
ТУБЕРКУЛОЗА 
В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ
ДР.  ГЕРГАНА ДЯКОВА УМБАЛ” СВ.МАРИНА” ВАРНА



ЗАБОЛЯВАНЕ С НАРАСТВАЩО
ЗНАЧЕНИЕ

 2 милиарда инфектирани с ТБК в света

 Годишно в света възникват 9.000.000 нови случая на 
ТБК. 

 В България : сред най-високите нива за ЕС –
26/100000.

 Годишно около 500 деца с новооткрита ТБК.



ТУБЕРКУЛОЗА ПРИ ДЕЦАТА
диагностично предизвикателство

 Често протича със субклинична
симптоматика.

 Образните методи имат голямо значение 
поради :

 трудното и в някои случаи  дори 
невъзможно  микробиологично 
изследване при децата.

 честите лъжливи резултати от пробата 
Манту, γ-IF и PCR методите. 



ФОРМИ НА ТБК
 Сложно взаимодействие между етиологичния 

причинител M. tuberculosis и клетъчно-
медиирания имунитет.

 Води до огромно разнообразие в проявлението на 
заболяването

1. ПЪРВИЧНА ТУБЕРКУЛОЗА

2.  ВТОРИЧНА ТУБЕРКУЛОЗА

I. ПУЛМОНАЛНА

II. ЕКСТРАПУЛМОНАЛНА

 В  детска възраст се срещат всички от тях, но с 
известни особености.



ВЪЗРАСТОВИ ОСОБЕНОСТИ

 0-5г. – почти изключително Първична ТБК. 

 0-3м. – особено тежко протичане – “инфантилна 
форма”

 5-10(14г.) – ”период на затишие” случите 
рязко намаляват

 >14г. – по-често Вторична ТБК  - “адултна
форма”



ПЪРВИЧНА ТУБЕРКУЛОЗА

 Може да се срещне във 
всички възрастови 
групи, но е по-честа 
при малки деца.

 Развива се в 
имунологично
“девствен” организъм -
при първата среща  с 
М. tuberculosis.



ПЪРВИЧЕН ТБК КОМПЛЕКС

 ПЪРВИЧЕН АФЕКТ (Фокус на Гон) – локална 
алвеоларна възпалителна реакция. 

 В най-добре аерираните зони – каудални зони на 
горен лоб, среден лоб, краниални зони на долен 
лоб.



ПЪРВИЧЕН ТБК КОМПЛЕКС

Първичен Комплекс (Комплекс на Гон):

Първичен Афект + Лимфангит + Лимфаденит

ПЪРВИЧЕН АФЕКТ

РЕГИОНЕРЕН ЛИМФАДЕНИТ



ПЪРВИЧЕН ТБК КОМПЛЕКС
 Отличителна черта на Първичната (в частност 

детската) ТБК е ЛИМФАДЕНОПАТИЯТА!

 Обикновено хилусна ипсилатерална на 
първичния афект.  Засягат и медиастиналните
лимфни възли.



ПЪРВИЧЕН ТБК КОМПЛЕКС

ЛВ
ЛВ

 Първична ТБК винаги трябва да присъства в ДД
при установяване на хилусна лимфаденопатия в  
детска възраст!



ЕВОЛЮЦИЯ НА ПЪРВИЧНИЯ КОМПЛЕКС

ПЪРВИЧЕН ТБК КОМПЛЕКС

ДЕФИНИТИВНО 
ОЗДРАВЯВАНЕ

ЛАТЕНТНА ТБК
ИНФЕКЦИЯ

ПРОГРЕСИРАЩА 
ТБК



ЛАТЕНТНА ТУБЕРКУЛОЗНА ИНФЕКЦИЯ

 Най-честият път на еволюция на  Първичния 
Комплекс 

 Огнищата от ПК се резорбират и организират, 
често с отлагане на калций.

 Rö на гръдна клетка
обикновено е 
НОРМАЛНА.

Рентгенография на 9-годишно момче с 
(+) кожна туберкулинова проба и без 
клинична симптоматика.



ЛАТЕНТНА ТУБЕРКУЛОЗНА ИНФЕКЦИЯ

 Rö-графията може да покаже остатъчни изменения, 
обикновено по типа на грануломи с натрупване на 
калций:

Калцифицирал фокус на Ghon Калцифицирали ЛВ



ПРОГРЕСИЯ НА ПЪРВИЧНАТА  ТБК

 Рискови групи:

 деца < 5г.

 имунокомпроменитирани деца –

HIV, хронични и малигнени
заболявания

 деца живеещи на улицата или при 
лоши социално-битови условия

 При нелекуване на  първична ТБК



ПРОГРЕСИЯ НА ПЪРВИЧНАТА  ТБК

 Спектър на прогресия:

 Прогресия на Първичния Афект - ПА

 Прогресия на лимфаденопатията

 Дисеминиране на заболяването

– хематогенна дисеминация - засягане може да 
натъпи практически на всеки орган



Прогресия На Паренхимното Засягане
Туберкулозна Пневмония

 Лобарна Пневмония или Бронхопневмония –
разширяване на първичния афект;  бронхогенна
дисеминация

 Клинично:  неповлияваща се от стандатрно АБ-лечение 
пневмония, често с тежко протичане.



Прогресия На Паренхимното Засягане
Туберкулозна Пневмония

 При по-нататъшна прогресия  могат да се развият  
казеозна некроза, кавитации, а при малки деца и 
пневматоцеле.

ТБК при дете на 
3м.



ПРОГРЕСИЯ НА ЛИМФАДЕНОПАТИЯТА

 Стеноза или обструкция на бронх/трахея. 

 Ателектаза или експираторен емфизем.

 Пробив към бронх/трахея

Ателектаза на

долен  ляв лоб

Експираторен

емфизем вдясно



ПРОГРЕСИЯ НА ЛИМФАДЕНОПАТИЯТА

МЕДИАСТИНАЛНА 
ЛИМФАДЕНОПАТИЯ СЪС 
СТЕНОЗА НА ТРАХЕЯТА

СУБКАРИНАЛНА 
ЛИМФАДЕНОПАТИЯ СЪС 
СТЕНОЗА НА ДЕСЕН ГЛАВЕН 
БРОНХ



ТРАХЕОБРОНХИАЛНА ТБК

 Засягане на мукозата на трахеята и/или бронхите.

 В 90% от случаите води до стеноза или 
обструкция на бронх/трахея.

 Обикновено води началото си от засегнати 
медиастинални и хилусни ЛВ.

Равномерно стесняване     Неравномерна стеноза Ампутация на бронх
/външно притискане от ЛВ/     /ерозия, улцерация,фиброза/            /пълна обструкция/



ТРАХЕОБРОНХИАЛНА ТБК



ХЕМАТОГЕННА ГЕНЕРАЛИЗАЦИЯ
МИЛИАРНА ТУБЕРКУЛОЗА

 Бебета и малки деца.

 Двустранно в БД паренхим - дребно-нодулерни сенки с 
големина  2-3мм

 Често съпътстващо засягане на ЦНС !

 Остър ТБК сепсис (ТБК на Ландузи) – свръхостра форма, 
развиваща се за дни. 



ВРОДЕНА ТУБЕРКУЛОЗА

 Рядка форма на първична ТБК.

 Пренатално предаване на инфекцията от майката на 
плода посредством v. umbilicalis или амниотичната
течност.

 За да се говори за вродена ТБК, трябва да има доказана 
дисеминирана или генитална ТБК при майката.



ВРОДЕНА ТУБЕРКУЛОЗА

 Rö - неразличима от други неонатални пневмонии.

 Лимфаденопатията,  ЧД засягане или милиарно
разпространение насочват към ТБК.

 Тежко протичане;  животозастрашаваща.

Множество консолидации и 
хилусна лимфаденопатия

вляво.

Седмици по-късно –
консолидациите са резорбирани .

Пневматоцеле.



ПОСТ-ПЪРВИЧНА  ТБК

 В детска възраст е характерна за  подрастващите.

 Обикновено години, след първичната инфекция.

 БД засягане се характеризира с:

КАЗЕОЗНА НЕКРОЗА

КАВИТИРАНЕ

ФИБРОЗА 

БРОНХОГЕННО ДИСЕМИНИРАНЕ

 ЛИПСВА  ЛИМФАДЕНОПАТИЯ



ПОСТ-ПЪРВИЧНА  ТБК

Пост-първична ТБК при момиче на 
15г.
Консолидация с наличие на 
кавитации
в левия белодробен апекс.
Тракция на левия хилус краниално .

•Предилекционно
засягане на 
БЕЛОДРОБНИТЕ 
ВЪРХОВЕ 
и апикалните
сегменти на долните 
лобове.



ПОСТ-ПЪРВИЧНА  ТБК

 Много по-голяма склонност към кавитиране в сравнение с 
първичната ТБК.

 Oбразуваните кухини се наричат каверни. 

 Дебелостенни и с неправилна форма, често множествени



ПОСТ-ПЪРВИЧНА  ТБК

 Развитие на фиброза паралелно с ексудативните
промени:

- тракция на хилусите, бронхиектазии, стеноза
на бронхи, редуциране обема на белия дроб.



ПОСТ-ПЪРВИЧНА  ТБК

 При срив в имунитета, например деца с ХИВ ко-
инфекция, могат да се развият и остри форми:

 Туберкулозна Пневмония – неразличими от 
пневмоничните форми на първична ТБК. 

 Милиарна ТБК – при настъпване на 
хематогенна дисеминация.



ТУБЕРКУЛОЗЕН ПЛЕВРИТ

 Първична  и постпървична ТБК.
 По-чест  в юношеска възраст.
 Обикновено неголям и едностранен.
 Засягане на белодробния паренхим - в до 50% от случите.
 УЗ и КТ - уплътняване на плеврите и наличие на септи
особено при вторична ТБК.



ЕКСТРАПУЛМОНАЛНА  ТБК



ЕКСТРАПУЛМОНАЛНА  ТБК

 Може да се развие в рамките на първична или 
пост-първична ТБК.

 Вторичните форми се обикновено се  развиват 
при реактивация на инфекцията в “посявки” в 
далечни органи  останали жизнеспособни, 
години след елиминиране на първичната 
инфекция. 

 Може да се засегне практически всеки орган в 
човешкото тяло.



КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

 Момче на 1г. с  подутина на шията.

 Клинично съмнение – малигнено
лимфопролиферативно заболяване.

 Осъществено УЗ изследване с данни за десностранна
лимфаденопатия . Лимфните възли са хетеро – към 
хипоехогенни, с централен разпад и срастнали в пакет.



КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

 Диференциална Диагноза на лимфни 
възли с разпад:

ТУБЕРКУЛОЗА ТУЛАРЕМИЯ ФЕЛИНОЗА



КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

 Хистологичен Резултат :

Туберкулозен Лимфаденит



Туберкулозен Лимфаденит

 Една от най-честите 
форми на 
екстрапулмонална ТБК  в 
детска възраст, по-
типичен в диапазона -11-
18г. 

 Най-често се засягат 
Цервикалните ЛВ  -
(скрофула)

 Засегантите ЛВ се 
увеличават, казеифицират
и могат  да фистулизират
към кожата



ЦЕРВИКАЛЕН  ТУБЕРКУЛОЗЕН  ЛИМФАДЕНИТ 

/СКРОФУЛА/

 Поява на една или повече 
цервикални маси. 
Обикновено от едната 
страна на шията.



ЦЕРВИКАЛЕН  ТУБЕРКУЛОЗЕН  ЛИМФАДЕНИТ 
/СКРОФУЛА/

УЗД – обикновено множество, 
срастнали в пакет ЛВ с 
хипоехогенен център – казеозна
некроза.  

КТ – ЛВ с хиподенсен център и 
хиперденсна периферия. Липсва 
възпалителна реакция в околните 
тъкани.



ТУБЕРКУЛОЗА НА ЦНС

 Най-честа при деца < 5г.

 Възниква в рамките на  хематогенна
дисеминация.

 Могат да бъдат засегнати менингите
и/или мозъчния парехим.



ТУБЕРКУЛОЗЕН МЕНИНГИТ
 Пик във възрастта от 0-4г.

 Гъст ексудат субарахноидално в областта на 
базалните цистерни.

 КТ - изразено контрастно усилване около базалните
цистерни и Силвиевите бразди.



ТУБЕРКУЛОЗЕН МЕНИНГИТ
Усложнения

Инфаркти в  базалните ядра, 
вследствие васкулит,  на базата на 
ТБК менингит.

Хидроцефалия



ТУБЕРКУЛОЗА НА ЦНС

ТБК МОЗЪЧЕН АБСЦЕСТУБЕРКУЛОМ



МУСКУЛО-СКЕЛЕТНА ТУБЕРКУЛОЗА

 Децата са по-податливи от възрастните.

 Съпътстваща пулмонална ТБК може да се 
установи в до 50% от случаите. 

 Костните лезии често се съпътстват от 
мекотъканни “студени” абсцеси.



МУСКУЛО-СКЕЛЕТНА ТУБЕРКУЛОЗА
ТУБЕРКУЛОЗЕН СПОНДИЛИТ

 Децата са по-податливи от 
възрастните. 

 В 50% от случаите на мускуло-
скелетна ТБК, инфекцията се 
локализира в гръбначния 
стълб.

 Засягат се прешленните тела и 
междупрешленните дискове 
обикновено в торакален отдел. 



ТУБЕРКУЛОЗЕН СПОНДИЛИТ

 Процесът се разпространява към интер- и 
паравертебралните пространства.

 “Студени абсцеси” параветебрално.

 Колапс на засегнатите вертебрални тела и развитие на 
гибусна деформация



ТУБЕРКУЛОЗЕН АРТРИТ 

 Втора по честота локация в опорно-двигателната 
система

 Засягат се носещите стави - най-често ТБС, коленни, 
глезенни, СИС.



АБДОМИНАЛНА ТБК 
ТБК на АбдоминалнитеЛимфни Възли



Гастро-интестинална ТБК

 Засяга се най-често  илео-цекалната (80-90%) 
област – поради обилието на лимфна тъкан, 
по-рядко колона. 

 Съчетаване с лимфаденит или перитонит. 



ТУБЕРКУЛОЗЕН ПЕРИТОНИТ

Серозен – голямо количество бистър 
ексудат и множество туберкули по 
перитонеума

Сух (адхезивен) – казеозни нодули; 
фоброзна перитонеална реакция; 
множество плътни адхезии
Перитонеален “cake”



ТБК 
НА ПИКОЧО-ОТДЕЛИТЕЛНАТА СИСТЕМА



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Трудната диагноза на ТБК, дългото и скъпо 
лечение, инвалидизацията водят до тежко 
социално-икономическо бреме на 
заболяването.

 След  HIV/СПИН, ТБК  е втората водеща 
причина за смърт причинена от инфекциозно 
заболяване в света.

 Със съвременното ниво на глобализация 
срещите на медицинските специалисти с ТБК в 
бъдеще ще нарастват.



БЛАГОДАРЯ ЗА 
ВНИМАНИЕТО :)


