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Интегритет

Между различните отдели на храно-
смилателната система съществува 
тясна анатомична и функционална 
връзка, както и общи нервни и 
хуморални регулаторни механизми.



Храносмилателна система



Основни заболявания на 
храносмилателната система

 Гастрити
 Язвена болест
 Автоимунни чревни 
заболявания 

 Чернодробни заболявания
 Панкреатити
 Неоплазми



Гастрити

Остър гастрит

 Хроничен гастрит
 Helicobacter pylori съпътстващ
 Хроничен хипертрофичен
 Хроничен автоимунен (атрофичен)



Класификация

ГАСТРИТ

ОСТЪР БАНАЛЕН ХРОНИЧЕН

EMAГ*

АМАГ**

РЕФЛУКСЕН H. PYLORIСТРЕС

нспвс

*ЕМАГ – екзогенен метаплазичен атрофичен гастрит

**АМАГ – автоимунен метаплазичен атрофичен гастрит



Остър гастрит - етиология

Екзогенни
Дразнещи храни
Медикаменти
Алкохол
Рефлукс на дуоденално 
съдържимо

Агресивни химикали

Ендогенни 
 Уремия
 Диабетна кома
 Шок



Остър гастрит - патогенеза

ГАСТРИТ

Екзогенни ф-ри Ендогенни ф-ри

 Кръвоток  секреция на HCO3-



Хроничен H. Pylori съпътстващ гастрит

 Директно цитопатогенно действие
(токсини, ензими)

 Индиректно отслабва мукусната 
защита чрез бактериална липаза и 
протеаза

 Уреазна активност
(урея  NH3)



Хроничен автоимунен гастрит
(атрофичен)



Еволюция на атрофичния гастрит

 Пернициозна анемия
Стомашно-чревен
 Кръвен
 Неврологичен 

 Преканцероза 
Стомашен карцином 3-20 пъти по-често у пациенти с 
атрофичен гастрит

синдром



Хиперпластичен гастрит

Разрастване на лигавичните 
гънки, вследствие на  
пролиферативни, възпалителни 
и инфилтративни промени.



Болест на Ménétrier

Епителна хиперплазия, 
включваща 
повърхностните и 
фовеоларни жлезни 
клетки 



Синдром на Zollinger-Ellison

Увеличен брой на париетални 
клетки, без промяна в броя на 
повърхностниете и фовеоларни 
жлезни клетки. 



Язвена болест



Разпостранение и честота

 Средно 10% от населението в световен мащаб (6-11% при различни 
автори)

 Мъже : Жени – 7:1

 Дуоденална : Стомашна – 4:1

 Дуоденалната язва преобладава във възрастта 30-50 г. (мъже > жени)

 Стомашната язва преобладава след 40 г. (като заболеваемостта при 
мъже и жени е изравнена)



Крехко равновесие

Агресивни ф-ри

 Солна к-на
 Пепсин
 Медикаменти
 H. pylori

Защитни ф-ри

 Мукозна бариера
 Епителна 

регенерация
 Кръвоснабдяване

Дуоденална
язва

Стомашна
язва



Патогенеза на язвената болест



H. Pylori в патогенезата на язвената болест



Язва на дуоденума

 Повишена киселинно-пептична активност на стомашния 
сок
Стрес
 Хуморално-хормонални стимули
 Увеличаване на броя и чувствителността на париеталните клетки

 Нарушена  секреторно-евакуационна кинетика на 
стомаха

 Резистентност на дуоденалната мукозата



Язва на дуоденума

Основно патогенетично звено е повишената 
киселинно-пептична активност на стомашния сок 
и нарушената секреторно-евакуационна кинетика, 
а главен патогенетичен фактор – намалената 
резистентност на лигавицата на дуоденума.



Язва на стомаха
 Язва на тялото на стомаха

 Препилорична язва

 Стомашна, предшествана 
от дуоденална язва хиперсекреция

Основно патогенетично звено е намалената 
резистентност на стомашната лигавица, а главен 
патогенетичен фактор – хиперсекрецията на 
стомашен сок.



Групи медикаменти за лечение на язвената болест 

 Antibiotics
amoxicillin 
metronidazole 

 Acid blockers
 Н-2 блокери

 ranitidine 
 famotidine 

 Антиацидни средства
 Инхибитори на протонната помпа 

omeprazole 
pantoprozole 

 Цитопротективни агенти
sucralfate 
misoprostol 
bismuth subsalicylate 



Усложнения на язвената болест

Кръвоизлив
Перфорация
Пенетрация към съседен орган
Стеноза на пилора (или дуоденума)

Язвите на задната стена на дуоденума се усложняват с 
кръвоизливи, а на предната с перфорации !



Дебелочревен карцином



Хемороиди



Заболявания на
черния дроб и панкреаса



Двойно кръвоснабдяване на 
черния дроб



Портално кръвообръщение



Жлъчни пътища



Жълтеница
 Прехепатална

 Хепатална

 Обструктивна

 Неконюгирана

 Конюгирана





Калкулозен холецистит



По-често срещани локализации на 
обструкция от жлъчни камъни



Билиарна литотрипсия



Ендоскопско отстраняване на жлъчни 
конкременти



Хепатити

 Хепатит А (епидемичен хепатит)
 Хепатит В
 Хепатит С
 Хепатит D (изисква наличие на HBsAg)
 Хепатит E
 Хепатит F



Токсични хепатити - етиология

 Битови и промишлени отрови
Бял фосфор
Олово
Винилхлорид 

 Алиментарни токсини
Amanita phaloides
Aspergilius flavus

Медикаменти
 Туберкулостатици
Антиепилептични
противомаларийни



Токсични хепатити -патогенеза

 Биотрансформация  на ксенобиотици
(нестабилни метаболити с отделяне на 
свободни радикали)

 Ковалентна свързване с метаболити с 
макромолекули

 Ензимна индукция



Хронични хепатити

 Хроничен персистиращ хепатит
 Кръглоклетъчна инфилтрация
Минимално разрастване на съединителна тъкан

 Хроничен активен хепатит
 Значителна кръкглоклетъчна инфилтрация в порталните 
пространства, преминаваща и сред хепатоцитите

 Piecemeal necrosis
 Bridging necrosis



Цироза на черния дроб

 Некрози

 Нодуларна регенерация на 
паренхима

 Увеличаване на съединителната тъкан

 Нарушение на архитектониката на ЧД

 Портална хипертензия

 Анастомози между v. portae и vv. 
cavae 

Хронично, дифузно чернодробно заболяване
– краен стадий в еволюцията на множество възпалително-

некротични процеси в чернодробния паренхим 



Цироза - етиология

 Хроничен алкохолизъм
 Хепатити В, С, D

Жлъчни заболявания
Препятствия в чернодробния венозен оток
 Обменни заболявания

 Хемохроматоза

 Гликогенози

 Токсични медикаменти
 Метотрексат

 Изониазид 



Cirrhosis hepatis - видове

Алкохолни (Лаенекова цироза) 

Метаболитни промени в черния дроб, които водят 
до мастна инфилтрация (преустановяването на 
приема на алкохол може да обърне процеса)

 Ако злоупотребата с алкохол продължи 
възпалителни клетки инфилтрират черния дроб и 
причиняват некроза на хепатоцити с последваща 
фиброза 

Образуват се регенераторни възли, черния дроб се 
свива и добива възлеста структура



Cirrhosis hepatis - видове

Билиарна цироза: Изтичането на жлъчката е затруднени и 
тя се задържа в черния дроб като причинява възпаление, 
фиброза и образуване на регенеративни възли

Постхепатитна цироза: Хроничните хепатити прогресират 
и в крайна сметка завършват със значителна загуба на 
чернодробна тъкан и сбръчкване на черния дроб 
поради развиващата се фиброза



Цироза – патогномонични признаци



Цироза - усложнения
 Увеличено налягане в 
системата на v. portae

 Варици (като израз на порто-
кавални анастомози)

 Задръжка на вода и соли -
асцит

 Нарушения в коагулацията и 
кървене

Жълтеница
 Ускорена остеопороза
 Рак на черния дроб



Портална хипертензия



Патогенеза на вариците на 
хранопровода



Асцит с caput medusae

 Увеличено хидростатично 
налягане в системата на 
v. portae

 Намалено колоидо-
осмотично налягане 
(хипопротеинемия)

 Повишен капилярен 
пермеабилитет

 Забавен лимфоток от 
спланхникуса



Метаболитни нарушения

 Кръвоизливи – нарушения в абсорбцията на вит. К  и в 
синтеза на фактори на коагулацията.

Жълтеница – невъзможност за метаболизиране на 
билирубина (жлъчни соли в кожата – сърбеж).

Остеопороза – нарушения в метаболизма на вит. Д и 
калция.



Чернодробна енцефалопатия

 Хиперамонемия
Синергичен ефект на невротропни токсични вещества

Амоняк
Мастни к-ни с къси вериги
Меркаптани
Феноли 

Фалшиви невромедиатори
Октопамин 

 Гама амино маслена киселина (ГАМК)



Остър панкреатит - етиология

Хроничен и остър алкохолизъм
Болести на жлъчните пътища
Идиопатични процеси



Остър панкреатит – патогенеза

 Оточна  форма
 Мастна 

панкреонекроза
 Хеморагична 

панкреонекроза



Хроничен панкреатит - еволюция

Дифузна фиброза с развиване на панкреасна 
екзокринна и ендокринна недостатъчност



Благодаря за вниманието !


