5.0 5.2 4.0 

CHOL 4.2 4.4 4.6 6.5 

LDL 2.9 2.7 2.1 4.9 

TRIGL 0.8 1.5 1.5 1.4 

ALAT 13.6 24.2 12.4 21.2 

CK 50.6 69.4 59.6 70.0 

PROLAC 443.0 398.4 170.0 571.0 

FSH 6.8 5.6 36.9 29.3 

CORT 373.9 382.4 348.0 154.8 

 

Пациентите с номера от 1 до 39 са жени, а тези с номера от 40 до 45 – мъже. 

 Кластер К2 (12 пациенти) се характеризира със специфично високи нива на 

ALAT, което вероятно е индикация за някакви проблеми с чернодробната функция. 

Тази група формира образец на пациенти с най-високите нива на ВМІ, HGB, RBC, 

ALB, TRIGL, CORT, които, въпреки че не са дискриминиращи параметри, показват 

патологичен статус. Така този образец от пациенти може да бъде наименуван 

„пациенти все още нуждаещи се от грижа и тестване”. Тази група е формирана от 

пациенти с най-високите нива на първични проблеми – наднормено тегло, влошени 

кръвни показатели и т.н. 

 Следващият малък кластер К3 (8 пациенти) се характеризира с най-високите 

нива на ESR и FSH (също GLU до известна степен), но с ниски нива на CHOL и LDL, 

ALB и PROLAC. Това е специфичен образец на „пациенти с добър общ статус, но 

нуждаещи се от подобряване на кръвните параметри”. 
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 Последният кластер К4 (5 пациенти) включва мъжете пациенти и може да се 

опише като образец на „мъжка пролактиномна специфичност”. Той показва 

изненадващо високо ниво на PROLAC (трябва да се напомни, че пациентът „беглец” е 

мъж, пациент № 41).  

 

ИЗВОДИ 

 1.Ранно ентерално хранене (РЕХ) и парентерално хранене (ПЕХ) след големи 

стомашно-чревни операции. 

1. Смесеното хранене създава по-добра метаболитна стабилност за пациентите. 

Това е показано чрез групирането на факторите ALB и PREAL в една група. 

2. Състоянието на пациентите зависи от сравнително малко на брой фактори. 

3. Смесеното хранене само по себе си трудно диференцира пациентите. 

4. В диаграмата на парентералното хранене има силно разделяне на факторите 

ALB и PREAL от факторите CRP и LY. 

5. Факторите, които имат най-голямо влияние върху състоянието на пациентите 

показват по-тежкия метаболитен стрес на организма при парентерално хранене. 

Стресовия катаболитен отговор е по-бавен към ефектите, провокирани от 

тежестта на болестта и хирургичната интервенция. 

 

2.Пациенти с пролактином. 

1. Могат да се открият връзки между клиничните параметри за пациенти с 

пролактином.  

2. Дефинират се няколко групи на подобие, което дава възможност за 

оптимизиране на процедурата за клиничен контрол на пациентите чрез 

редуциране на необходимия брой индикатори, необходими за бързото им 

тестване. 

3. Могат да бъдат определени различни образци на подобие между пациентите с 

пролактином.  

4. Екстракцията на индикаторни клинични параметри за всеки образец пациенти 

би позволила по-добро решение, свързано със здравния статус на пациентите с 

пролактином. 
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 ПРИНОСИ 

 1.Ранно ентерално хранене (РЕХ) и парентерално хранене  (ПЕХ) след 

големи стомашно-чревни операции. 

1. С помощта на многовариационната статистика е доказано, че смесеният тип 

хранене (ранно ентерално и допълващо парентерално хранене) при пациенти с 

големи стомашно-чревни операции води до метаболитна стабилност на 

пациентите и е възможност за по-бързо нормализиране на показателите им. 

2. Доказано е, че пациентите, които са само на парентералното хранене след 

големи стомашно-чревни резекции, преживяват по-тежък метаболитен стрес на 

организма. 

 

2.Пациенти с пролактином. 

1. Предлага се възможност за оптимизиране на процедурата за клиничен контрол 

чрез намаляване броя на клиничните параметри, необходими за надеждна 

оценка на състоянието на пациентите. 

2. Доказани са образци на подобие между пациентите с пролактином, като:  

 2.1.Пациенти с добър здравен статус,  

 2.2.Пациенти, нуждаещи се от допълнителни медицински грижи и 

 наблюдение,  

 2.3.Ппациенти, нуждаещи се от специфични грижи за подобрение на 

 кръвните параметри и  

 2.4.Мъжете пациенти са определени, като специфичен образец. 

3. Предлагането на индикаторни клинични параметри за всеки образец пациенти 

ще позволи подобрени възможности за медицинско решение, водещо до 

подобряване на здравния статус на пациентите с пролактином.    
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