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Pediatric emergency 

Б. Балев 
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Акценти:   

§  Техника на изследването, модалности 

§  Специфични проблеми и анатомични особености  
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Техника на изследването: 
ехография 

§  Първо изследване при абдоминална патология 
§  Много газове 
§  Нестандартни акустични прозорци 
§  Честота – 7 МХЦ за новородени, по-големите с 3 и 5 МХц., 
конвексен и линеен трансдюсер 

§  Необходимост от cine-mode на апаратурата 
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Техника на изследването: 
рентгеново изследване 

§  Децата са 10х по лъчечувствителни от възрастните. 
§  При възможност УЗ. 

§  Препоръчват се 2 графии – в легнало положение и за 
изключване на свободен газ (право или латерография - 
лицева или странична). 

§  Допълнителна графия в легнало по корем положение 
при затруднение в разграничаването между тънко- и 
дебелочревни бримки. Газът се преразпределя вътре в 
дебелото черво и от транзверзум отива в ректум, 
асценденс и десценденс. 
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Техника на изследването: 
контрастно изследване 

§  Необходимост от имобилизация на пациента – от 
родителя или специални устройства (стандарт Оборзна 
диогностика!). Предпочита се присъствие на родителя 

§  В зависимост от възрастта и състоянието на детето 
поглъщането е от чаша, биберон или НГ сонда 

§  Не са необходими много проекции на стомаха и 
дуоденума 
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Техника на изследването: 
контрастно изследване 

1.  Детето поглъща по гръб – графия на хранопровода в 
лицева проекция. 

2.  В дясно странично положение – графия на хранопровода в 
профилна проекция 

3.  В дясно странично положение се изчаква преминавана на 
км в дуоденума – графия за изобразяване на нормален 
пилор и нормална дорзална ориентация на дуоденума 

4.  Бързо обръщане на детето по гръб – лицева графия на км в 
проксималните йеюнални бримки (ДЙФ). 

5.  Коса проекция в ляв полупрофил – изпълнени с въздух 
антрум и булб. 

6.  Обзорна снимка на целия корем за изобразяване на км в 
останалите отдели на тънкото черво 

Важно! – изобразяване на дуоденойеюналната флексура и 
изключване на малротация. За ДЙФ е от значение да се избере 
точният момент за графията – км да е в йеюнум, но все още 
да не се наслагва върху ДЙФ. 
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Техника на изследването: 
иригография 

§  Съобразени с възрастта апликатори 
§  Вариант:  въздушна иригография – негативен контраст 
за диагностика 

§  Терапевтично приложение на иригографията при 
инвагинация (с к.м., въздух и вода). 

§  При съмнение за перфорация или илеус се провежда с 
ВОДНОРАЗТВОРИМ КОНТРАСТ, а не барий!!  

§  Деволвирането е показано до 24 час след началото на 
симптоматиката, след това – хирургично лечение. 
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Техника на изследването: 
КТ 

§  Ограничено приложение в патологията на ГИТ-мастна тъкан! 
§  Определяне на mAs и kV според теглото на детето 
§  Необходимост от седация. 
§  5 мм дебелина на среза е достатъчна в рутинната практика 
§  По възможност спирално и МДКТскениране (за бързина) 
§  Дозиране на венозния контраст –  до 5 кг   4 мл/кг.т.  

5-10 кг   3 мл/кг.т. 

10-20 кг   2 мл/кг.т. 

над 20 кг   1 мл/кг.т. 
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Специфични проблеми и 
анатомични особености 

§  Оскъдно количество мастна тъкан в коремната кухина 
§  Голямо количество газове 
§  Газовите колекции в червата се явяват няколко часа след 
раждането 

§  Колонът не е с типичната хаустрация 
§  Позиция на сигмата – често е дълга, 43% лежи в десен долен 
квадрант и имитира цекум 

§  Сенки на фекалии не са нормални видими у новородените, ако 
има – съмнение за пневматоза или обструкция. 

§  При 20% от новородените не се вижда жлъчния мехур, или 
много трудно) 
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Остър корем в детската 
възраст: 
(честота по нозологични единици) 

§  Инвагинация 
§  Апендицит 
§  Обструкция (вкл. постоперативно, херния) 
§  Остър гастроентероколит 
§  Базална пневмония 
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Избор на метод 

Основната патология в неонатологията е свързана с 
обструкция и по-рядко възпаление, т.е. ситуации, при 
които има в повече течности – стаза на чревно 
съдържимо и оток.  
 
Ехография и МРТ – течности 
Рентген – газ 
КТ – калций и циркулация (к.м.) 
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Урахус, панкреас, мезентериална, 
Мекел 

Киста на слезката, 
абсцес, НБЖ-
хеморагия,  

Ехинокок, абсцес, 
холедох, 
панкреас, 
дупликатура 
дуоденум, НБЖ 

МК дисплазия, МК нефром, хидронефроза, НБЖ-хеморагия, 
мезентериална, овариална, пикочен мехур, 

хидрометроколпус 

§  “Мезентериална киста” – сборно понятие, включва лимфангиом, 
дупликационна киста, непанкреатична възпалителна псевдокиста, 
дермоид, кистичен мезотелиом и др. 

§  ДД: панкреасна псевдокиста, овариална киста, урахусова киста, 
урогенитална причина  
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§  ...илеус  (абнормен мекониум, CF) 

§  ...перитонит (интестинална 
перфорация) 

§  ...plug syndrome (преходна 
функционална обструкция на колона, 
нормален мекониум, диабет, малък ляв 
колон) 

Мекониум 

§  ...илеус-екивалентен синдром (в 
късно детство и дори възрастни, CF)  
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Мекониум илеус: 

§  Неонатална обструкция на терминалния илеум от плътен 
(абнормен) меконеум 

§  Муковисцидоза!!  
§  Дилатирани т. чр. бримки; при усложнен МИ - перфорация, 
перитонит (пренатално), волвулус 

§  Ириго (с водноразтв. к.м.!) – микроколон с дефекти в 
дисталния илеум 

§  УЗД – дебелостенни дилатирани тънкочр. бримки 
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Мекониум илеус: 

§  ДД:  
1. Атрезия на илеума 
2. Хиршпрунг на целия колон 
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24 март 

11 март 

11 март 
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Мекониум перитонит: 
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Новородено със силно раздут корем, билиарен аспират 
в НГС, липсва мекониум, палпируема маса вдясно 

§  УЗД: кистична лезия с хиперехогенен флуид 
§  Дг: Псевдокистичен МП 
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Мекониум перитонит: 

МП е асептичен перитонит от интестинална перфорация 
и попадане на мекониум в перитонеалната кухина. Най-
често е при интестинална атрезия или мекониум илеус.  
Асцит! 
 
1. Обикновено изтеклия мекониум се самоограничава и след 
раждането се представя като фиброадхезивен МП.  
2. Кистичен МП има когато мекониумът продължава да изтича в 
перитонеалната кухина. Псевдокистата съдържа чревна бримка 
(може и некротична), заобиколена от течен мекониум, 
комунициращ с интестиналиня лумен. В периферията се оформя 
псевдокапсула с калцификати 
   Калцификати >>> Асцит >>> Киста >>> Дилатирано черво! 

(прогностични степени №: 0 - 1 - 2 - 3)  
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Мекониум plug syndrome: 

§  Неясна причина – подобно на “дълъг” 
Хиршпрунг, незрялост на ганглии? 
Хормонални рецептори? 
§  Функционално стеснение под лиеналната 
флексура 
§  Обикновено до 2-3 дни преминава и се 
нормализира 
§  При навлизане на газ от тънкото в дебелото 
черво, смесвайки се с мекониума, мехурчетата 
могат да имитират некротизиращ ентероколит 
(NEC)  

§  <12 часа - мекониум plug syndrome 
§  >12-18 часа – по-вероятно да е (NEC)  

Освен това: NEC е повече при недоносени, 
а мекониум plug syndrome при доносени  
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Mesenteric Lymphadenitis: 

§  5-10 г.  
§  Болка в корема около пъпа и в десен долен квадрант  
§  Причини:  

§  beta-hemolytic streptococcus, Escherichia coli, Yersinia enterocolitica, Y. 
pseudotuberculosis, вирусна инфекция   

§  EBV 
§  Felinosis (Bartonella henselae) 

§  Пакет над 3 л.в. >5 mm по късата ос пред м. псоас - 78%, в 
мезото 56%. 

§  N.B.: Трябва да се изобрази нормалния апендикс и да се 
изключи Crohn и лимфом 
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Mesenteric Lymphadenitis: 

§  Control exam after 3 mo 
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Момиче 15 г с изострена периодична болка в 
епигастриума и хипербилирубинемия  

§  Киста на дуктус холедохус, тип 2 
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Момче 13 г 

§  Киста на дуктус холедохус, тип 4 
§  ДД кавернозна трансформация на v. portae 
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Възрастен мъж с периодичен иктер 

§  Киста на дуктус холедохус, тип 4 
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Киста на дуктус холедохус 
§  80% асимпоматично, 20% триада: болки, жълтеница, палпираща се маса в 
епигастриума 

§  Ж:М=4:1, много повече в Азия 
§  Усложнения: абсцес, портална хипертенсия, панкреатит. Деца 10%, 
възрастни 30%  

§  MRCP – метод на избор за оценка на отношението на кистата с 
панкреатобилиарната връзка 

Тип 1 (А,В,С) 
Дилатиран 
дуктус 

Тип 2 
“дивертикул” 

Тип 3 
“киста в 
дуоденума/
панкреаса” 

Тип 4 
“броеница” 

Тип 5 

Caroli 
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Момиче 11 м. с остра коремна болка, преди 2 
мес. “дезинвагинирано” в друга болница 

§  Проследено 48 ч без 
прогресия към 
обструкция 

§  Нормален жлъчен 
мехур 

§  Нормални бъбреци 
§  Нормален панкреас 
§  Нормален пасаж 
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§  ...5 дни по-късно 
§  МРТ и нова ехография 

Мекел/Дупликационна киста? 
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Дупликационна киста на ГИТ 

§  Хранопровод – 17% 
§  Подезична 
§  Стомах – 8% 
§  Дуоденум – 8% 
§  Илеум/йеюнум – 47% 
§  Дебело черво – 20% 

Белези: 
-  Слоеве на стената 
-  Перисталтика 
-  Дебрис  

Според ембрионалния произход: 
§  Foregut duplication cysts 

§  Бронхогенна  
§  Неврогенна 
§  Езофагеална 

§  Small bowel duplication cysts 
§  Large bowel duplication cysts  
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Момче 10 г с ДЦП и мелена, нисък хемоглобин, спокоен 
корем 

30 

2 ден 1 ден 
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Момче 10 г с ДЦП и мелена 

31 

§  Лимфни възли 

§  Усукване на мезентериума на 3600 
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Момче 10 г с ДЦП и мелена 
Лапаротомия, парциална интестинална резекция 

32 

Стомашна лигавица 
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Мекелов дивертикул – 
илеус и екзитус: 

§  7:00 ч. §  13:00 ч 

33 
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Мекелов дивертикул: 

§  Кървене 
§  Инвагинация 
§  Обструкция 
§  Перфорация 

34 
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Момче 13 г, болки в епигарстриума, повръщане и 
иктер 

§  Ехинококова киста с пробив в жлъчното 
дърво 

§  Имитира тромбоза на порталната вена. 
§  Имитира тип 2 на киста на холедоха 
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Руптура в: 
§  Билиарно дърво 
§  Перитонеална кухина 
§  Кръвоносен съд 

36 

Класификация на чернодробния ехинокок на СЗО 2001 г 
 
CL - еднокамерна киста с анехогенно съдържгимо без септи и без седимент  
CE 1 - еднокамерна киста с фини точковидни еха – хидатиден пясък  
CE 2 - киста с с множество септи (розетка, пчелна пита, грозд) и една еднокамерна 
главна киста (майка). Това е белег за фертилност на паразита. 
CE 3 - киста с дъщерни кисти с нагънати мембрани тип “водна лилия” – преходен 
стадий  
CE 4 - смесена хипо- и хиперехогенна структура без дъщерни кисти, израз на 
дегенерация на кистата (кълбо прежда)   
CE 5 - дъговидна дебела стена с калцификати – кистата е невитална  
 

CE3 CE4 CE2 CE1 

руптура 
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Момче 20 дни с данни за сепсис и 
неподвижност на левия крак 

§  Кистозно-паренхиматозна лезия в коремната кухина 
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Момче 3 м с картина на балониран корем, 
комбинирана АБ поради постпартална 
белодробна инфекция 

§  “Фунгални топки” – кандидозен нефрит 

Асцит.  

Долен полюс 
ляв бъбрек 

Дилатирана чашка Детрит в 
чашките 
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Момиче 45 дни с болезнена подутина в 
ингвиналната област 

§  Херния в канала на Нук (Anton Nuck, 
1690 г)  
§  Торбовидно проникване на 
париеталния перитонеум по хода на 
кръглия лигамент на матката към labia 
majora  
§  Непълната му облитерация води до 
ингвинална херния или хидроцеле у 
момичета. След пуберитета – 
ингвинална ендометриоза. 
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Момче 10 г с умерено болезнена подутина, заемаща дясната 
коремна половина, повръщане, температура 38.5 гр, локален 
дефанс, CRP 135 

40 

•  Абдоминална ехография 
•  Голяма течна колекция с 
множество точковидни еха 

 
•  Пакет л.в. 
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Момче 10 г от около 20 дни с леко болезнена подутина заемаща 
дясната коремна половина, повръщане, температура 38.50, 
локален дефанс, CRP 135 

41 

КТ: 
• Абсцесна кухина? 
• Мегаколон/Хиршпрунг? 
• Действие?  
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Момче 10 г с леко болезнена подутина заемаща дясната коремна 
половина, повръщане, температура 38.5 гр, локален дефанс, CRP 
135 

42 

•  Иригография с водноразтворим контраст след КТ 
•  Трудно преминаване през хепаталната флексура 
и бавно изпълване на цекума 

•  Липсва изтичане в кухината 

Контрола 24 ч. Изходен УЗ 
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Момиче 6 г с болка RUQ и температура  

§  Остър бактериален нефрит 
§  Кистична формация под черния дроб – многокамерна с 
много тънки стени 

§  Случайна находка: лимфангиом 



44 44 44 

Абдоминална маса у новороденото 
§  Бъбречни (55%) 

§  Хидронефроза (25%) 
§  Мултикистична дисплазия 

(15%) 
§  Поликистоза 
§  Мезобластен нефром 
§  Тромбоза на бъбречна 
вена 

§  ГИТ(15%) 
§  Дупликация 
§  Волвулус 
§  Мекониум перитонит 
§  Мезентериална киста 

§  Гениталии (15%) 
§  Яйчникова киста 
§  Хидрометроколпос 
§  Хематометра 

§  Ретроперитонеум (10%) 
§  НБЖ хеморагия 
§  Невробластом 
§  Тератом 

§  Хепатобилиарни (5%) 
§  Хемангиоендотелиома 
§  Киста на холедоха 
§  Хидропс на жл. мехур  


