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В
сяка година повече от 1 млн. 

души биват диагностицира-

ни със стомашен карцином в 

световен мащаб. По последни дан-

ни това е петото по честота и 

третото по смъртност малигнено 

заболяване. Въпреки че с повсемест-

ното въвеждане на ерадикацията на 

H. Pylori честотата му глобално е 

намаляла, стомашният карцином си 

остава основен медицински и соци-

ално-икономически проблем в Източ-

на Азия, Източна Европа и Латинска 

Америка, сред които е и България[1].

Повече от 95% от стомашните кар-

циноми са аденокарциноми. Тяхната 

етиология е директно свързана с 

наличието на инфекция с бактерия 

H. Pylori. H. Pylori е грам-негативна 

бактерия, която колонизира сто-

машната лигавица и предизвиква 

автоимунен отговор от страна на 

организма[2]. Патогенетично бак-

терията причинява дългогодишно 

и прогресивно възпаление, което 

води до атрофия на лигавицата, за-

вършваща с интраепителна неоп-

лазия[3]. Освен това значение имат 

още генетичните фактори, диета-

та, тютюнопушенето, алкохолът, 

кръвната група (кръвна група А) и др. 

Стомашният карцином е два пъти 

по-чест при мъжкия пол в сравнение 

с женския[1].

За предотвратяването на стомаш-

ния карцином може да се предприеме 

първична профилактика – избягване 

на рисковите фактори (здравослов-

но хранене, спиране на тютюнопу-

шенето и др.) или вторична про-

филактика – ранна диагностика и 

лечение на преканцерозите и ранния 

стомашен карцином[4]. Поради факта 

че стомашният карцином има от-

четливи лезии, който могат да бъ-

дат ендоскопски диагностицирани 

и хистологично доказани в ранен 

стадий, някои от страните с много 

висока честота на заболяването са 

предприели скринингови програми 

(Япония, Южна Корея и др.)[3,4].

За ранен стомашен карцином се 

смята всеки карцином, локализиран 

в мукозата и/или субмукозата, без 

значение от лимфното разпростра-

нение. Ранните стомашни карцино-

ми, подходящи за ендоскопско лече-

ние са тези, при което се смята, 

че има риск от лимфогенно разпро-

странение по-малък от 1%, а именно:

Абсолютни индикации

 • Умерено или високо диференциран 

аденокарцином без язвени дефек-

ти (UL0), ангажира мукозата и/

или мускулната пластинка (T1a) и 

има диаметър по-малък от 2 cm – 

подходящ за ендоскопска мукозна 

и субмукозна дисекция.

 • Умерено или високо диференциран 

аденокарцином без язвени дефе-

кти (UL0), ангажира мукозата и/

или мускулната пластинка (T1a) и 

има диаметър по-голям от 2 cm – 

подходящ за ендоскопска субмукоз-

на дисекция (ESD).

 • Умерено или високо диференциран 

Стомашният карцином е петото по честота и третото по смъртност малигнено заболяване в света. Въп
реки че в световен мащаб честотата му намалява, тя остава висока в Източна Азия, Източна Европа и 
Южна Америка. Стомашният карцином може да бъде лекуван и с добра преживяемост, ако бъде диаг
ностициран своевременно. Досега в нашата страна се извършваше единствено оперативно лечение, но 
с развитието на технологиите в медицината вече са достъпни и пощадящи методи. Ранните стомашни 
карциноми могат да бъдат лекувани ендоскопски чрез ендоскопска субмукозна дисекция при строги 
индикации. Ендоскопската субмукозна дисекция е органосъхраняващ метод, с нисък процент на услож
нения и добра поносимост от страна на пациента. Според проучвания на големи кохорти куративните 
процедури не отстъпват по 5годишна преживяемост пред оперативното лечение. 
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аденокарцином с язвени дефекти 

(UL1), ангажира мукозата и/или 

мускулната пластинка (T1a) и има 

диаметър по-малък от 3 cm – под-

ходящ за ESD.

Разширени индикации

 • Нискодиференциран аденокарци-

ном без язвени дефекти (UL0), ан-

гажиращ мукозата и/или мускулна-

та пластинка (T1a) и с диаметър 

по-малък от 2 сm. 

Допълнително, ендоскопска субму-

козна дисекция за ранен стомашен 

карцином може да се извърши и из-

вън тези критерии при пациенти 

в напреднала възраст и увредено 

общо състояние с придружаващи за-

болявания, категоризиращи ги като 

високорискови за оперативно лече-

ние[5]. В случай, че лезията излиза из-

вън споменатите критерии, можем 

да прибегнем към ендоскопската 

субмукозна дисекция и като диаг-

ностичен метод за определяне на 

последващото лечение. Това се дъл-

жи на факта, че е с нисък процент 

на странични ефекти и не променя 

съществено изхода от заболяване-

то дори в напреднал стадий[6].

Процедурата се провежда под дъл-

бока венозна анестезия, в ляво 

странично положение на пациента. 

При огледа с видеогастроскоп се 

идентифицира въпросната лезия и 

се маркира с точковидни разрези 

на 5 mm в здрава тъкан около нея. 

Инжектира се високомолекулярен 

разтвор, с цел повдигане на лезия-

та. Извършва се циркулярен разрез 

2-3 mm извън маркировката, който 

е последван от en bloc дисекция на 

лезията с едновременно разрязване 

и коагулация. След като дисекцията 

е завършена, целият материал се из-

важда и се подлага на обработка и 

хистологично изследване. 

В нашата практика сме приложили 

този вид ендоскопска терапия на 

десетима пациенти с предходно 

извършена гастроскопия и хистоло-

гична верифицирана повърхностна 

лигавична лезия (висока степен на 

дисплазия или аденокарцином без 

хистологични данни за ангажиране 

на субмукозата). Нито един от паци-

ентите не презентира ендоскопски 

данни за дълбока инвазия или образни 

данни за лимфогенно и метастатич-

но дисемиране преди процедурата.

ESD се дели на куративно и некура-

тивно в зависимост от следните 

критерии:

 • Извършване на en bloc резекция.

 • Преобладаване на високо или умере-

но диференциран аденокарцином.

 • Ниво на инвазията (pT1a).

 • Негативни хоризонтални граници 

(HM0).

 • Негативни вертикални граници 

(VM0).

 • Липса на лимфоваскуларна инфил-

трация (Ly0, V0).

Международно е приета система-

та eCura за определяне на курабил-

ността и подхода (Фиг. 1)[5,7].

След обстойно хистологично изслед-

ване на препаратите стана ясно, че 

при един от пациентите ни е налице 

дълбока субмукозна инвазия и беше 

насочен за оперативно лечение. От 

останалите 9 пациенти 5 бяха кла-

сифицирани като куративни (eCura 

A) и 4 като некуративни, съответ-

но еCura B – 1 случай, еCura C1 – 2 

случая, eCura C2 – 1 случай. Всеки от 

тях беше оставен за проследяване 

както следва: двукратно в годината 

за еCura B и четирикратно за eCura 

C1 и eCura C2. Пациентът катего-

ризиран като eCura C2 се намери с 

данни за рецидив на мястото на ESD 

три месеца постпроцедурно и също 

се насочи за оперативно лечение. 

Останалите 8 човека са без данни 

за рецидив или метастатична дисе-

минация от проследяването. 

Според клинични проучвания, прове-

дени на големи групи от хора, няма 

значителна разлика в 5-годишната 

преживяемост на пациентите, тре-

тирани ендоскопски и оперативно 

за ранен стомашен карцином[8].

Ендоскопската субмукозна дисекция 

е органосъхраняващ метод с нисък 

процент на усложнения за лечение-

то на ранен стомашен карцином, 

когато се използва при зададените 

индикации. Нужна е подобрена про-

филактика и ранно провеждане на 

ендоскопски изследвания в рискови-

те групи с цел ранната диагноза и 

лечение на стомашния карцином. n
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