














































































































НАШИЯТ КЛИНИЧЕН ОПИТ ПРИ ФЕБРИЛНИ
УРОИНФЕКЦИИ ПРИ ДЕЦА В КЪРМАЧЕСКА И РАННА
ДЕТСКА ВЪЗРАСТ
Е. Костадинова, И. Божкова, Х. Стоянова, И. Чакъров, П. Иванова, П. Чакърова
Клиника по Педиатрия, УМБАЛ “Проф. Ст. Киркович“, Стара Загора

Въведение: Последните диагностични насоки при фебрилните уринарни инфекции в
детската възраст препоръчват редуциране на броя на инвазивните процедури. Но нито
една от тях не е утвърдена от резултатите на дългосрочно проучване. Цел на
настоящото съобщение е да сподели нашият 6 годишен клиничен опит (2008-2013г.) от
прилагането на протокол, съобразен с основното заболяване, включващ редуциран брой
на инвазивни процедури при деца с фебрилни уроинфекции на възраст под 36 месеца.
Материал и методи: Ретроспективно са изследвани 116 деца на възраст от 1 до 36
месеца хоспитализирани по повод на фебрилна уроинфекция. Децата са разделени на
подгрупи според наличието на първа или рецидивираща уроинфекция; установена или не
аномалия на бъбреците и уринарния тракт, проведените образни изследвания по
протокол и резултати от лечението. УЗД на отделителна система е направена на
всички пациенти. При децата с нормална УЗД не са провеждани други допълнителни
изследвания. МЦГ не е извършвана като рутинно изследване след първа фебрилна
уроинфекция. Децата с УЗД отклонения и рецидивиращи уроинфекции са подложени на
МЦГ и DMSA бъбречна сцинтиграфия. На разширени образни изследвания са подложени
децата с обструктивни уропатии, бъбречна мултикистозна дисплазия и др.
Резултати: Патологични УЗ данни се откриват при 26% от децата след прекарана
първа фебрилна уроинфекция; при 8 % от тях са налице повтарящи се уроинфекции.
Извършени са 29 МЦГ като при 10 деца е доказан високостепенен ВУР. DMSA
бъбречната сцинтиграфия показва бъбречни промени при137 деца с ВУР ІІІ- ІV ст. и
обструктивни уропатии. Всички деца с абнормна ехографска находка са подложени на
ехографски мониторинг в продължение на 2г. 6м.-3г. за проследяване растежа на
бъбреците.
Изводи: С прилагането на нашия клиничен протокол се постига намаляване на
инвазивните изследвания, без това да води до диагностични пропуски или компромиси с
детското здраве.

OUR CLINICAL EXPERIENCE WITH FEBRILE
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Pediatric Clinic, Prof. St. Kirkovich University Hospital - Stara Zagora

Introduction: Latest diagnostic guidances regarding febrile urinary tract infections in children re-
commend reduction of the number of invasive procedures. However, none of the procedures have
been confirmed by the results of the long-term studies. The aim of this paper is to share our 6-year
clinical experience (2008-2013) in applying a protocol that takes into consideration the main dis-
ease of the patient and includes reduced number of invasive procedures in children with febrile ur-
inary tract infections (UTI) at the age under 36 months.
Material and Methods: A retrospective study of 116 children at the age of 1 to 36 months, who
were hospitalized due to febrile UTI, was performed. The kids were divided into subgroups based
on the presence of first or recurrent UTI; determined anomaly of the kidneys and urinary tract; the
conducted imaging tests according to the protocol; and the results of the treatment. Ultrasound of
the urinary system was performed to all of the patients. Voiding cystourethrography (VCUG) is not
recommended routinely after the first UTI. The children with normal ultrasound diagnostics didn’t
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Увод. Витамин Д (VitD) е основен регулатор на калциево-фосфорната обмяна и има важно
значение за костния метаболизъм. Дефицитът му в детска възраст допринася за развитието
на остеомалация и остеопороза. Пациентите с хронични бъбречни заболявания са предразпо-
ложени към възникване на недостиг на VitD. Нарушеният хранителен толеранс, хипоалбуми-
немията, загубата на VitD-binding protein, продължителната глюкокортикоидна терапия
(ГКТ) се посочват като основни рискови фактори, водещи до дефицит на VitD при децата с
идиопатичен нефротичен синдром (ИНС). Цел. Да се определи и анализира дефицитът на
VitD (25/ОН/D) при деца с ИНС. Материал и методи. Изследвани са 25 деца – 14 момчета и
11 момичета на средна възраст 8,4±1,9г. с ИНС и нормална бъбречна функция (GFR≥ 80
ml/min/1,73m2). Пациентите са разпределени в три групи: деца в рецидив (n=5), провеждащи
ГКТ по протокол; деца в ремисия (n=6), но все още провеждащи ГКТ в алтерниращ режим;
деца в ремисия (n=14) за период над 1 година и без ГКТ. Проследени параметри: серумни ни-
ва на 25/ОН/D, паратхормон (ПТХ), албумини, калций, фосфор и алкална фосфатаза. Резул-
тати. Тежък дефицит на VitD (9,18± 1,23 nmol/l) бе установен при всички деца в период на
рецидив. Недостатъчност на VitD (36,90±12,80 nmol/l) бе отчетена при 5 от пациентите в ре-
мисия, но все още провеждащи ГКТ. При 9 от децата в ремисия, които не провеждат ГКТ бя-
ха установени нормални нива на 25/ОН/D (59,56±11,75 nmol/l). Нивото на 25/ОН/D показа
значима позитивна връзка с това на серумните албумини и с ГКТ ( r = 0,71; r = 0,77; p <
0,0001). Изводи. Данните от проучването показват негативното влияние на различни факто-
ри върху нивото на 25/ОН/D, водещи до дефицит при пациентите от първите две групи. Нор-
мализиране на нивото се постига след продължителна ремисия. При децата с ИНС съществу-
ва висок риск от развитие на дефицит на VitD и при тях е препоръчително проследяване на
нивото му в период на рецидив и по време на ГКТ. Суплементацията с VitD е наложителна
при състояние на дефицит с оглед осигуряване на адекватен костен метаболизъм.



38. Клинико-генетични проучвания на полиморфизми на АСЕ ген в развитието на вро-
дени аномалии на бъбреците и уринарния тракт
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Откриването на молекулярните основи на Вродените Аномалии на Бъбреците и Уринарния
Тракт (CAKUT - Congenital Anomaly of Kidney and Urinary Tract - приет акроним от специа-
лизирана литература) е от основно значение за разбирането на свързаните с тях заболявания
и предсказване на прогнозата им. Системата ренин-ангиотензин (РАС) и в частност ангио-
тензин-конвертиращия ензим (АСЕ) имат важна роля в най-ранните етапи на нефрогенезата.
В интрон 16 на АСЕ гена е открит полиморфизъм поради Alu insertion/deletion (I/D). Много
актуални изследвания проучват значението му за развитието на вродени бъбречни аномалии,
въпреки противоречивите резултати. Поставихме си за цел: 1. Да изследваме ACE I/D поли-
морфизъм (rs4340) при болни с бъбречни аномалии, включени в спектъра на CAKUT; 2. Да
проучим значението им за клиничното протичане на заболяването. Материал и методи:
При 134 деца с CAKUT, разпределени в клинични групи (групаА: бъбречна агенезия (БА),
хипо/дисплазия (БХД), мултикистозна дисплазия (БМКД); група Б: обструктивни нефропа-
тии; група В: ВУР; група Г: двойно-дренажна система и подковообразен бъбрек) и 109 здра-
ви контроли се извърши: 1. Генотипиране по I/D полиморфизъм от интрон 16 на ACE ген
чрез RLFP – PCR. Резултати: 1.Не се установи значим ефект на I/D полиморфизъм в ACE
гена в развитието на БА, БХД, БМКД, двойно-дренажна система и подковообразен бъбрек и
бъбречните цикатрикси при болни с ВУР. 2. Носителството на генотип-DD се асоциира с раз-
витието на високостепенна хидронефроза и редукция на бъбречен паренхим с OR=4.667; 95
% CI: 0.851-28.388; p=0.037, както в изолирана така и в съчетана форма. Честотата на алел-D
също беше значимо по-висока сред болни с високостепенна хидронефроза и редуциран бъ-
бречен паренхим (66 %) в сравнение с болни с нискостепенна хидронефроза (44 %;
OR=2.404; 95% CI: 0.937-6.230; p=0.043). Изводи: АСЕ генни полиморфизми имат вариабил-
но участие в развитието и прогресирането на различните форми на CAKUT. Те имат значим
ефект при обструктивните нефропатии, като генотип-DD и алел-D може да се приемат като
рискови генетични маркери за развитието високостепенна хидронефроза с редукция на бъ-
бречния паренхим. 1. Генотипната и алелна честота по ACE I/D полиморфизъм при деца с
CAKUT и здрави контроли не показва статистически значима разлика.




