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VII НАЦИОНАЛНИЯ КОНГРЕС ЗА МЛАДИ 
ГАСТРОЕНТЕРОЛОЗИ 

9-11 Септември 2022

Организатори
Асоциация на младите хепатогастроентеролози в България

Българско Дружество по Гастроентерология (БДГЕ)
Българска Лекарска Асоциация по Възпалителни Чревни болести

Катедра по Гастроентерология  
към Медицински университет – София

Медицински Университет София

ПРОГРАМА

09 Септември 2020 (Петък) в Анатомичната Аудитория на МУ-София
11:00 – 12:00 Регистрация на участниците 
12:00 – 13:30 Обяд и „Networking в пост-Ковид ерата“ 
13:30 – 13:40 Официално откриване
13:40 - 14:00 Сесия Гастроентеролози и приятели (Tandem Talks):   

Имунология и Гастроентерология - ХРАНИТЕЛЕН ИНТОЛЕРАНС 
ПРИ АВТОИМУННИ ЗАБОЛЯВАНИЯ -д-р Христо Вълков, д-р Г. Ва-
силев и д-р Куртева

14:00–14:20 Сесия Гастроентеролози и приятели (Tandem Talks): 
Хирургия и Гастроентерология – Медикаментозен подход при остър те-
жък улцерозен колит (АSUC) и мястото на проктоколектомия с илео-па-
уч (J-pouch) анал-анастомоза (IPAA)  - д-р Георги Желев и д-р Лютаков 
– УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“

14:30 Гастроентерология – Горен ГИТ  - Модератори – д-р Иван 
Лютаков и д-р Николай Стойнов

14:30 -14:45  – Мултибанд мукозектомия, като терапевтичен метод при 
Баретов хранопровод и възможните усложения - Александър Балабански, 
Отделение по Гастроентерология, УМБАЛ ‘‘Пълмед“, Пловдив, България

14:45-15:00 Лечение на Ценкеров дивертикул чрез директна септотомия, 
д-р Асен Йотовски, Отделение по Гастроентеролгия,  УМБАЛ‘‘Пълмед‘‘

15:00-15:15 - Ендоскопско инжектиране на тъканно лепило N-бу-
тил-2-цианоакрилат при варици на стомаха – Д-р Даяна Иванова, Отде-
ление по Гастроентеролгия,  УМБАЛ‘‘Пълмед‘‘
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15:20-15:35 Сателитен симпозиум
15:35 – 16:00 Кафе пауза
16:00-16:20 Сесия Гастроентеролози и приятели (Tandem Talks):  

Онкология и Гастроентерология - Карциноза на перитонеума и малиг-
нен асцит - комплексен подход през призмата на гастроентеролога и 
онколога – д-р Красен Иванов и д-р Елиз Тазимова

16:20 – 18:00 Гастроентерология – Горен ГИТ  - Модератори – д-р 
Иван Лютаков и д-р Николай Стойнов

16:20 – 16:35 - Серумни биомаркери за оценка тежестта на хроничен 
атрофичен гастрит и риска от стомашен карцином – Д-р Зорница Гор-
чева. Клиника по Вътрешни болести, УМБАЛ Света Марина Плевен.

16:35-16:50  –  Лапароскопска атипична резекция на стомаха за ря-
дък вид мезенхимен тумор на стомаха – д-р Тодор Янев, Клиника по 
Хирургия УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ

16:50 -17:05 - Рядък случай на кавернозен стомашен хемангиом, при-
чина за кървене от горен гастро-интестинален тракт - д-р Деница Цан-
кова, Отделение по Гастроентеролгия,  УМБАЛ‘‘Пълмед‘‘

17:05-17:20 - Лимфоми на гастроинтестиналния тракт - Марио Пен-
чев, студент към Медицински Университет София

17:20 - Дискусия
20:00 -  Wellcome party (Коктейл бар) 
00:00 After party (отговорник д-р Красен Иванов)

10. Септември. 2020 (Събота) в Анатомичната Аудитория на МУ-София
10:00-10:15 Кафе пауза
10:15 – 10:30 Сателитен симпозиум 
10:00 – 12:00 Гастроентерология – Долен ГИТ –  Модератори д-р 

Александър Маринов и д-р Тодор Ангелов
10:00-10:15 – Гастроинтестинален стромален тумор на ректум- клини-

чен случай – д-р Вергиния Калчева УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“.
10:15-10:30 - Хромоендоскопия с оцетна киселина за детекция и оценка 

на колоректална дисплазия при пациенти с хронични възпалителни чревни 
заболявания – д-р Христо Вълков, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“.

10:45 – 11:00  Болест на Whipple – диагностично и терапевтично предиз-
викателство. Ролята на моторната спирална ентероскопия – Петя Пенева, 
Медицински Университет София, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“.

11:00-11:15 Генетичната вариабилност на APC гена при пациент с 
FAP – клиничен случай -  Д-р Симона Николаева, Аджибадем Сити 
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Клиник УМБАЛ – Младост, Клиника по гастроентерология
11:15-11:30   Терапевтично предизвикателство: Пациент с болест на 

Крон и множествена склероза – д-р Катерина Льончева-Канева, Аджи-
бадем Сити Клиник УМБАЛ “Токуда”

11:45 – 12:00 Мукоцеле на апендикса – какво трябва да знаем? - И. 
Василев - Клиника по Хирургия УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ

11:45 – 12:00  - Нежелани събития и усложнения при колоноскопия. 
Клиничен случай на перфорация след полипектомия - Д-р Ал. Трифо-
нов, УМБАЛ „Св. Марина“-Варна, Медицински университет- Варна. 

12:00-12:15 - Интегриране на мултиплексен гастроинтестинален PCR 
панел за диагностика на чревни патогенни при релапс на пациенти с хро-
нични възпалителни чревни заболявания: Пилотно проучване в ерата на 
PCR-тестовете. Д-р Иван Лютаков, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“.

12:15-13:00 Обяд
13:00 – 13:30 Сателитен симпозиум
13:30 – 15:00 Хепатология  –  Модератори: д-р Красен Иванов и д-р 

Катерина Маджарова
13:30-13:45 - Eндосонографски съдови параметри при пациенти с 

варици на хранопровода –проспективно проучване - Т. Ангелов,  УМ-
БАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“

13:45–14:00 - “Beaver Tail Liver” – Що е то? - Любомир Гайдарски, 
студент към  Медицински Университет София

14:00–14:15 - Клиничен случай на пациент с чернодробна цироза и мезо-
телиом, Д-р Вероника Пенева, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда

14:15–14:30  Чернодробна амилоидоза - Д-р Марина Лилова, Аджи-
бадем Сити Клиник УБАЛ Токуда

14:30 – 14:45  Гастроентерологичната маска на Фамилната средизем-
номорска треска – клиничен случай - д-р Виктория Илиева, Аджибадем 
Сити Клиник УМБАЛ – Младост, Клиника по гастроентерология

14:45-15:00  Мултидисциплинарен подход при лечение на неоперабилен 
хепатоцелуларен карцином – представяне на серия от трима пациенти - Д-р 
Гълъбина Хинкова, Клиника по гастроентерология и хепатология ВМА

15:00-15:30 Кафе пауза
15:30 – 17:00  Жлъчно-панкреасни заболявания - Модератори д-р 

Иван Тишков и д-р Иван Попадийн
15:30-15:45  Лечение на холедохолитиаза при пациенти с деком-

пенсирана чернодробна цироза – Д-р Кристиян Велинов, Клиника по 
гастроентерология и хепатология към ВМА-София
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15:45-16:00 - Антеградно протезиране при пациент с холангиоцелу-
ларен карцином и постбулбарна стеноза - Марк Чингов - Клиника по 
гастроентерология и хепатология към ВМА-София

16:00-16:15 – Пиогенен чернодробен абсцес като усложнение на хо-
ледохолитиаза - Кристияна Паункова - Клиника по гастроентерология и 
хепатология към ВМА-София

16:15-16:30 - Качество на живот при пациенти с хроничен панкре-
атити - д-р Мила Ковачева-Славова - Клиника по гастроентерология, 
УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”

16:30-16:45 - Ехоендоскопски билиарни дренажи – д-р Димитър Ко-
емджиев, Отделение по Интервенционална гастроентерология, Аджи-
бадем Сити Клиник Токуда

16:45-17:00 - Ендоскопски “step-up” подход при инфектирани пери-
панкреасни колекции -  д-р Надица Шумка, Отделение по Интервенцио-
нална гастроентерология, Аджибадем Сити Клиник Токуда

17:00-17:15 – Ехоендоскопска гастроентероанастомоза – Йоанна 
Петкова, Отделение по Интервенционална гастроентерология, Аджи-
бадем Сити Клиник Токуда

17:30-18:30  Общо  събрание  на  управителния  съвет  на  Млад 
Гастроентеролог: Избор на ново ръководство 

20:00 -  Официална вечеря
00:00 Афтър парти 2 – (пак отговорник д-р Красен Иванов)

11. Септември. 2020 (Неделя)
11:00-12:00 Първо събрания на новото ръководство и идеи за ко-

лаборация с UEG и ESGE
Кандидатствали за управителен съвет
Д-р Александър Трифонов - УМБАЛ „Света Марина“, Варна, УС
Д-р Гълъбина Хинкова – ВМА, София, УС
Кристияна Паункова – студент МУ-София, УС
Марио Пенчев – студент МУ-София, УС
Д-р Христо Вълков – ИСУЛ, София, за зам. Председател
Д-р Катерина Льончева – Канева, Токуда, за секретар
Д-р Мила Ковачева, ИСУЛ. София, УС
Д-р Георги Василев, Св. Иван Рилски, Имунология, УС
Любомир Гайдарски, МУ-София, студент, УС
Д-р Зорница Горчева, Плевен, УС
Д-р Надица Шумка, Токуда, УС
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ГОРЕН ГИТ

Лечение на Ценкеров дивертикул чрез директна  
септотомия

Д-р Асен Йотовски  

Отеделнието по Гастроентеролгия,  УМБАЛ ‘‘Пълмед‘‘

Резюме:
Езофагеалните дивертикули представляват херниоподобна джобо-

видна вдлъбнатина, формирана от стената на хранопровода. Според 
локацията и патофизиолгичната харектеристика те биват пулсионни и 
тракционни. Пулсионните възникват поради повишено вътрелуменно 
налягане на хранопровода. Най-честата причина са  езофагеалните мо-
тилитетни нарушения, каквато е ахалазията. Това предизвиква хернии-
ране на мукозата и субмукозата и може да бъде видяно при Ценкервоите 
дивертикули, ако се намират над горния езофагеален сфинктер. Трак-
ционните дивертикули ангажират и трите слоя на хранопровода (муко-
за, субмукоза и мускуларис), биват предизвиквани от външна тракция 
при редица възпалителни заболявания на медиастинума. Ценкеровият 
дивертикул е пулсионен дивертикул възникващ на фаринго-езофагеал-
ната връзка. Може да предизвика симптоми на дисфагия, регургитация 
и гръдна болка. 

В миналото единствения начин за лечение е бил отворения опера-
тивен метод, но през последните десетилетия ендоскопските манипу-
лации, под формата на директна септотомия или дивертикулотомия, 
натрупват популярност като достоверна и безопасна манипулация с до-
бра приемственост и алтернатива на хирургичния подход. Представяме 
ви случай на 41- годишен мъж с диагносициран Ценкеров дивертикул 
и ахалазия на хранопровода. Пациентът бе лекуван ендоскопски чрез 
директна септотомия на дивертикула. Бе постигнат отличен ефект и по-
добрение в качеството на живот.

Ключови думи: Ценкеров дивертикул, септотомия, диверти-
кули на хранопровода, ендоскопско лечение. 
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Ендоскопско инжектиране на тъканно лепило  
N-бутил-2-цианоакрилат при варици на стомаха

Никола Боянов 1,2, Даяна Иванова 1

1. УМБАЛ ‚‘Пълмед“-Пловдив , отделение по Гастроентерология
2. Медицински симулационен тренировъчен център на медицински 

университет гр. Пловдив

Прогресиращата портална хипертония, най-често в хода на чернод-
робна цироза, е основна причина за животозастрашаващи усложнения, 
сред които формиране на гастроезофагеални варици и варикозно кървене.

Вариците на стомаха се доказват при около 30% от случаите с портал-
на хипертония. След ерадикация на езофагеални варици, още 10 % раз-
виват стомашни варици в следващите 2 години. Наличието на гастрални 
варици корелира с тежестта на хроничното чернодробно заболяване като 
при прогностичен клас Child Pugh C достига 85%. Гастралните варици са 
отговорни за 10-30% от варикозните кръвоизливи. Последните обикнове-
но настъпват спонтанно, масивни и често животозастрашаващи поради 
високия интензитет, трудната локализация и лимитирания терапевтичен 
подход. Рецидив в рамките на 6 седмици се наблюдава в до 40% 0т случа-
ите, след първоначално настъпила спонтанна хемостаза. 

Съвременната терапевтична стратегия при варикозно кървене от гастрал-
ни варици се определя спрямо анатомичната локализация. Ендоскопското 
лечение включва склеротерапия, обтурация, банд-лигиране, аплициране на 
тромбин и комбиниран подход с възможност за ехоендоскопски контрол.

Смъртността свързана с кървене от стомашни варици може да достигне 
до 45 %. N-бутил-2-цианоакрилат се използва успешно в много страни за 
лечение на кървене от фундусни варици, като докладваната начална степен 
на хемостаза е над 90 %. Като всяка процедура инжектирането на тъканно 
лепило крие своите рискове и усложнения, както за пациента така и за из-
ползваната апаратура. Ще ви демонстрираме стандартизирана инжекцион-
на техника, която в голям процент от случаите води до успех и максимална 
безопасност на   инжектирането на N-бутил-2-цианоакрилат за лечение 
на варици на стомаха. Целите са да се оцени ендоскопската обтурация на 
гастрални варици с тъканно лепило като актуален терапевтичен подход при 
пациенти с рецидивиращи варикозни хеморагии. Резултатите, които целим 
да постигнем са перманентна хемостаза, пълна ерадикация на фундусните 
варици и контрол върху варикозната хеморагия.
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Мултибанд мукозектомия, като терапевтичен метод при 
Баретов хранопровод и възможните усложения

Никола Боянов1,2, Александър Балабански2, Катина Щерева2, 
Нено Шопов3

1. Медицински симулационен тренировъчен център, Медицински 
университет Пловдив, Пловдив, България

2. Отделение по Гастроентерология,УМБАЛ‘‘Пълмед“ООД, Пловдив,  
България

Ендоскопската мукозна резекация (EМR) е приет метод на ендос-
копско лечение  на   малки повърхностни гастроинтестинални неоп-
ластични лезии и е съпоставима с хирургичното лечение. Мултибанд 
мукозектомията (МВМ) е вид EMR използваща шапка, която се поста-
вя на ендоскопа и устройство за лигатури подобно на това за ендос-
копското връзково лигиране. Целта на MBM, като терапевтична про-
цедура, е да се предотврати прогресията до високостепенна дисплазия 
и ранния карцином.

Представяме клиничен случай на мъж на 42г установен през 
2018г Баретов хранопровод. Ежегодно са извършвани ендоскопски 
изследвания, като 2021г е стадиран по Пражката класификация като 
С3М3 с умерена степен на дисплазия. При проведената от нас гор-
на ендоскопия година по-късно установихме няколко метапластич-
ни езика в дисталната част на хранопровода, които класифицирахме 
като С3М4. В стомаха и дуоденума не се установиха патологични 
промени. Извърши се МВМ с 4 ластика, като след срязването на 
последния ластик настъпи високодебитен артериален кръвоизлив. 
Използваха се няколко различни похвата за ендоскопска хемостаза 
и кръвоизлива се преустанови. Пациента се дехоспитализира в ста-
билно състояние и при проведената контролна ВГС след един месец 
се визуализира подобрение в ендоскопския образ и не се откриха 
данни за диспазия на епитела.

В заключение,  МВМ е EMR техника, предоставяща високо ниво на 
диагностична точност. Тази техника е минимално инвазивна, ефектив-
на и относително безопасна за резекция на повърхностни лезии с раз-
лична степен на дисплазия и ранен карцином когато се използва при 
определените индикации.
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Рядък случай на кавернозен стомашен хемангиом,  
причина за кървене от горен гастро-интестинален тракт

Д-р Деница Цанкова

Отделение по Гастроентерология,УМБАЛ‘‘Пълмед“ООД, Пловдив, 
България

Хемангиомът представлява доброкачествен тумор, съставен от 
кръвоносни съдове. Има различни видове хемангиоми и те могат да 
възникнат по цялото тяло като най-често се срещат по кожата, мус-
кулите, костите и вътрешните органи – предимно в черния дроб. Из-
ключително рядко се открива хемангиом в стомаха – в литературата са 
описани около 40 случая.

Поради малкия брой на тези тумори няма стандартизиран диагно-
стичен метод. Въпреки това предпочитана е комбинацията от ендос-
копско изследване и радиографско изобразяване поради високата си 
ефективност.

В конкретния случай се касае за мъж на 82 години, който се пре-
зентира с епигастрална болка и епизоди на хематемеза. При ендос-
копското обследване на горен ГИТ се установява туморна формация с 
размери около 2,5 см в областта на фундуса, която наподобява кавер-
нозен хемангиом. В последствие се инжектира с тъканно лепило до 
настъпване на хемостаза. 

Настоящият доклад описва много малък стомашен хемангиом, 
който преценихме, че не изисква към момента извършване на гастре-
ктомия.
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Серумни биомаркери за оценка тежестта на хроничен 
атрофичен гастрит и риска от стомашен карцином

Зорница В. Горчева

Клиника по Вътрешни болести, УМБАЛ Света Марина Плевен,  
Медицински Университет Плевен

Въведение: Хроничният атрофичен гастрит, интестиналната метаплазия 
(ИМ) и дисплазията на стомашната лигавица, представляват рискови факто-
ри за развитие на стомашен карцином(СК) от интестинален тип. Серумното 
ниво на Пепсиноген 1(PG I) и  Пепсиноген 2(PG II) се използва като инди-
катор за морфологичното и функционално състояние на стомашната муко-
за . Системите за класификация на гастрита OLGA (the Operative Link for 
Gastritis Assessment) и OLGIM (the Operative Link for Intestinal Metaplasia) 
дават информация за риска от развитие на СК, въз основа на данни за те-
жестта и топографията на атрофията/интестиналната метаплазия.

Цел: Да се проучи корелацията между стойностите на Пепсиноген I, 
Пепсиноген II и OLGA/OLGIM стадия.

Методи: Беше проведено проспективно клинико– епидемиологич-
но проучване,  обхващащо 83 участника, от които 44 (53%) мъже и 39 
(47%) жени.  При всички пациенти беше извършена езофагогастроскопия, 
OLGA/OLGIM стадия беше определен според тежестта и топографията на 
атрофията/ ИМ, кръвен серум за изследване на PGI/PG II, беше взет преди 
ендоскопското изследване. Данните бяха въведени и обработени със ста-
тистическите пакети IBM SPSS Statistics 25.0. и MedCalc Version 19.6.3.

 Резултати: Пациентите бяха разделение в три групи: контрола (n=30), 
„атрофия“ (n=23), “карциноми“ (n=30). С увеличаването на стадия спо-
ред OLGA, стойностите на PG I и съотношението PG I/PG II бележат пер-
манентен спад. Разликата между средните стойности на тези показатели 
при стадии I и II е статистически значима( p < 0.001). Разликата между 
пациентите със стадии 0 и I по OLGIM и средните стойности на PG I и 
PG II е статистически достоверна, като значимо по-високата стойност е 
на имащите стадий 0.

Заключение: Серологичните биомаркери – PG I/PG II, показват зна-
чителна корелация с тежестта на хроничния атрофичен гастрит и OLGA/
OLGIM скора. Пепсиногените могат да бъдат използвани като неинвазивни 
маркери за стратифициране на пациентите, които са с повишен риск от СК, 
за които е необходимо ендоскопско изследване и последващо проследяване.
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Лимфоми на гастроинтестиналния тракт

Пенчев М.2, Вълков Х.1, Лютаков И. 1, Пенчев П. 1, Големанов Б. 1, 
Владимиров Б. 1

1. Клиника по гастроентрология, УМБАЛ "Царица Йоанна – ИСУЛ", 
Катедра по Гастроентерология към Медицински университет София

2. Медицински Университет София

Абстракт:
Гастроинтестиналните лимфоми представляват 1-4% от всички 

злокачествени образувания на стомашно-чревния тракт. Гастроинтес-
тиналния тракт (ГИТ) е една от най-честите локализации на екстрано-
далните Нехочкинови лимфоми. Стомахът, следван от тънкото черво, 
са  най-често засегнатите органи на ГИТ. В етиопатогенезата на гастро-
интестиналните лимфоми вземат участие редица имуно-медиирани и 
хронични възпалителни заболявания. Гастроинтестиналните лимфоми 
често се проявяват с широк спектър от неспецифични симптоми като 
диспепсия, гадене, повръшане, кървене от ГИТ, консумация на тегло, 
дисфагия и обструкция. Възможността пациентите с лимфоми на ГИТ 
да проявят клинична картина, която е с ходна с редица други заболя-
вания на стомашно-чревния тракт, недвусмислено обяснява защо тези 
злокачествени заболявания представляват своеобразно предизвикател-
ство за всеки гастроенетолог. За да подчертаем неспецифичното про-
тичане на гастроинтестиналните лимфоми, необходимостта от ранното 
и своевеременното им диагностициране заедно с потребността от му-
лтидисциплинарен екип в диагнозата, лечението и проследяването на  
пациентите с това онкологично заболяване, ще представим поредица от 
клинични случай на болни с лимфоми на ГИТ.

Разнообразната клинична картина на лимфомите на ГИТ, прави тези 
онкологични заболявания трудни за дианостициране. Необходимостта 
от своевременна диагноза налага гастроентеролозите да бъдат добре 
запознати с лимфомите на ГИТ, а поддържането на тясна колаборация 
между отделните специалисти в тази област е от ключово значение не 
само за правилната диагностика, но и за правилното лечение и просле-
дяване на пациентите  с тези болестни единици.

Ключови  думи: лимфоми на гастроинтестиналния тракт; 
ГИТ; нехочкинови лимфоми;
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Лапароскопска атипична резекция на стомаха за  
рядък вид мезенхимен тумор на стомаха

Георги Ч. Желев, Тодор Янев, Бойко Коруков, Николай Пенков, 
Теофил Седлоев, Димитър Пейчинов, Славяна Ушева, Явор Асенов, 
Мирослав Арабаджиев, Иван Димитров, Ивелина Георгиева,Борис 
Кунев, Иван Василев

Клиника по Хирургия УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ 

Обобщение: Мезенхимните тумори представляват хетерогенна 
група неоплазми, включващи бенигнени, малигнени и гранично ма-
лигнени лезии. Тези тумори представялват около 1 % от всички ма-
лигнени тумори при възрастни но към 15 % в педиатричната попула-
ция. Най-честият мезенхимен тумор на гастроинтестиналния тракт е 
т.нар ГИСТ (гастроинтестинален стромален тумор), който прозхожда 
от пейсмейкърните клетки на Кахал и в повечето случаи експресират 
мутации в гена CD 117 (Kit). Имунохистохимията ни помага да дифе-
ренцираме тази хетерогенна група тумори, като основно се изследват 
CD 34, CD 117, десмин, актин и др. Клиничната картина на тези ту-
мори често е неспецифична болка или дикомфорт в корема, кървене 
от ГИТ, като нерядко първа е изява на този вид тумори са далечни-
те метастази. Особен вид мезенхимни неоплазми са възпалителните 
миобробластни тумори. Те принадлежат към групата вретоновидно 
клетъчните тумори, като специфичното при тях е експресията на ак-
тин, както и инфламаторната компонента. Честотата на тези тумори е 
изкючително ниска, като годишно в САЩ се диагностицират 150-200 
случая (всички локализации). 

Случай: Касае се за пациент на 42 г., който по повод оплаквания 
от внезапна болка в епигастриума, имитираща перфорация на кух ор-
ган провежда абдоминална ехография и КАТ на корем, на които се 
установява масивна туморна формация (около 8 см в най-големия си 
диаметър) в епигастриума. Самият тумор е в контакт с предна коремна 
стена, 3-ти сегменt на черния дроб и стомаха, като предоперативно 
не може да се уточни органа на произход на формацията. При лапа-
роскопията се установява, че се касае за голяма инфламирана фор-
мация, изпълнена с кръвенисто съдържимо, произхождаща от предна 
стена на корпуса на стомаха, инфилтрираща предна коремна стена и 



VII Националния конгрес за млади гастроентеролози 

12

хепара. Последна атипична резекция на стомаха, като допълнително 
се резецираха и 3-ти чернодробен сегмент и участък от коремната сте-
на. Постоперативно пациента бе раздвижен в първи СОД, контактния 
дренаж се свали на 3-ти следоперативен ден и беше дехоспитализиран 
на 5-ти следоперативен ден. От хистолгоичният препарат се установи 
– възпалителен миофибробластен тумор с погранична малигненост. 
Клетките експресират актин, като не експресират CD 117, CD 34, дес-
мин, бета-катенин.

Заключение: Случаят демострира, че лапароскопското лечение е 
ефективен и безопасен метод за лечение дори при усложнени форми на 
тумори на стомаха. 
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ДОЛЕН ГИТ

Генетичната вариабилност на APC гена при пациент 
с FAP – клиничен случай

Д-р Симона Николаева, проф. Стоян Ханджиев, д-р Асен Петров, 
д-р Ани Чавушян, д-р Полина Великова, д-р Александър Маринов

Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ – Младост, Клиника по гастро-
ентерология

Фамилната аденоматозна полипоза(FAP) е АД заболяване, дължащо 
се на мутация в APC гена, локализиран в 5q хромозома. Предполага се, 
че този локус кодира туморосупресорен ген, защото един от двата  му 
алела често липсва при спорадично появил се КРК. Началото е харак-
терноза 10-15 годишни пациенти, като 90 % от тях развиват карцином 
към 40 годишна възраст. Ключа към диагностицирането и менажиране-
то на тази болест стои в ранното пресимптоматично идентифициране 
на пациентите, чрез изследване на роднините на вече диагностицирани 
пациенти. Въпреки това 30% от мутациите са de novo.

Клиничен случай: Касае се за пациентка на 63 г., при която през месец 
юли на 2013 г. е извършена предна резекция на ректума с латеро-терминал-
на механична сигмо-ректална анастомоза и ексцизия на флексура коли ли-
еналис поради диагностициран тумор на ректума рT1N0M0,G2, придруже-
но от синхронен карцином на флексура коли хепатикаpT1N0M0,G2. Преди 
хирургичното лечение при пациентката е извършена ендоскопска диагно-
стика и лечение на множествена полипоза на дебелото черво. Пациентката 
е провела 6 курса на адювантна ХТ по схема ФОЛФКС. През месец март 
на 2016 г. е насочена към ГЕК от лекуващият онколог за контролна ФКС 
– без данни за рецидиви. За периода от 2017г до 2022г са провеждани два 
пъти годишно колоноскопии и са отстранявани средно между 2 и 6 полипи 
от дебелото черво с различна степен на дисплазия. Поради персистиращи-
те ендоскопски находки през 2018 г. е препоръчано генетично изследване. 
Резултатът показва наличието на хетерозиготен герминативен вариант на 
APC гена, който не е описван в световната литература. APC-ген позиция 
c.4939A>G, APC-протеин p.T1647A. Използването на софтуерните програ-
ми( PolyPhen-2, Mutation Taster) за предикция на патологичния ефект на 
доказаният вариант показват 99% вероятност доказаното изменение да е 
причина за развитието на FAP при посоченият пациент.
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Мукоцеле на апендикса – какво трябва да знаем?

И. Василев1, Г. Желев1, М. Ковачева2, С. Ушева1, М. Арабаджиев1, 
И. Димитров1, Т. Янев1, И. Георгиева1, Б. Кунев1

1. 1Клиника по хирургия, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, гр. София
2. Клиника по гастроентерология, УМБАЛ „Царица Йоанна – 

ИСУЛ“, гр. София

Въведение: Мукоцелето на апендикса е макроскопско, морфоло-
гично, сборно понятие, описващо кистично дилатиран, туморовидно 
увеличен и изпълнен с мукус апендикс. Микроскопски може да бъде 
както с бенигнен, така и с малигнен произход и хистопатологичното 
изследване е от голямо значение, тъй като определя правилния лечебен 
подход и неговата прогноза. Мукоцелето на апендикса е рядко срещана 
патология и често е случайна находка по време на оперативна интервен-
ция. Клинично може да протече асимптоматично, атипично или да се 
презентира с картината на остър апендицит. Недиагностицирано навре-
ме, мукоцелето на апендикса може да руптурира и неговото муцинозно 
съдържимо да се разлее в коремната кухина, което при злокачествен 
произход да доведе до най-тежкото усложнение, наречено псевдомик-
сом на перитонеума, имащо много лоша прогноза и висока смъртност.

Цел: Целта е да представим клиничен случай, прецизно предопера-
тивно диагностициран в ранен стадий със своевременно последващо 
хирургично лечение.

Методи: За предоперативна диагностика е използван утвърден за 
клиниката алгоритъм, включващ клинични, лабораторни, инструмен-
тални и образни изследвания.

Представяне на  случай: Представяме клиничен случай на 67-го-
дишна пациентка, допълнен с видео материал, с фамилна анамнеза за 
колоректален рак, след ендоскопска мукозна резекция на няколко сег-
мента в хранопровода и кардията по повод диагностициран Баретов 
хранопровод, която впоследствие се презентира с горно-диспептични 
оплаквания и смутен дефекационен ритъм, поради което хоспитализи-
рана в клиника по гастроентерология, където се установява ехографски 
и компютър-томографски кистична формация в областта на цекума. Па-
циентката постъпва в клиника по хирургия за оперативно лечение, къ-
дето при лапароскопията се попадна на кистична формация с произход 
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от апендикса, заемаща апендикуларния връх, без да ангажира неговата 
основа. Осъществи се апендектомия с частична резекция на цекума.

Дискусия: Предмет на дискусия е изборът между отворен и лапароскоп-
ски метод, както и радикалността на оперативната намеса. Хирургичното 
лечение може да има различен обхват – от апендектомия, апендектомия с 
частична резекция на цекума, до дясна хемиколектомия, в зависимост от 
размера на тумора, степента на малигненост и локално разпространение, 
наличието на увеличени лимфни възли. В случай на руптура и интрапе-
ритонеална дисеминация, метод на избор е циторедуктивната хирургия, 
съчетана с интраоперативна хипертермична химиотерапия.

Заключение: Прецизната предоперативна диагностика и интраопера-
тивна преценка са от съществено значение за правилния лечебен подход. 

Болест на Whipple – диагностично и терапевтично 
предизвикателство. Ролята на моторната спирална  

ентероскопия

Пенева. П1., Джоклева М2., Пенчев П2. Владимиров Б2. 

1. Медицински Университет София
2. Клиника по Гастроентерология на УМБАЛ “Царица Йоанна - 

ИСУЛ”, Катедра по Гастроентерология към Медицински Универси-
тет София

Абстракт: Болестта на Whipple представлява рядко, бавно прогре-
сиращо, често рецидивиращо, системно инфекциозно заболяване. С 
честота около 1 на 1 000 000 души в световен мащаб, заболяването чес-
то остава недиагностицирано или диагнозата е поставена в късен етап, 
което е причина за висок леталитет при липса на адекватно и своевре-
менно лечение. Болестта на Whipple се причинява от Грам положителен 
бактерий – Tropheryma whippelii.  Основната му проява е малабсорб-
цията, но могат да се увредят и други органи като сърце, бели дробове, 
мозък, стави и очи. Най-често и първоначално се засяга тънкото черво –  
уврежда се лигавицата му, разрушават се вилите, като резултатът е на-
рушено усвояване на хранителните вещества. С течение на времето ин-
фекцията се разпространява и в други части на тялото. 
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Представя се клиничен случай за пациентка на 74 години, хоспитализи-
рана в клиниката по Гастроентерология към болница УМБАЛ “Царица Йо-
анна - ИСУЛ” по повод на етиологично неуточнен малабсортивен синдром, 
изразяващ се в диария и загуба на тегло, датиращи от 3 години. През 2021г. 
е проведена колоноскопия в друго лечебно заведение, с хистологични дан-
ни за неспецифичен колит. Поради амбулаторно установени положител-
ни anti-tTg пациентката е провела тримесечна безглутенова диета, която 
е била без ефект. Ехографската находка при настоящата хоспитлизация 
предполага суспекции за лимфом. Проведена е СТ-ентерография, която 
потвърждава наличието на мезентериална лимфаденопатия. Осъществена 
е моторна спирална ентероскопия с цел диагностично уточняване, като се 
установява дифузно ангажиране на тънкото черво и лимфостаза. Взети са 
6бр. биопсии и материал за PCR като полученият резултат верифицира бо-
лест на Whipple. Стартира се терапия с трето поколение цефалоспорин за 
2 седмици и последващо лечение със сулфаметоксазол/трметоприм и про-
биотик. Пациентката е изписана с подобряване на клиничните симптоми и 
подлежи на проследяване и контрол на състоянието.

Ключови думи: Болестта на Whipple, Моторна спирална ентероско-
пия, Малабсорбция

Гастроинтестинален стромален тумор на ректум –  
клиничен случай 

В. Калчева1, Г. Желев3, П. Пенчев1, Б. Владимиров1, П, Гецов2,   
И. Терзиев4

1. Катедра по Гастроентерология, УМБАЛ „Царица Йоанна - 
ИСУЛ“, МУ- София

2. Клиника по Образна диагностика, УМБАЛ „Царица Йоанна - 
ИСУЛ“, МУ- София

3. Клиника по Хирургия, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ“, МУ- София
4.  Отделение по обща и клинична  патология, УМБАЛ „Царица Йо-

анна - ИСУЛ“, МУ- София

Резюме: Гастроинтестиналният стромален  тумор (ГИСТ) е най – 
често срещаната неоплазма с мезенхимен произход на гастроинтести-
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налния тракт. Протича с разнообразна клинична картина и произлиза 
от интерстициалните клетки на Кахал.  ГИСТ се среща предимно  при 
възрастни между петото и шестото десетилетие с лек превес на мъж-
кия пол. Характеризира се със специфична морфология,  обикновено 
е позитивен за CD117и почти винаги  възниква вследствие на мутация 
в KIT или  PDGFRA. Най- честата локализация е стомах или  тънко 
черво и в едва 5 % от случаите – колон и  ректум. Описани са случаи 
и на екстраинтестинален ГИСТ. Прогнозата се определя от размера на 
тумора, митотичната активност и локализацията.  За стадиране се из-
ползава компютърна томография или магнитно-резонансно изследва-
не. Златен стандарт на лечние е хирургично  с последваща адювантна 
химиотерапия с Иматиниб. Представяме клиничен случай на жена на 
63г. с туморна формация в близост до аналния   сфинктер, устанвено 
случайно при гинекологична операция по повод ендометриална хи-
перплазия. 

От ендоскопската находка се описва супрасфинктерно по дорзална-
та стена  обхващаща 1/3 от циркумференцията с леко неравна повърх-
ност. От биопсичния материал- бенигнена хистология. Последва маг-
нитно- резонансно изследване с данни за лезия с размери 36х36х58мм 
по  долен полюс зад нивото на сфинктерите суспектна за ГИСТ. Пред-
вид размера, отстоянието от аналния сфинктер и отграничеността от 
околните тъкани се прецени  като показана за оперативно лечение  и 
се пристъпи към  трансанална микрохируря със субмукозно отстраня-
ване на туморната формация. Хистологичният резутат доказа диагно-
зата ректален ГИСТ.
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Хромоендоскопия с оцетна киселина за детекция и оцен-
ка на колоректална дисплазия при пациенти с хронични 

възпалителни чревни заболявания

Х. Вълков1, И. Лютаков1, И. Терзиев2, Б. Владимиров1, П. Пенчев1

1.  Клиника по гастроентерология, УМБАЛ „Царица-Йоанна-ИСУЛ“, 
Катедра по гастроентерология, Медицински Университет-София

2. Отделение по обща и клинична патология, УМБАЛ „Царица-Йо-
анна-ИСУЛ“

Въведение: Хроничните възпалителни чревни заболявания (ХВЧЗ) 
- улцерозен колит (УК) и болест на Крон (БК), се асоциират с повишен 
риск за развитие на колоректален карцином (КРК). Хромоендоскопия-
та с багрила (DCE) и виртуалната хромоендоскопия като narrow-band 
imaging (NBI) са основни способи за скрининг и проследяване за коло-
ректална дисплазия при пациенти с ХВЧЗ. DCE може да бъде проведена 
като панхромоендоскопия или като таргетно оцветяване. Оскъден е оп-
итът с употребата на оцетна киселина (АА) като багрило за провеждане 
на колоректална хромоендоскопия.

Цел: Поставихме си следните цели (1) да установим приложимостта 
на употребата на АА като багрило за таргетна и панхромоендоскопия 
(2) да изследваме ефектa от едновременната употреба на АА+NBI за 
оценката на колоректалните лезии.

Материали  и  методи:  Използвахме видеоколоноскоп (Olympus 
Evis Exera III, CF-HQ190L) с 1.5% и 3% р-р на АА като нейното впръс-
кване се осъществяваше чрез спрей катетър. Проведохме 27 панхромо-
ендоскопии с АА+NBI при 26 пациента (15 мъже; 73.1% с УК). При 9 
(5 мъже; 55.56% с УК) пациенти на фона на 10 HD-WLE при визуали-
зиране на суспектна лезия се проведe таргетна хромоендоскопия с АА. 
Лезиите бяха оценени  в режим HD-WL, NBI както и на фона на АА със 
заснемане и вземане на биопсии или директно ендоскопско отстраня-
ване. Крайната оценка на лезиите според Парижката, Kudo и FACILE 
класификациите се базира на комбинирането на АА+NBI. 

Резултати: Открихме 10 дисплазии (100.0% аденоми; 60% тубулар-
ни; 60% в ляв колон; 40% с мукусно покритие) при 7 пациенти (5 жени; 
57.14% БК), един КРК при пациентка с БК и един хиперплазиогенен 
полип при болен с УК. Впръскването на АА премахва мукусното по-
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критие и подобрява визуализацията на лезиите дори само с режим HD-
WL. АА+NBI още по-отчетвило улеснява оценката на повърхността на 
лезиите и отграничава техните граници като подпомага предикцията на 
тяхната хистология.  Всички аденоми са ≥ III по Kudo, 80% са оценени 
като диспластични според FACILE и 60% са неполипоидни. 

Заключение: АА+NBI подобрява визуализацията на колоректални-
те лезии при ХВЧЗ и подпомага тяхната правилна оценка.

Ключови думи: хронични възпалителни чревни заболявания; хро-
моендоскопия; оцетна киселина; narrow-band imaging (NBI); дисплазия; 
проследяване

Терапевтично предизвикателство: Пациент с болест на 
Крон и множествена склероза.

Катерина Льончева-Канева, Радин Цонев, Зюмрют Садъкова

Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ “Токуда”

Болестта на Крон е хронично рецидивиращо възпалително за-
боляване което обхваща целия гастроинтестинален тракт. Често-
тата на заболяването в общото население за Европа е 1,5 до 213 на 
100 000, а честотата на множествена склероза в общото население 
за Европа е 83 случая на 100 000.

Състоянията на коморбидност на тези две заболявания в лите-
ратурата най-често се обсъждат в контекста на синхронно авто-
имунно заболяване или като нежелана реакция вследствие на вече 
приложена биологична терапия. Установява се малка, но значима 
разлика в честотата на болест на Крон в общото население и при 
пациенти с множествена склероза.

Представяме ви пациент с болест на Крон с множествена скле-
роза като придружаващо заболяване. 

Мъж на 53г.в. постъпва с оплаквания от диария, болка и фе-
брилитети с давност 3 месеца. Диагнозата болест на Крон е по-
ставена 2019г. ,а множествена склероза е установена 2013г, като 
диагностиката и лечението до момента на постъпване в клиника-
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та е извършено в чужбина. Пациентът провежда лечение със Ме-
салазин и Финголимод съответно, не е провеждано биологично 
лечение за болестта на Крон.

По време на престоя от клиничните, параклиничните, образните, 
ендоскопските, а по-късно и от хистологичните данни пациентът е с 
изразена активност на заболяването. В този случай коморбидността 
с множествена склероза, както и вече започнатото лечение с Финго-
лимод е противопоказание за започване на биологично лечение. 

Целта на този доклад е дискусия на терапевтичния подход и 
дългосрочния терапевтичен план.

Нежелани събития и усложнения при колоноскопия. 
Клиничен случай на перфорация след полипектомия.

Д-р Ал. Трифонов, MD; д-р Г. Иванов,MD

УМБАЛ „Св. Марина“-Варна, Медицински университет- Варна.

Резюме
Въведение: Колоноскопията е широко използвана процедура за ди-

агноза и лечение на голям спектър от заболявания и състояния, както 
и за скрининг и проследяване на колоректалния карцином. Сериозни-
те  усложнения са редки, въпреки че до 33% от пациентите съобщават 
най-малко един незначителен, преходен гастроинтестинален симптом 
след колоноскопия. Над 85% от сериозните усложнения са докладвани 
при пациенти, подложени на колоноскопия  с полипектомия. Цел. Пред-
ставяме клиничен случай на жена на 72 години с постпроцедурно услож-
нение- перфорация на дебело черво след полипектомия на два полипа. 

Резултати: Усложнението е добре познато в литературата, като ин-
терес в случая представлява механизмът на възникване и обективизира-
нето му чрез образни изследвания. При извършване на ФКС се устано-
вява наличието на 2 полипа- в цекум полип с р-р 10мм, премахнат след 
инстилация на физиологичен разтвор в основата и примка с ел. ток, и 
втори, по-голям, в областта на колон десценденс с р-р 2-3см- подложен 
на piece-meal полипектомия след инстилация на физиологичен разтвор с 
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добър lifting-sign. Няколко часа след процедурата, при стандартното по-
стпроцедурно наблюдение на пациентката, правят впечатление дискрет-
ните данни за перитонеално дразнене в долен десен коремен квадрант. 
Осъществен е консулт с хирург и КТ на абдомен по спешност- без данни 
за перфорация, оточна стена в областта на флексура лиеналис, стрии-
рана периферна мастна тъкан. Поради персистиране на симптомите 4 
часа по-късно е напрaвeна обзорна рентгенография на корем- рентгено-
ви данни за пневмоперитонеум, горногранични дебелочревни бримки с 
ХАС. Пациентката е преведена в клиника по хирургия и е оперирана по 
спешност. Постоперативният период протича гладко и пациентката е де-
хоспитализирана на 8-мия ден след оперативната интервенция. 

Заключение: Описаният клиничен случай представлява диагности-
чен казус поради липсата на изразени клинични оплаквания и липсата 
на образни данни при извършеното първоначално високоинформативно 
образно изследване- компютърна томография.

Интегриране на мултиплексен гастроинтестинален PCR 
панел за диагностика на чревни патогенни при релапс на 
пациенти с хронични възпалителни чревни заболявания: 

Пилотно проучване в ерата на PCR-тестовете

Лютаков И.1,2, Вълков Х.1,2, Пенчев П.1,2 

1. Клиника по Гастроентерология, УМБАЛ "Царица Йоанна - 
ИСУЛ". София, България

2. Катедра по Гастроентерология към Медицински Университет 
София

Въведение: Насложените „суперинфекции“ при хроничните възпа-
лителни заболявания на червата (ХВЗЧ) са сериозен проблем, особено 
на фона на тежка имунносупресивна и биологична терапия. Бързото и 
точното диагностициране на тези инфекции е определящо за изхода от 
лечението. Наличните мултиплексни polymerase chain reaction (PCR) 
тестове за множество гастроинтестинални патогенни може да подобрят 
клиничният подход и да насочат бързо към точен избора на антибиотик 
или анти-вирусен медикамент.
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Материали и Методи: Ние оценихме ефективността от въвеждането 
на бързи мултиплексен PCR тестуване за чревни патогини на пациенти 
с хронична диария и нов релапс на предходни диагностицирано ХВЗЧ, 
използвайки FilmArray gastrointestinal (GI) панел на BioFire Diagnostics, 
LLC, Salt Lake City, UT в Клиниката по Гастроентерология на УМБАЛ 
„Царица Йоанна – ИСУЛ“ и сравнихме резултатите със стандартните 
микробиологични копрокултури.

Резултати: От проведените пилотни 5 изследвания на фекални про-
би при пациенти с ХВЧЗ с нов релапс на заболяването установихме 
насложени суперинфекции с Clostridium difficile (CDI) при n=1/5 (20%), 
Campylobacter species n=1/5 (20%), Enteropathogenic E. coli (EPEC) и 
Enteroaggregative

Escherichia coli (EAEC) при n=2/5 (40%), и при n=1/5 (20%) не бяха 
открити патогени. Честота на възпроизводство/съвпадение спрямо 
стандартната копрокултура бяха при n=1 (20%) само с CDI /+/ антиге-
нен тест. Общата Ко-детекция се установи при n=2/5 (40%) пациенти. 
Фекалният мултиплексен PCR показа позитивни резултати при оста-
налите пациенти n=3/5 (60%), които пък не бяха дигностицирани чрез 
стандартна копрокултура. При стандартната микробиология не се изо-
лираха Калпилобактер инфекцията, EPEC и EAEC патогенните. Вре-
мето за изработка на PCR пробите беше 2ч., докато при стандартната 
микробиология беше 24ч. 

Заключение:  Нашите пилотни резултати показаха, че мултиплекси-
ния FilmArray GI панел е нова възможност за подобряване на детек-
цията на насложени „суперинфекции“ с чревни патогеини при ХВЗЧ 
на лечение с имунносупресори, като показа сигнификантно по-добри 
резултати спрямо стандартната копрокултура.

Ключови  думи:  Гастроинтестинални инфекции, Мултиплексен 
PCR, Хронична диария, ХВЗЧ, Клостридиум дифициле, Кампилобак-
тер спец.
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ХЕПАТОЛОГИЯ

Гастроентерологичната маска на Фамилната  
средиземноморска треска – клиничен случай 

Д-р Виктория Илиева, проф. д-р Стоян Ханджиев, д-р Асен Петров, 
д-р Ани Чавушян, д-р Александър Маринов

 Фамилната средиземноморска треска (ФСТ) е генетично заболя-
ване, като унаследяването е по автозомно-рецесивен тип. Макар бо-
лестта да се наблюдава най-често сред жители на Средиземномор-
ския регион и Средния изток, в това число евреи, арменци, араби и 
т.н., описани са случаи навсякъде по света. Дебютът на симптомите 
обикновено е още в детска възраст. Неспецифичната клинична кар-
тина, изразяваща се в спонтанно отминаващи пристъпи на треска, 
болка в корема, гръдния кош или ставите, с левкоцитоза и повиша-
ване стойностите на възпалителни маркери, заедно с пълната липса 
на симптоми в междупристъпния период, затрудняват поставянето на 
навременна диагноза. Това може да доведе до излишни диагностични 
и терапевтични манипулации и късни усложнения на едно заболяване, 
което с евтино и достъпно лечение, в до 90% от случаите може да се 
овладее напълно и да се предотвратят всички нежелани последици, 
произтичащи от него. Такъв е случаят на 38-годишен мъж, който не е 
от рисков етнос и няма фамилна анамнеза за ФСТ. В търсене на пра-
вилната диагноза и лечение на неговите оплаквания, той претърпя-
ва апендектомия и холецистектомия, които се оказват безрезултатни. 
След проведен молекулярно-генетичен анализ, се доказва мутация в 
MEFV гена в 16та хромозома и съответно ФСТ.
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Eндосонографски съдови параметри при пациенти  
с варици на хранопровода – проспективно проучване

Т. Ангелов, С. Чурчев, Б. Владимиров, Б. Големанов

Катедра по гастроентерология, УМБАЛ „ Царица Йоанна - ИСУЛ“, 
София,

МУ – София

Въведение: Варикозният кръвоизлив е животозастрашаващо ус-
ложнение и е второто най-често декомпенсиращо събитие след ас-
цит при пациенти с чернодробна цироза. Комбинираната терапия с 
неселективен бета-блокер (NSBB) и ендоскопско връзково лигиране 
(EBL) е препоръчаната терапия за намаляване на риска от повторно 
кървене.  

Цел  и  методи: В проспективно проучване осемдесет пациенти с 
чернодробна цироза и тежкостепенни варици на хранопровода се разде-
лиха в две групи – пациенти на първична и пациенти на вторична про-
филактика. При всички от тях се осъществи EUS изследване с Olympus 
GF-UE160-AL5 и Aloka ProSound alfa 7 за оценка на вариците, peri-ECV, 
para-ECV по размер и наличието на перфорантни съдове. 

Резултати: Преобладава вирусната етиология на заболяването, 
след това алкохолна такава, като останалите пациенти са с автоимун-
на, NASH и смесена етиология. 38/80 от пациентите са на първична 
профилактика и 42/80 са на вторична профилактика за кървене от ва-
рици на хранопровода. В двете групи се оцениха следните ендосоног-
рафските параметри - варикозен размер, para-ECV, peri-ECV и наличие 
на ендосонографски установими перфоратни съдове. Статистически 
значима разлика между групите се постига за средният размер на para-
ECV (p=0.026). 

Заключение: EUS предоставя допълнителна информация при па-
циенти с цироза и високостепенни езофагеални варици с цел персона-
лизиран подход. Налична е  статистически значима разлика, в нашето 
проучване, по отношение на para-ECV. Необходими са допълнителни 
изследвания и повече данни преди да може да се препоръча приложе-
ние на  първичната профилактика с комбинирана терапия с цел  намаля-
ване на риска от първи епизод на кървене.

Ключови думи: Варици на хранопровода, EUS, комбинирана терапия.
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“Beaver Tail Liver” – Що е то?

Любомир Гайдарски1, Иван Ангушев1, Ивайло Иванов1, Димитър 
Симеонов1, Габриела Велизарова1, Георги Миразчийски1, Стефан 
Чавдаров1, Светла Динева2, 

1. Студент по медицина в МУ-София
2. Клиника по образна диагностика УМБАЛ „Александровска“

Черният дроб е жизненоважен орган, с първостепенно значение за 
метаболизма и хомеостазата на организма. Анатомични вариации в раз-
витието, броя и размерите на чернодробните лобове се описват срав-
нително рядко в научната литература. Lobus lingualis, по-известен като 
“beaver tail liver” в англосаксонската литература, представлява рядък 
анатомичен вариант, характеризиращ се като издължен, ляв, чернод-
робен лоб, достигащ и обгръщащ слезката. Това състояние се среща 
по-често при жени.

 Ние представяме два клинични случая на черен дроб с обособен 
Lobus lingualis. Първият случай е анатомичен субстрат, индентифици-
ран по време на рутинните дисекции в хода на упражненията по анато-
ми, в Катедрата по Анатомия, Хистология и Ембриология на МУ-София. 
Вторият случай, на черен дроб с наличен Lobus lingualis, е установен 
при скенер на корем и малък таз на пациент в клиниката по образна 
диагностика на УМБАЛ „Александровска“. 

 В по-голям процент от случайте, тази вариация се открива случай-
но по време на рутинно ехографско изследване, или нативен скенер 
на коремни органи, с диагностичен характер. В редки случаи може да 
причини болка и тежест в областта на левия хипохондриум. Познава-
нето и правилнито индентифициране на тази вариация е от съществе-
но значение, тъй като на образно изследване може да наподоби асцит, 
хеморагия, или руптура на слезката, особено при пациенти с болкова 
симптоматика, в тази област, следствие на травма. Още повече, неин-
дентифицирането на този вариатет може да доведе до потенциално, жи-
вотозастрашаващи състояния, по време на лапароскопска операция в 
коремната кухина. 
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Клиничен случай на пациент с чернодробна цироза  
и мезотелиом 

Д-р Вероника Пенева, Д-р Радин Цонев 

Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда
Отделение по Гастроентерология 

Мъж на 76г, постъпил за първи път в ГЕО на Токуда с новопоявили 
се оплаквания от подуване на корема и отоци по долните крайници, кон-
сумация на тегло и прогресивна умора. Пациентът е с придружаващи 
заболявания предсърдно мъждене, псориазис и доброкачествена прос-
татна хиперплазия, с анамнеза за дългогодишна алкохолна консумация.. 
Приема Еликвис и антихипертензивна терапия. 

От проведената ехография се установи наличието на чернодробна 
цироза със спленомегалия, портална хипертония и асцит. От проведе-
ните лабораторни изследвания- данни за anti-HBc total (+), HBsAg (-), 
anti-HBs>1000. При изследване на проба от асцитната течност (тогава с 
бистър жълт цвят) се установи наличието на туморни клетки. Изследва-
ните туморни маркери не показаха отклонения.

На следващ етап се проведоха КАТ и ендоскопски изследвания. При 
отбременителната парацентеза асцитната течност вече беше с кръве-
нист цвят. От проведния КАТ се установи перитонеална карциноматоза; 
без ендоскопски данни за туморен процес и варици на хранопровода. 
Пациентът се насочи към Хирургично отделение за експлоративна ла-
паротомия, където е осъществена тотална оментектомия. Хистологично 
доказан мезотелиом на оментума. 

Стартирана химиотерапия, като до момента са проведени 10 курса, с 
редовно клинично проследяване. 

Към момента пациентът е в подобрено общо състояние, без оточ-
но-асцитен синдром, с данни за покачване на килограми.   
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Чернодробна амилоидоза

Д-р Марина Лилова, Д-р Радин Цонев

Аджибадем Сити Клиник УБАЛ Токуда
 
Абстракт
Амилоидозата е рядко срещано хронично заболяване, причинено 

от натрупване на анормален протеин, наречен амилоид- специфичен 
протеин- полизахариден комплекс, в тъканите и органите на тялото. 
Амилоидните отлагания понякога засягат само една част от тялото 
(локализирана амилоидоза), но по-често се засягат няколко различни 
части на тялото (системна амилоидоза), като черния дроб, слезката, 
дванадесетопръстника, сърцето,  бъбреците или нервите. В зависи-
мост от причината за възникването на амилоидоза разграничаваме 
3 основни типа – първична, вторична и наследствена. От своя стана 
макроскопски се различават две форми- огнищна и дифузна.

Заболяването се диагностицира при хистологично изследване на 
чернодробния паренхим като често има и завишени стойности на бел-
тък в урината и кръвта. Установено е натрупването на различни видо-
ве амилоид със своите хистологични особености и характеристики, но 
със сходно клинично протичане. В зависимост от отлагането на ами-
лоид се разделя на тип 1 (интралобуларен), тип 2 ( перипортален) и 
тип 3 (периваскуларен). Рискови фактори са пол, възраст, наследстве-
ност, хемодиализа и наличие на хронична възпалителна или инфек-
циозна болест- често при болни от мултипленен миелом. Клиничната 
картина е неспецифична и включва астено-адинамия, тежест в дяс-
но подребрие, загуба на тегло, хепатоспленомегалия, иктер, горно- и 
долно-диспептични оплаквания. Важно е да не се пренебрегва физи-
калния преглед и образната диагностика. Няма специфична превенция 
на амилоидозата. Терапевтичният подход се определя от тежестта на 
клиничните симптоми и е сходен за различните типове амилоидоза на 
черния дроб. Терапията се основава на диетичен режим, хепатопро-
тектори, при нужда ентеросорбенти и с преценка за прилагане на Кол-
хицин спрямо степента на засягане. 
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Мултидисциплинарен подход при лечение на  
неоперабилен хепатоцелуларен карцином –  
представяне на серия от трима пациенти

Д-р Гълъбина Хинкова

Клиника по гастроентерология и хепатология ВМА

Хепатоцелуларният карцином е най-честият първичен чернодро-
бен карцином. Въпреки нововъведенията в лечението и проследява-
нето на пациентите с хронични чернодробни заболявания, повечето 
случаи се диагностицират в напреднал стадий, когато опциите за 
радикално лечение са силно ограничени. Поради лошата прогноза и 
агресивното биологично поведение на тумора, се налага оптимизира-
не на терапевтичните стратегии и прилагане на мултидисциплинарен 
подход за изготвяне на индивидуален план за лечение, съобразен с 
туморната характеристика, общото състояние на пациента и чернод-
робната функция.

Представяме три клинични случая на пациенти с неоперабилен хе-
патоцелуларен карцином, при които е приложен мултидисциплинарен 
подход и комбиниране на терапевтични стратегии.

Първият пациент е мъж на 70г. с чернодробна цироза, етилична ге-
неза, диагностициран с хепатоцелуларен карцином чрез МРТ – лезия 
в VIII сегмент с размери 6/5,8/4,8 см. Насочен за TACE – проведени 
две сесии. След тях е извършен контролен МРТ – намаляване в разме-
рите на находката – 31/38/30мм. Два месеца след TACE е проведена 
микровълнова аблация. Контролен МРТ след два месеца – без витални 
участъци.

Вторият пациент е мъж на 59г. с декомпенсирана чернодробна ци-
роза, етилична генеза, лезия 35мм в VI сегмент. След насочена би-
опсия хистологично верифициран високодиференциран хепатоце-
луларен карцином. След лечение на декомпенсацията е проведена 
радиофреквентна аблация. Пациентът е представен на онкологична 
комисия - преценен като подходящ за системна терапия с Lenvatinib. 
Два месеца след аблацията - контролен МРТ – без данни за виталност.

Третият пациент е мъж на 56г. с декомпенсирана чернодробна ци-
роза с метаболитна генеза, с основна проява на декомпенсация ре-
фрактерен асцит и десностранен плеврален излив. При проследява-
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нето чрез КТ диагностициран хепатоцелуларен карцином в V сегмент 
с размер 30мм. Извършена микровълнова аблация, след което насо-
чен за TIPS. Два месеца след аблацията проведен контролен КТ – без 
данни за виталност, редукция в обема на асцита и плевралния излив. 
Стартирана процедура за включване в листата с чакащи чернодробна 
трансплантация.

Комбинирането на терапевтичните методики е ключът към осигу-
ряване на по-добър резултат и удължаване на преживяемостта.
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ЖЛЪЧНО-ПАНКРЕАСНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Лечение на холедохолитиаза при пациенти  
с декомпенсирана чернодробна цироза

Д-р Кристиян Велинов, доц. Здравко Дунков, д-р Александър Кацаров 
д-р Калин Сапунджиев, проф. Крум Кацаров 5

Военномедицинска академия – МБАЛ София

 Чернодробната цироза е заболяване, характеризиращо се с наруше-
на архитектоника и синтетична функция на дроба. В някои случаи със-
тоянието допълнително може да се усложни с холе- и холедохолитиаза, 
което води до влошаване на вече увредената чернодробна функция.

Японско проучване, включващо 16 пациента с цироза и холедохо-
литиаза, сравнява отворената операция и ендоскопската ретроградна 
холангиопанкреатография (ЕРХПГ) за отстраняване на конкременти. 
Получените резултати дават ясно преимущество на миниинвазивната 
методика спрямо отворената интервенция, като смъртността е съответ-
но 14.3% при извършената ЕРХПГ срещу 44.4% при оперативното от-
страняване на конкременти.

Представяме клиничен случай на пациент на 64 години, хоспитали-
зиран в КГЕ - ВМА по повод  болка в дясно подребрие, пожълтяване 
на кожа и видими лигавици, потъмняване на урината и изсветляване на 
изпражненията, придружени с фебрилитет и втрисания.

От лабораторните изследвания се установиха завишени стойности 
на: CRP – 257.8; Общ билирубин – 108.9; Директен билирубин – 76.7; 
ГГТ – 885.4 ; АФ - 170; INR – 1.97.

От ултразвуковата томография се установи циротична преустройка 
на дроба с дилатирани интра- и екстрахепатални жлъчни пътища. В 
дисталната част на дуктус холедохус се установи конкремент с ди-
аметър 20мм. Прецени се, че пациентът е показан за извършване на 
ЕРХПГ, след предварителна подготовка с прясно замразена плазма и 
инфузия на Витамин К с цел максимална превенция на кървене. При 
провеждане на манипулацията се установиха силно оточни лигавич-
ни гънки и трудно отдиференциране на папила Фатери. Поради тази 
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причина се взе решение за поставяне на 10фр външно вътрешен пер-
кутанен дрен с оглед осигуравяне на дренаж на жлъчното дърво, нор-
мализиране на чернодробните показатели и екстрахиране на конкре-
мента на втори етап чрез повторно извършване на ЕРХПГ.При второ 
постъпване на пациента в клиниката се отчете значително подобрение 
по отношение на субективните оплаквания и лабораторните резулта-
ти. Под флуороскопски контрол се екстрахира предходно поставения 
външно вътрешен дрен. Направи се балонна дилатация на папила Фа-
тери до 20мм, след което конкрементът се екстрахира чрез дормия 
бримка. При повторната ревизия на жлъчното дърво не се установиха 
остатъчни конкременти.

Заключение: При пациенти с чернодробна цироза, усложнена с хо-
ледохолитиаза, ендоскопската ретроградна холангиопанкреатография 
трябва да се предпочита пред оперативната интервенция поради дока-
зано по-ниския процент усложнения и смъртност. (336 думи)

Антеградно протезиране при пациент с  
холангиоцелуларен карцином и постбулбарна стеноза

Проф. К. Кацаров, доц. З. Дунков, д-р А. Кацаров, Марк Чингов

Медицински университет - София
Клиника по гастроентерология и хепатология към ВМА-София 

Случаят се касае за 65-годишна жена с анамнеза за предходно извър-
шена холецистектомия и холедохо-дуодено анастомоза поради холедо-
холитиаза. След установена пилорна стеноза  и неуспешно извършване 
на ЕРХПГ е приета в клиника по жлъчно-чернодробна и панкреатич-
на хирургия на ВМА за оперативно лечение със следните оплаквания 
- иктеричен синдром, изсветляване на изпражненията и потъмняване 
на урината. Интраоперативно се установява стеноза на холедохо-дуо-
дено анастомозата, като е извършена резекция на дуктус холедохус с 
последваща хепатико-йеюно анастомоза. Поради пилорната стеноза съ-
щевременно е извършена и пилоропластика по метода на Jaboulay. От 
изпратения материал за хистологично изследване е доказан умереноди-
ференциран аденокарцином в стената на дуктус холедохус.
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По повод на сходни оплаквания пациентката е приета в КГЕ-ВМА 
на следващ етап, където от проведената ултразвукова томография се 
установяват дилатирани интрахепатални жлъчни пътища билобарно с 
наличие на хиперехогенна структура в чернодробния хилус.

Поради предходно извършената хепатико-йеюно анастомоза се налага 
извършването на антеградно протезиране и се поставят две непокрити ме-
тални саморазширяващи се протези 10/60мм в ляв и десен д. хепатикус.

В последствие пациентката е хоспитализирана повторно с УЗТ дан-
ни за хипоехогенни зони с неправилна форма в областта на чернодроб-
ния хилус и дилатиран стомах с наличие на застойно съдържимо. От 
проведената гастроскопия се установява стеноза на дуоденума поради 
външна инфилтрация и се поставя саморазширяваща се дуоденална 
протеза 9/2см с възстановяване на чревния пасаж.

След прогресия на заболяването, изразяваща се в астено-адинамичен, 
консумативен и иктеричен синдром е проведена ултразвукова томогра-
фия, от която се наблюдават дилатирани ИХЖП в десен чернодробен лоб 
и се извършва антеградно репротезиране. По време на манипулацията 
се установява нова стеноза на д. хепатикус декстер и се  поставя метал-
на полупокрита саморазширяваща се протеза 10/60мм през стенотичния 
участък, като контрастът се евакуира през хепатико-йеюно анастомозата.

Пиогенен чернодробен абсцес като усложнение на  
холедохолитиаза

Кристияна Паункова1, д-р Даниела Томова2, д-р Иван Попадийн2, 
проф. Крум Кацаров2

1. Медицински университет – София
2. Военномедицинска академия – МБАЛ София

Въведение: Честотата за България на пиогенните чернодробни аб-
сцеси, като усложнение на холедохолитиазата е неизвестна. Вероятно е 
ниска, като се има предвид, че са докладвани само 2-15 случая на по-
добни чернодробни абсцеси на 100 000 души в САЩ. Авторите доклад-
ват случай на 56-годишен мъж, чиято ехография на абдомен разкрива 
пиогенен чернодробен абсцес, вторичен на холедохолитиаза.
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Представяне на случай: Касае се за 56-годишен мъж, хоспитали-
зиран по спешност в КГЕ към ВМА – София в увредено общо състоя-
ние, фебрилен. Към момента на прегледа с оплаквания от безапетитие и 
сигнификантна редукция на тегло – 10кг. За 15 дни. Съобщава за обща 
отпадналост и уморяемост. 

Ход на заболяването: През 07.2021г. преживяна лапароскопска хо-
лецистектомия. През 08.2021г. хоспитализиран в КГЕ към ВМА по 
повод на оплаквания от пожълтяване на кожата и склерите, потъм-
няване на урината, светли изпражнения. Проведена ЕРХПГ, устано-
вена холедохолитиаза, завършила с екстракция на конкременти от 
жлъчния канал. През 07.2022г. рехоспитализиран в КГЕ към ВМА по 
повод на пожълтяване на кожата и склерите, потъмняване на урина, 
температура до 38оС с втрисане, на фона на антибиотична терапия с 
Ципринол. 

Придружаващи заболявания: Таласемия минор.
Резултати от текущи изследвания: УЗТ на абдомен – Черен дроб с 

нормални размери, стеатозно променен паренхим, наличие на хете-
рогенна течна колекция с d = 56мм 8-ми сегмент, аеробирия. Неди-
латирани ИХЖП и общ жлъчен канал. Жлъчен мехур – оперативно 
премахнат. 

Проведено лечение: Вливания, Пробитор фл., Фраксипарин 0,6мг., 
Меропенем 3 x 1г. фл.,Колистин 3 x1 000 000 Е фл., Пробиотик, Анти-
микотик.

Перкутанен дренаж на абсцеса под ехографски контрол. Изпратен 
материал за микробиологично изследване - изолира се Streptococcus 
anginosus в умерено количество, както и Escherichia coli в малко коли-
чество. Проведено лечение съобразно антибиограма.

КТ на абдомен - Черен дроб - нормални размери и плътност на 
паренхима. Наличие на неясно отграничена течна колекция с въз-
душноеквивалетни включвания в областта на 8-ми сегмент и нало-
жен дрен.

Заключение: Въпреки че лечението е добре установено, пиогенните 
чернодробни абсцеси, вторични на холедохолитиаза, все още са живо-
тозастрашаващи, ако не бъдат открити навреме и терапията не започне 
своевременно. Представиният случай разширява нашето разбиране за 
това образувание и подчертава важността на включването му в дифе-
ренциалната диагноза на чернодробните заболявания.
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Kачество на живот при пациенти с хроничен панкреатит

Д-р Мила Ковачева-Славова, доц. Б. Големанов, проф. Й. Генов, 
проф. Б. Владимиров

Клиника по гастроентерология, УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”, 
София, Медицински Университет- София

Пациентите с панкреасни заболявания и хроничен панкреатит стра-
дат от влошено качество на живот. 

Целта на настоящето проучване е да се представят факторите, по-
влияващи качеството на живот при пациенти с хроничен панкреатит. 
Оценени са качество на живот и болка чрез EORTC QLQ C-30, нутри-
тивен статус чрез антропометрични и биохимични параметри, ендо-
кринна функция. Установява се влошаване на функционалните и симп-
томатични скали с прогресия на хроничния панкреатит. Наблюдаваме 
влошаване на нутритивния статус и сърдечносъдов риск с увеличаване 
на малнутритивния риск. При системно проследяване и корекция на су-
боптимална панкреасна ензимна заместителна терапия се подобряват 
серологичните нутритивни параметри, което подобрява и качеството 
на живот. Пациентите с хроничен панкреатит са изложени на повишен 
риск от развитие на панкреатогенен диабет тип 3с. 

Проследяването на пациетите с хроничен панкреатит, идентифици-
ране пациентите с малабсорбция, ендокринна дисфункция и усложне-
ния на панкреасната болест позволява правилното им лечение и пови-
шава качеството им на живот. 
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Ехоендоскопски билиарен дренаж –  
показания и поведение. Опитът на един център

Д. Коемджиев, П. Карагьозов, И. Тишков, Н. Шумка

Отделение по Интервенционална Гастроентерология
Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ „Токуда“ – гр. София

Въведение: Ендоскопската ретроградна холангиопанкреатография 
(ЕРХПГ) е метод на избор за билиарна дезобструкция с успеваемост 
над 90% и усложнения под 10%. В определени случаи поради анато-
мични (хирургично променена анатомия, дуоденална стеноза, туморна 
инфилтрация на папила Фатери, перипалиранен дивертикул и др.) или 
технически причини процедурата е невъзможна. Спасителни интервен-
ции при подобни клинични ситуации са перкутанният трансхепатален 
билиарен дренаж (PTBD) и хирургичните техники. Двете процедури 
са свързани с дълъг болничен престой, бавно възстановяване, лошо ка-
чество на живот и сравнително висок процент усложнения. Ехоендос-
копският билиарен дренаж (EUS-BD) е сравнително нов и безопасен 
метод, алтернатива на PTBD и хирургията в случаите на неуспешна или 
невъзможна ЕРХПГ. Включва няколко метода – EUS-навигирана rendez 
vous техника, трансмурално стентиране и антеградно стентиране, които 
са в състояние да заместят, подпомогнат или допълнят конвенционал-
ната ЕРХПГ.

Цел: Целта на настоящата разработка е да се обобщят данните от 
литературата и да  се анализират терапевтичните възможности, сигур-
ността и безопасността на EUS-BD при пациенти, при които ЕРХПГ е 
невъзможна или неуспешна. 

Резултати: Извършен е ретроспективен анализ на база данни като 
са включени пациенти с билиарна обструкция, хоспитализирани в От-
делението по Интервенционална Гастроентерология, при които извър-
шихме EUS-BD поради неуспех или невъзможност за провеждане на 
ЕРХПГ, за периода м. март 2020г. до м. март 2022г. EUS-BD извърши-
хме при 88 пациенти (6 с бенигнени и 82 с малигнени индикации). При 
49 от тях проведохме ехо-ендоскопска хепатикогастростомия (EUS-
HGS), ехоендоскопска холедоходуоденостомия (EUS-CDS) при 13, при 
12 – антеградно стентиране, rendez vous процедура при 10 и при един 
пациент е извършен ехо-ендоскопски трансгастрален дренаж на жлъч-
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ния мехур (ЕUS-GBD) като единствен и възможен метод за билиарен 
дренаж. Интервенцията беше технически успешна при 85/88 пациенти. 
Усложнения по време на самата процедура са получени в 6 случая - 3 от 
тях наложиха конверсия към PTBD, извършен веднага от същия екип. 
Постпроцедурни усложнения през първите 7 дни са отбелязани при 11 
пациенти. Всички са лекувани консервативно и не са се нуждаели от 
оперативна интервенция или интензивни грижи. Десет пациенти бяха 
подложени на повторни интервенции повече от месец след първоначал-
ната процедура - 1 за дуоденална обструкция и 10 за рецидивираща би-
лиарна обструкция. 

Заключение:  Ехоедноскопският билиарен дренаж е първа линия 
на избор след неуспешна конвенционална ЕРХПГ. Предпочитан метод 
пред PTBD поради сравнително нисък процент усложнения при висок 
технически и клиничен успех. Процедурата представлява сериозно тех-
ническо предизвикателство и трябва да се извършва във високоспециа-
лизирани центрове от опитен и технически подготвен екип.  (381 думи)

Ендоскопски “STEP-UP” подход при  
инфектирани перипанкреасни колекции

Н. Шумка, П. Карагьозов, И. Тишков, 

Отделение по Интервенционална Гастроентерология
Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда

Въведение: Некрозата на панкреаса и перипанкреасните тъкани е 
често срещано локално усложнение на острия панкреатит. В много слу-
чаи, когато некротичните колекции са асимптомни, подходът към тях 
е  консервативен. Инфектирането им, обаче, представлява животоза-
страшаващо състояние  и изисква активно лечение и интервенционално 
поведение. Ендоскопският “step up” подход  се е доказал през послед-
ните 10 години като по-обещаваща алтернатива на хирургичния такъв, 
понеже намалява случаите на панкреатични фистули, екзокринна или 
ендокринна панкреатична недостатъчност, както и  се сързва с по-кра-
тък болничен престой, по-добро качество на живот постпроцедурно и с  
по-малко болнични разходи. 
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Целта ни е да демонстрираме клиничен случай на ендоскопския “step 
up” подход  при лечението на инфектирани перипанкреасни колекции. 

Методи: Представяме клиничен случай на пациент с инфектирана 
WON, при който бе проведен ехоендоскопски дренаж, последван от ди-
ректна ендоскопска некрозектомия.

Клиничен  случай: Мъж на 72 години, постъпил в отделението 
около 4 седмици след епизод на остър панкреатит, в тежко състояние, 
с персистираща коремна болка, фебрилитет и КТ данни за отграни-
чена от стена некротична колекция (WON). На фона на интензивна 
реанимационна терапия и широкоспектърен парентерален антибио-
тик се извърши трансгастрален дренаж на панкреасната колекция с 
поставяне на метален стент със специален дизайн (LAMS) и коакси-
ален пластмасов „двоен пигтайл“ стент. От контролната компютърна 
томография (КАТ) се отчете значителна редукция на размерите на ко-
лекцията.  След първоначално подобрение, на 5-тия постпроцедурен 
ден настъпи клинично влошаване с нова поява на фебрилитет. На 5-ия 
и 6-ия постпроцедурен ден се проведоха два сеанса на ендоскопска 
некрозектомия с отличен клиничен резултат. Дехоспитализира се на 
8-мия постпроцедурен ден. Пациенът е под постоянен клиничен и об-
разен контрол вече повече от 6 месеца, което потвърждава ефектив-
ността на ендоскопското лечение. 

Заключение:  Ендоскопския „Step-up” подход, състоящ се от ен-
доскопски транслумeнeн дренаж (ETD) и ендоскопска транслуменна 
некрозектомия (ETN) при необходимост, намалява провъзпалителния 
отговор и подобрява клиничния резултат при пациенти с инфектира-
ни WON. Той е разумна алтернатива на хирургичните и радиологични 
методи защото е свързан с по-нисък морбидитет и по-кратък болничен 
престой.  (310 думи)
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EUS – GE – алтернатива на хирургичното лечение и  
стандартното ендоскопско ентералното стентиране при 

пациенти с GOO – клинични случаи

П. Карагьозов, Й. Петкова, И.Тишков

Аджибадем Сити Клиник -болница Токуда
Отделение по интервенционална гастроентерология

Въведение:Стандартното лечение на  GOO цели да повлияе 
симптомите на обструкция и произхождащите от тях усложнения 
свързани с малнутрицията и преживяемостта на пациентите,чрез 
създаване на гастроентероанастомоза по хирургичен път  или чрез  
ендоскопско стентиране.Скорошни клинични проучвания показват 
високата ефективност и безопасност на ехоендоскопската гастроен-
теростомия.

Методи: В настоящият case report предстaвяме два клинични слу-
чая -с бенигнена и малигнена етиология с проведена  EUS – GE  - като  
алтернатива на стандартната хирургична интервенция – гастро- йе-
юноанастомоза/SGJ/   при пациенти, които са  високорискови опера-
тивни кандидати.

Клинични случаи:Случай 1 : 82 г жена с бенигнена пилорна сте-
ноза/давност 7 години/ с язвена етиология с типични симтоми на 
обструкция  влошили се в последните 2 месеца и GOOSS 1 с придру-
жаваща МСБ;АХ;ИБС-  и  отказ за хирургично лечение .Проведена 
ВГДС с данни за декомпенсирана пилорна стеноза.Проведена EUS 
– GE с поставянe на LAMS .Без усложнение по време на манипула-
цията и след нея.

Случай 2: Я.М 59 г ECOG PS  2.-малигнена дуоденална стеноза, 
перитонеална карциноматоза,данни от образни изследвания за про-
гресия на заболяването -постъпил с консумативен синдром и GOOSS 
0 .Проведена Вгдс -дуоденална стеноза с екстралуменна инфилтра-
ция по съседство .Проведена EUS - GE с поставяне на LAMS

Заключение:ЕUS – GE  е ефективна минимално инвазивна  ме-
тодика за повлияване на симтомите на GOO с високо ниво на тех-
нически успех /дефиниран като успех при поставянето на LAMS в 
коректна позиция и създаване на гастроентростомия по време на 
манипулацията /и високо ниво на  клиничен успех/дефиниран като 
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толериране на перорален прием на храна в 30 –те постпроцедурни 
дни,липса на рецидив на обструктивните симптоми  и увеличаване 
на GOOSS с поне 1 при последната проследяваща визита.  

Използвани съкращения:
GOO- GASTRIC OUTLET OBSTRUCTION 
LAMS-LUMEN-APPOSING METAL STENT
GOOSS -GASTRIC OUTLET OBSTRUCTION SCORING SYSTEM 
EUS-GE -ENDOSCOPIC ULTRASONOGRAPY GUIDED 

GASTROENTEROSTOMY




