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Въведение

През 2021 г. бяха публикувани ре-

зултатите от първото глобално 

изследване на епидемиологията на 

функционалните заболявания на ГИТ, 

наречени по новата терминология 

нарушения на взаимодействието 

черва-мозък (DGBI) (без участие на 

България)[1]. Авторите установя-

ват, че повече от 40% от хората 

имат поне 1 от 22 съществуващи 

диагнози по Римските критерии IV, 

като превалиращи са функционални-

те заболявания на червата[2]. Според 

честотата си те се разпределят 

както следва, на база данните от 

интернет-базирано или домашно ин-

тервю: 

 • Функционална констипация 

11.7%/6.6%.

 • Функционална диспепсия (FD) 

7.2%/4.8%.

 • Функционална анална болка 

5.6%/1.5%.

 • Функционална диария 4.7%/1.2%.

 • Синдром на раздразненото черво 

(IBS) 4.1%/1.5%.

 • Функционално подуване 3.5%/1.2%.

 • Функционална дисфагия 3.2%/1.2%. 

Авторите предсказват предсто-

ящия глобален товар върху меди-

цинския и немедицинския персонал, 

ангажиран с лечението на тези па-

циенти като огромен, като се има 

предвид хроничният ход на заболява-

нията, флуктуиращата клинична те-

жест (от леки до инвалидизиращи), 

припокриващите се психологически 

проблеми (допълнително влошени 

на фона на пандемията и други гло-

бални заплахи), както и потенциални 

отклонения във функциите на други 

органи и системи. В следващите 

раздели ще разгледаме диагностич-

ните и терапевтични проблеми, 

свързани с най-честите нарушения 

в контекста на възможностите за 

решаването им в България. 

Актуални проблеми

Ключова стъпка при снемането на 

анамнезата на пациентите с по-

тенциално функционално заболява-

не е изключването на алармиращи 

симптоми (въпреки че в различните 

анатомични области те имат про-

менлива тежест на предсказване на 

сериозен проблем). Непосредствено 

след това, особено в младата въз-

раст (<40 год.), гастроентерологът 

трябва да насочва пациентите към 

активно поставяне на диагнозата 

DGBI, а не да предлага всевъзможни 

тестове за отхвърлянето и. Чес-

то внимателното разпитване на 

пациента намира история на други 

заболявания от същата група, но с 

друга локализация или от други ор-

гани/системи, които пациентът не 

свързва смислово с актуалния про-

блем. Идентифицирането на потен-

циален стресогенен фактор също 

е важна стъпка в поставянето на 

диагнозата, както и в уверяването 

на пациента за позитивната връзка 

между стреса като начален тригер 

или като периодичен провокатор за 

отключването на симптомите на 

заболяването. Установяването на 

психологически или психиатрични 

проблеми (депресия, генерализирана 

тревожност, хипохондрия, сомато-

формно разстройство) или наслед-

ственост за такива е важно с оглед 

ранно насочване към специализи-

ран психолог/психиатър, особено в 

случаите на рефрактерни на стан-

дартната терапия пациенти. 

Много често на пациентите на 

възраст до 40 год., без алармиращи 

симптоми, се предлага извършване 
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на горна и/или долна ендоскопия (за-

вършваща в >95-98% с напълно нор-

мална находка), което води до греш-

ната концепция и за двете страни, 

че проблем не съществува и се пра-

ви опит за игнориране на функцио-

налните оплаквания вместо харак-

терът и генезата им внимателно 

да бъдат разяснени на пациента и 

да се постави адекватен на пробле-

ма план за лечение. Нерядко пациен-

тите с тези заболявания обикалят 

между гастроентеролозите и други 

свързани специалисти (пулмолози, 

кардиолози, ревматолози, невроло-

зи) и се прилага безплодно лечение, 

на дъното на което стои комплекс-

но неразбиране на проблема на паци-

ента или нежелание за ангажиране с 

хроничния му ход. 

Подход в терапията на функцио-

налните заболявания в България 

е предписването на поредици от 

медикаменти с билков произход, 

хранителни добавки и пробиотици, 

с противоречива ефективност, съ-

щевременно малко или неизписване 

на психотропни агенти (невромоду-

латори). За това се разчита на пси-

хиатри или психотерапевти, които 

в огромната си част не са добре 

запознати със специфичната пато-

логия на DGBI, в резултат на което 

предписваните медикаменти са не-

адекватни или в дози за психиатрич-

ни заболявания; пациентите нерядко 

ги спират поради странични ефек-

ти и така ефектът от консултира-

нето се обезсмисля. Това обуславя 

огромна нужда от специализирани в 

тази област психотерапевти. С цел 

избягване на стигмата, свързана с 

някои от фармакологичните препа-

рати като например антидепресан-

ти или други психотропни агенти, 

доклад на работен екип на Rome 

Foundation въвежда термина невро-

модулатори. 

Не на последно място в България 

липсват базисни възможности за 

разгръщане на специализирана диаг-

ностика на заболяванията на ГИТ в 

т.нар. неврогастроентерологична 

лаборатория на база високорезо-

нансна манометрия (HRM), оценява-

ща мотилитетните нарушения на 

горния и долния храносмилателен 

тракт. Липсват достъпни възмож-

ности за тестване на храносмила-

телния тракт с радионуклидни и 

рентгенови методи (сцинтиграфия 

за оценка на стомашното изпразва-

не, тест за малабсорбция на жлъчни 

киселини, рентгенов тест за тран-

зитно време на дебелото черво, 

дихателни тестове за диагностика 

на бактериален свръхрастеж и ди-

захариден нетолеранс, използващи 

глюкоза, лактулоза, фруктоза и др.). 

Заболявания на 
хранопровода
Най-честото заболяване според 

епидемиологичното проучване е 

функционалната дисфагия, следвана 

от функционалната гръдна болка, 

свръхчувствителността към ре-

флукс, функционалното парене и гло-

бусът, като всички те се срещат 

по-често при жени. Симптомите са 

близки до тези на органичните забо-

лявания на хранопровода, като ГЕРБ: 

типични – парене зад гръдната 

кост, кисели оригвания, или атипич-

ни симптоми (глобус), мотилитет-

ни нарушени (езофагеален хипомо-

тилитет, спастични нарушения на 

хранопровода, уточнени в Chicago 

Classification of esophageal motor di-

sor ders). Нерядко анамнезата ус-

тановява провокиращ медикамент 

като причина за появата на оплак-

ванията (статини, АСЕ инхибитори, 

антидепресанти – SSRI, калциеви 

антагонисти, нитрати, клопидо-

грел, ацетилсалицилова киселина и 

НСПВС, антибиотици, железни пре-

парати, фосфодиестеразни инхиби-

тори, бифосфонати). Спирането или 

замяната на медикамента може да 

преустанови оплакванията.

Първата стъпка е изключването на 

алармиращи симптоми – кървене от 

горния тракт, бързо прогресираща 

дисфагия за течни и твърди храни, 

засядане на храна в хранопровода, 

консумация на тегло, анемия; уточ-

няване на коморбидности (колаге-

нози, обезитет, известна хиатална 

херния). Важно е снемане на анамне-

за за поведенчески нарушения в хра-

носмилателния акт като руминация 

и надстомашно оригване, които се 

преодоляват с психотерапия, а не 

медикаментозно. При наличието на 

гръдна болка е препоръчителна кон-

султация с кардиолог и рентгено-

графия на гръден кош. Анамнезата 

за алергия към храни може да насочи 

към еозинофилен езофагит, който 

се потвърждава с множествени би-

опсии от хранопровода. Глобусът 

изисква стартова консултация с 

УНГ специалист и евентуално ендо-

кринолог.

Основните диагностични методи за 

изключване на органично заболяване 

са горна ендоскопия с поетажни би-

опсии; златен стандарт за оценка 

на мотилитетни нарушения е висо-

корезонансната манометрия, с въз-

можност за изследване на импеданс 

и топографиране на хранопровода; 

24-часовото мултиканално интралу-

менно импенданс рН мониториране 

е златен стандарт за доказване на 

рефлукс и свързани с него усложне-

ния, заедно с безжична рН капсула, 

позволяваща амбулаторно монито-

риране до 96 ч. Поради липса на апа-

ратура тези тестове понастоящем 
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не могат да бъдат извършени в Бъл-

гария. За оценка на мотилитетните 

нарушения единствено е налична 

рентгенографията на хранопровод 

и стомах, извършена с течна и пас-

тообразна контрастна материя, 

която трябва да коментира ана-

томичните особености в горния 

отдел на хранопровода, да оцени мо-

тилитета на тялото на хранопро-

вода и ДЕС, наличие или отсъствие 

на хиатална херния и да даде оценка 

на формата, тонуса и мотилитета 

на стомаха. Ключови за крайния ре-

зултат са опитът и знанията на из-

следващия рентгенолог. 

Стъпките в терапията на функ-

ционалната дисфагия, функционал-

ното парене, гръдната болка и 

свръхчувствителността към ре-

флукс обичайно стартират емпи-

рично с антисекретор (H2 блокер 

или инхибитор на протонната помпа 

(ИПП) за период от 8 седмици. Важно 

е пациентите да приемат медика-

ментите поне 30 мин. преди хранене 

сутрин и вечер. При ефект терапия-

та постепенно се намалява и спира 

според симптомите. При липса на 

ефективност може да бъде добавен 

прокинетик (единствено tegaserod е 

установен като ефективен за тази 

подгрупа заболявания). Липсата на 

подобрение изисква извършване на 

диагностични процедури за изясня-

ване на причината. За отбелязване 

е, че пациентите могат да имат ор-

ганично заболяване на хранопровода 

паралелно с функционално такова 

(например ерозивен ГЕРБ, който се 

купира добре с терапия, и глобус). 

Глобусът може да бъде овладян с 

антисекретори или антиациди, 

спиране на тютюнопушенето, ан-

тидепресанти или психотерапия; 

citalopram e противопоказан за това 

състояние, тъй като повишава то-

нуса на горния езофагеален сфинтк-

тер. Свръхчувствителността към 

рефлукс може да бъде купирана с 

психотропни агенти като трици-

клични антидепресанти (TCAs), се-

лективни инхибитори на серотони-

на (SSRI) и норадреналина (SNRI) или 

trazodone 100-150 mg/д. Препоръчи-

телните дози са citalopram 20 mg/дн, 

venlafaxine 75 mg/дн, fluoxetine 20 mg/

дн и sertraline до 200 mg/дн. Функцио-

налната гръдна болка се повлиява 

отлично с venlafaxine или добавяне 

на ниска доза amitriptyline (10-25 mg) 

към стандартната доза ИПП. 

Gabapentin (до 900 mg/дн) и pre-

ga balin (до 150 mg/дн) намаляват 

висцералната хиперсензитивност 

и биха могли да бъдат използвани 

при функционалната гръдна болка, 

въпреки че липсват клинични проуч-

вания за момента. Има проучвания 

с позитивен ефект при приложе-

ние на theophylline (100-400 mg/дн) и 

melatonin (6-12 mg) в продължение на 

3 месеца при функционална гръдна 

болка и висцерална хиперсензитив-

ност, засягаща хранопровода. 

Допълнителни и алтернативни ме-

дицински методи включват акупунк-

тура, биофийдбек и психотерапия. 

Поведенческите терапии включват 

когнитивна бихейвиорална терапия 

(CBT), хипнотерапия, техники за ре-

лаксация и техники за диафрагмално 

дишане (налични като курсове в ин-

тернет). 

Гастродуоденални 
заболявания 

Най-честото заболяване е функцио-

налната диспепсия с превалиращ 

подвид – постпрандиален дистрес 

синдром (PDS), следван от синдром 

на епигастрална болка (EPS) и при-

покриващ се тип. Много по-рядко се 

срещат руминацията, хроничното 

оригване, синдрома на циклично пов-

ръщане. Женският пол отново прева-

лира в тази подгрупа, а честотата 

на заболяването е много високо при 

младите и намалява прогресивно с 

възрастта. Генерализираната тре-

вожност или депресията, както и 

инфекциите на горния ГИТ (Norovirus, 

Giardia lamblia, Salmonella spp., Esche-

ri chia coli O157 и Campylobacter spp) 

могат да бъдат тригер за появата 

на FD (по аналогия с постинфекциоз-

ния IBS). Нерядко симптомите на FD 

се допълват от хронично гадене, по-

дуване в горния етаж на корема или 

оригвания, типични рефлуксни симп-

томи, а също и симптоми на IBS. Из-

разените симптоми на PDS могат 

да доведат от отказ от храна и вто-

рична загуба на тегло. При съмнения 

за мотилитетно нарушение (гастро-

пареза) е необходимо съответно 

специализирано изследване. 

Изследването на хеликобактер пи-

лори е начална точка в оценката на 

диспептичните оплаквания, въпре-

ки че мненията дали ерадикацията 

може да елиминира оплакванията, са 

противоречиви. Все пак препоръчи-

телно е наличната инфекция да се 

изчисти, а доказването и може да 

се извърши със серологично изслед-

ване, антигенен фекален тест или 

гастроскопия с биопсия; фекалният 

тест е диагностичен маркер и за 

ефективност на ерадикационната 

терапия. Горната ендоскопия е вто-

рата стъпка в диагнозата, но при 

липсата на алармиращи симптоми 

и млади пациенти (до 50 год.) може 

да бъде прескочена в амбулаторни 

условия. Абдоминалната ехография 

е препоръчителна в случаите на 

нетипична локализация на болката 

след хранене, кризисен характер, 

при съмнение за холелитиаза или за-

болявания на панкреаса. 
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Лечението на FD е комплексно, като 

се стартира с диетичен режим и 

препоръка за промени в стила на жи-

вот. Глутенът, млечният протеин, 

плодовият сок, лютите и пикантни 

храни, кафето и алкохолът влияят на 

мотилитета и сензитивността на 

храносмилателния тракт и могат 

да индуцират диспептични симпто-

ми. Медикаментозното лечение на 

PDS включва антисекретори и про-

кинетици (itopride, trimebutine и нере-

гистрирания в България acotiamide), 

а при рефрактерните случаи – mirta-

zapine (15 mg/дн), особено в случаи-

те със загуба на тегло поради въз-

държане от хранене, в комбинация с 

хронично гадене/повръщане, както 

и при паралелни нарушения в съня; 

недостатъчно потвърден е ефек-

тът на SSRI, TCAs. Азапироните 

(buspirone) са нова алтернатива за 

рефрактерно ранно засищане, поду-

ване и гадене. 

Медикаментозното лечение на EPS 

е основно с ИПП. При рефрактер-

ни оплаквания към терапията се 

добавят антидепресанти или про-

кинетици (с противоречива ефек-

тивност), но основно CBT, хипно-

терапия. Надстомашното оригване 

и руминацията като поведенчески 

отклонения са приоритет на психиа-

трична помощ, ако самообучението 

в прекратяване на навика не помага.

Заболявания на 
червата

Тази група заболявания превалират 

над всички останали органни лока-

лизации, а най-честото сред тях е 

функционална констипация, след-

вана от некласифицирано функцио-

нално заболяване на червата, функ-

ционалната диария, IBS с трите си 

подвида, функционалното подуване и 

опиоид-индуцираната констипация. 

Честотата при IBS e по-висока при 

жените, като при тях е по-често 

срещан и подвидът IBS-C, обратно – 

при мъжете е подвидът IBS-D. 

В анамнезата е важно уточняване 

на давността на симптомите с ог-

лед позитивно поставяне на диагно-

зата на функционалното заболяване. 

При пациентите с хронична диария, 

особено ако е рефрактерна на ле-

чение, се препоръчва изследване 

на щитовидната функция, фекални 

възпалителни маркери, скрининг за 

чревни инфекции, както и серология 

за глутенова ентеропатия. Наличие-

то на алармиращи симптоми – кръв 

в изпражненията, анемия, редукция 

на тегло, прояви на чревна непрохо-

димост, фамилна анамнеза за адено-

ми или колоректален карцином, изис-

ква извършването на допълнителни 

диагностични изследвания (окултни 

кръвоизливи, фекални и туморни 

маркери, ултразвук, колоноскопия и 

образни изследвания). При пациенти-

те с водещ симптом констипация 

и липса на алармиращи симптоми 

на възраст под 45-50 г., изследва-

нето на дебелото черво се смята 

за ненужно. При първичния преглед 

се препоръчва уточняване на вида 

на констипацията – с бавен тран-

зит или диссинергична, тъй като 

това е ключова отправна точка за 

лечението. Ректалното туширане 

(digital rectal examination) за оценка 

на тонуса и целостта на аналните 

сфинктери е силно препоръчително 

да бъде практикувано при преглед 

на тези пациенти. Тестовете за 

т.нар. нетолерантност към храни, 

напоследък популярни в диагностич-

ното търсене на функционалното 

подуване, се смятат за диагностич-

но ненадеждни според европейски-

те експерти.

Диета, съответна на оплакванията, 

намаляване на стреса, физически-

те упражнения са първите стъпки 

за преодоляване на симптомите. 

Много пациенти се повлияват от 

изключване на млечните продукти, 

нискохистаминова или безглутенова 

диета дори и при липса на съотве-

тен ензимен дефицит. Дълготрай-

ното им използване обаче може 

да доведе до дефицит на минерали 

и витамини и изисква проследява-

не от диетолог. За най-успешна в 

проучванията се смята диетата 

FODMAP. Важно е да се отбележи, че 

диетите се въвеждат за период от 

6-8 седмици и/или до повлияване на 

симптомите, а при стабилизиране 

на състоянието пациентите могат 

плавно да се върнат към пълноценно-

то си хранене. 

Медикаментозното лечение използ-

ва различни групи препарати спо-

ред водещото оплакване. При функ-

ционалната констипация златният 

стандарт са лаксативите (всички 

групи), но при диссинергия на тазо-

вото дъно те често са неефективни 

и се препоръчват биофийдбек техни-

ки за контрол и ефективна евакуация 

(и тук в страната липсва достъпна 

база за клинична оценка и практи-

ческо приложение). Терапията се 

припокрива с тази при IBS-C, като 

за последната се препоръчва опит 

с разтворими фибри, съдържащи се 

в овесените ядки, киви, сини сливи, 

манго и смокини, псилиум; прилагат 

се също спазмолитици в комбинация 

със стимулиращи или осмотични 

лаксативи. Много актуални гастро-

ентерологични консенсуси обаче от-

хвърлят лаксативите като неефек-

тивни при IBS-C, защото въпреки 

че повлияват нарушения ритъм на 

дефекация, почти не се отразяват 

на подуването и коремната болка 

(вкл. ПЕГ базираните). В тези стра-
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ни се използват медикаменти като 

секретагога (lubiprostone, linaclotide, 

prucalopride, tenapanor) и прокинети-

ци като tegaserod, които все още не 

са регистрирани в България. 

IBS-D изисква лечение със спазмо-

ли тици, oпиоидни агонисти (lo pe  ra-

mide), жлъчни секвестран ти (сho-

le  styramine, colestipol, co le  se ve lam), 

селективни антибиотици (me tro ni-

da   zole, rifaximine), алтернатива са 

пробиотиците, TCA, iberogast; мен-

тово масло, мелатонин; 5-HT3-рецеп-

торните блокери (alosetron) все още 

не са регистрирани в България. SSRI 

могат да повлияят неблаготворно 

мотилитета. 

Безспорно една от най-трудните за 

повлияване групи е функционалното 

подуване. Често се комбинира със 

симптоми на функционалната дис-

пепсия. Ключови патогенетични 

механизми са въглехидратна нето-

лерантност, бактериален свръхрас-

теж, както и абдоминофреничната 

диссинергия, променена чревна фло-

ра, интестинален дисмотилитет. 

На първо място трябва да се оце-

ни дали наличието на подуването е 

свързано с промяна в ритъма на де-

фекация, ако да – то този проблем 

трябва да се адресира на първо мяс-

то. Диагностичните методи често 

се налагат поради рефрактерност-

та на оплакванията. Въпреки че 

70% от пациентите, доказани с не-

целиачна глутенова свръхчувстви-

телност съобщават за подуване, в 

допълнение е проучено, че не безглу-

теновата, а low FODMAP диетата е 

най-удачна за това състояние. Меди-

каментозното лечение включва си-

метикон, пробиотици, селективни 

антибиотици (rifaximin например 400 

mg два пъти дневно за 10 дни), спаз-

молитици (mebeverine), прокинетици 

(tegaserod), секретагога (linaclotide, 

pricalopride, lubiprostone), невромоду-

латори (SSRI, TCA, buspirone). Огра-

ничен е ефектът на класическите 

прокинетици (metoclopramide). В до-

пълнение се използва биофийдбек, 

комплементарни и алтернативни 

терапии, обучение в диафрагмално 

дишане, хипнотерапия.

Аноректални 
заболявания

Най-често срещаното заболяване е 

proctalgia fugax (функционална анал-

на болка), следван от синдрома на 

леватор ани и фекалната инконти-

ненция. Ключово изследване е ано-

ректалната манометрия, която 

рутинно не се извършва в страна-

та. Оценка на тазовото дъно може 

да се направи с дигитален преглед, 

ректална ехоендоскопия или МРТ. 

Предлаганите медикаменти са спаз-

молитици, невромодулатори, в съче-

тание с анорек тален биофийдбек и 

психотерапия. 

Централно 
медииран коремно-
болков синдром

При изключване на други причини за 

коремна болка това е поставяната 

диагноза, като честотата е извън-

редно ниска в проучването. Ключо-

ва роля имат невромодулаторите 

с доминиращ централен ефект, а 

изборът на препарат зависи от съ-

пътстващите коморбидности и 

психостатус. При предимно болков 

синдром първи избор са TCA. При 

странични ефекти или неефектив-

ност, вариант са SNRI (duloxetine, 

venlafaxine). SSRI се препоръчват 

при комбинация с безпокойство, де-

пресия, фобии. Тези групи могат да 

бъдат допълнени от:

 • Атипични антипсихотици (olanza-

pi ne, quetiapine) отличен избор при 

коремна болка, асоциирана с фибро-

миалгия, мигрена или друго хронич-

но главоболие; също така водят 

до анксиолиза и индуцират съно-

творен ефект, при намален риск 

от екстрапирамидни странични 

ефекти. Възможно е комбиниране 

на quetiapine с SNRI или TCA при ре-

фрактерна болка от ГИТ. 

 • Gabapentin, pregabalin (в съчета-

ние с фибромиалгия, болка от ко-

ремната стена).

 • Bupropion (при превалиращи умора и 

сънливост). Паралелно или като ал-

тернатива могат да се използват 

и психологични терапии и похвати 

(CBT при маладаптивни състояния, 

катастрофизиране), хипнотера-

пия, техники за релаксация. 

Интегрална грижа 
за пациентите 

В последните години в някои дър-

жави се въвежда нова категория на 

лечение – поведенческа терапия за 

черва и мозък (BGBT), промотирана 

от Rome foundation. Терапията се 

прилага от клиницист и представля-

ва краткотрайно, нефармакологично 

въздействие, което приоритизира 

овладяването на гастроинтести-

налните симптоми над подобрява-

нето на психологическите комор-

бидности. Като такава тя е строго 

индивидуализирана и включва ком-

бинация от ефективни техники на 

база бихейвиоризъм. Може да бъде 

комбинирана с използване на невро-

модулатори и представлява ключов 

детайл от интегралната грижа за 

пациентите с DGBI. Елементи на 
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тази терапия са когнитивно-бихей-

виоралната терапия, програми за са-

молечение при DGBI, психообучение, 

диафрагмално дишане, техники за 

релаксация и управление на стреса. 

Идеални кандидати за тази тера-

пия са пациенти, които са приели 

диагнозата си, разбират ролята на 

терапията в интегралната грижа, 

могат да инвестират достатъчно 

време в промяна на поведението 

си, съгласни са да подобрят техни-

ката на справяне с проблемите или 

които изпитват изолация, дистрес 

от симптомите на ГИТ. Неподходя-

щи кандидати са тези, които имат 

тежка психопатология, прекалено 

са фокусирани върху търсенето на 

„лек“, не разбират концепцията на 

заболяването си, не могат да инвес-

тират време да се променят или ак-

тивно използват забранени субстан-

ции. Срединно положение заемат 

пациентите с хранителни разстрой-

ства, посттравматичен стрес, де-

фицит в мотивацията или други пси-

хологически коморбидности. ■
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