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Абстракт 

 

Дивертикулът на хранопровода представлява ограничено разширение на лумена на 

хранопровода във вид на сляпо завършващо торбовидно издуване на стената му. Среща 

се по-често при мъжете на възраст между 45-70 години. Класифицират се спрямо 

няколко основни признака: механизъм на образуване, локализация  и дебелина.  

Дивертикулът на Zanker ( ДЦ) е рядко разстройство на хранопровода, който възниква в 

резултат на лоша координация между контракциите на горния езофагеален сфинкетр и 

фарингеалните мускули. Лечението на ДЦ може да  бъде хирургично и ендоскопско. 

Към момента няма рандомизирани опити, които да установят превъзходството на един 

от двата метода. 

За да докажем ролята на ендоскопското лечение при ДЦ представяме два клинични 

случая: 

Първият е  на 60- годишен мъж, който постъпи в нашето лечебно заведение с оплакване 

от дисфагия и кашлица непосредствено след прием на храна. От Компютърната 

томография (КТ) на гръден кош и последващата горна ендоскопия се потвърди 

диагнозата дивертикул на хранопровода. Проведе се комбинирано ендоскопско и 

хирургично лечение - ригидна перорална дивертикулостомия под директна 

визуализация с помощта на видео- медиастиноскоп и гастроскоп. 

Представяме втори клиничен случай на 66 годишен мъж, който постъпи в нашето 

лечебно заведение с оплакване от болки , дисконфорт зад гръдната кост и регургитация 

на храна от трахеостомна канюла, поставена след продължителна апаратна вентилация 

по повод кардиохирургична операция. От проведения КТ на гръден кош се установи 

дивертикул на хранопровода. На първи етап се извърши сваляне на трахеостомната 

канюла и поставяне на нутритивна перкутанна ендоскопска гастростома. При повторна 

хоспитализация след  около 2 месеца се проведе ендоскопска флексибилна 

дивертикулостомия. 

Пероралната дивертикулостомия е минимално инвазивна и ефективна алтернативна 

терапевтична опция с оглед  намалената заболеваемост и смъртност, скъсеният 

болничен престой, минимални условия за компликации и бързо възстановяване на 

пациента. Техниката изисква специализирано ендоскопско оборудване и познания за 

употребата му. 


