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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 

На кирилица 

АМ  Абдоминална мигрена 

БУТ  Бърз уреазен тест 

ВАОС Вродена аномалия на отделителната система 

ГЕРБ  Гастро-езофагеална рефлуксна болест 

ЕЕГ  Електроенцефалография 

ЕГД  Езофаго-гастродуоденоскопия 

ИОС  Инфекция на отделителната система 

КАТ  Компютър-аксиална томография 

КПТ  Когнитивно-поведенческа терапия 

ЛЗ  Лечебно заведение  

ОПЛ  Общопрактикуващ лекар 

ПКК Пълна кръвна картина 

РКБ  Рецидивираща коремна болка 

СРК  Синдром на раздразнения колон 

СУЕ  Скорост на утаяване на еритроцитите 

УЗД  Ултразвукова диагностика 

УК   Улцерозен колит 

УМБАЛ Университетска многопрофилна болница за активно лечение 

ФАБ  Функционална абдоминална болка 

ФАТ  Фекален антигенен тест 

ФД  Функционална диспепсия 

ФКБ  Функционална коремна болка 

ЯБ  Язвена болест 

 

На латиница 

dGP  Антитела срещу деаминирани глиадинови пептиди 

ELISA Enzyme-linked immunosorbent assay 

ЕМА  Антиендомизиумни антитела 

H.pylori Helicobacter pylori 

P  p-стойност (ниво на значимост) 

PCR  Polymerase Chain Reaction 

PPI  Инхибитор на протонната помпа 

tTG  Антитела срещу тъканна трансглутаминаза 
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I. УВОД 

Коремната болка е едно от най-честите оплаквания в 

педиатрията – най-често срещаният тип болка при малките деца и 

вторият по честота болков синдром, след главоболието, при 

учениците. 

Хронично рецидивиращата коремна болка (РКБ) е сред  

важните причинители на безспокойство и плач у детето. Тя тревожи 

неговите родители и е сред водещите фактори за спешна консултация, 

а нерядко и за оперативна намеса. С РКБ са свързани многократните 

отсъствия на децата от учебните заведения (детски градини и 

училища), тя е повод за множество прегледи у подрастващите. 

Честотата ѝ варира от 10% до 45 % сред децата в училищна възраст. 

Пациентите с такива оплаквания заемат 2% – 4% от всички 

посещения при общопрактикуващия лекар (ОПЛ) и до 50% от всички 

прегледи при детския гастроентеролог. 

РКБ причинява значителен дистрес на детето, на семейството 

му и влошава качеството на живот. Тя често налага обстойни, 

ненужни и скъпи изследвания, свързана е с неефективни 

терапевтични подходи, високи разходи и страдание за пациента. 

Проблемът води до преки и непреки икономически загуби за 

обществото. Паралелно с това нараства броят на децата, приемащи 

Н2-блокери и инхибитори на протонната помпа, като все по-често се 

наблюдават усложнения, свързани с тяхното приложение. 

Проспективни проучвания показват, че при неправилно лечение 

децата с РКБ остават с тези проблеми и в зряла възраст.  

Независимо от многобройните публикации по проблема, РКБ 

продължава да бъде огромно предизвикателство за лекаря. Липсва 

окончателен отговор на въпроса кои заболявания най-често се 

изявяват с РКБ и какъв обем диагностични изследвания е необходим, 

липсват и утвърдени методи на лечение, особено на заболяванията с 

функционален характер. 

През последното десетилетие се изучават патофизиологичните 

механизми на някои заболявания с РКБ и знанието в тази област 

нараства. Въпреки че традиционните фармакологични средства имат 
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ограничен успех в лечението на РКБ, някои нови агенти и 

нефармакологични подходи показват обещаващи резултати. 

В световната литература съществуват голям брой публикации, 

посветени на РКБ при децата. Но в българската специализирана 

медицинска литература проучванията, посветени на клиничните 

прояви и диагностиката на заболявания с РКБ при децата, са 

единични. 

Ръководейки се от целите, които поставя европейското 

здравеопазване през XXI-то столетие и от неизяснения подход при 

РКБ в страната ни, с настоящия труд се опитахме да проучим 

клинико-епидемиологичните, диагностичните и терапевтичните 

особености на РКБ при деца от 4 до 17 години с помощта на 

съвременни диагностични методи и лечебни средства на територията 

на МФ при ТУ – Стара Загора. Освен това за нуждите на 

практическото здравеопазване се постарахме да разработим клинико-

диагностичен алгоритъм при РКБ. Надяваме се с настоящия труд да 

направим скромен принос за подобряване на работата на ОПЛ и на 

специалистите по педиатрия по отношение на ранната диагностика и 

клинико-терапевтичното поведение на заболяванията с РКБ.  
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II. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ  

 

Цел на настоящия дисертационен труд е да се проучат някои 

клинични, диагностични и терапевтични аспекти на рецидивиращата 

коремна болка у деца чрез прилагане на съвременни диагностични 

методи и лечебни средства. 

 

За постигането на целта си поставихме за разрешаване 

следните задачи: 

 

1. Определяне на честотата на РКБ и социалните последици от 

нея сред децата (от 4 до 17 г.), потърсили медицинска помощ 

(доболнична и болнична) в ЛЗ на територията на Медицински 

факултет при Тракийски университет – Стара Загора през периода от 

2011 до 2015 година. 

2. Определяне на клиничните особености, структурата и 

типизиране на РКБ при деца (от 4 до 17 г.) според обръщаемостта им 

към медицинска помощ. 

3. Съпоставяне на клиничните прояви при РКБ у деца (от 4 до 

17 г.) с резултатите от клинико-лабораторните параметри, образните и 

високо-специализираните изследвания.   

4. Проучване на честотата и връзката на Helicobacter pylori 

инфекцията и целиакията при деца с РКБ (от 4 до 17 г.) чрез 

прилагане на нови, съвременни диагностични методи и сравняване на 

тяхната чувствителност и специфичност с рутинно използваните. 

5. Прилагане на съвременни медикаментозни средства и 

терапевтични подходи при деца с РКБ.  

6. Разработване и предоставяне за практическото 

здравеопазване на клинико-диагностичен алгоритъм на поведение при 

РКБ у деца.  
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III.СОБСТВЕНИ ПРОУЧВАНИЯ 

1.Материали 

1.1. Изследвани пациенти 

В настоящото проучване са включени общо 17 862 деца (от 4 

до 17 години) с РКБ, потърсили медицинска помощ в ЛЗ от 01.01.2011 

г. до 31.12.2015 г. на територията на Медицинския факултет при 

Тракийския университет – Стара Загора и областите Стара Загора, 

Сливен, Ямбол и Бургас, разделени в 3 групи. От тях е обособена 

група от 32 деца с ФКБ като контролна група. Прибавена е и 

контролна група от 39 здрави деца: 

1.1.1.  Група I. Амбулаторни пациенти, насочени от ОПЛ и 

по обръщаемост към специализирания педиатричен кабинет на 

УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ и МБАЛ „Тракия“- ЕООД в гр. 

Стара Загора – 673 деца (табл. 1). 

1.1.2.  Група II. Хоспитализирани деца в клиниката по 

педиатрия на УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ и в отделението по 

педиатрия на МБАЛ „Тракия“ в гр. Стара Загора – 103 деца (табл. 2). 

1.1.3.  Група III. Прегледани и изследвани по данни от 

анкетното проучване сред ОПЛ – 17 086 деца. 

1.1.4.  Група IV. Контролни групи от деца, както следва: 

1.1.4.1. Група от 39 здрави деца на възраст от 4 до 17 г. без РКБ 

за проучване на връзката между H.pylori и РКБ. 

1.1.4.2. Група от 32 деца с ФКБ, провеждаща само диетолечение, за 

изследване на ефективността на различни фармакологични подходи. 

Таблица 1. Демографска структура на амбулаторно проучените пациенти с РКБ 

през периода 2011-2015 г. 

Възрастови 

Групи 

Местоживеене 

Общо 
Град Село 

Пол Пол 

Момче Момиче Момче Момиче 

Брой % Брой % Брой % Брой % Брой % 

4-5 г. 73 25,1% 60 19,0% 4 12,5% 4 11,8% 141 21,0% 

6-8 г. 62 21,3% 110 34,8% 12 37,5% 14 41,2% 198 29,4% 

9-11 г. 74 25,4% 66 20,9% 8 25,0% 9 26,5% 157 23,3% 

12-14 г. 48 16,5% 44 13,9% 4 12,5% 5 14,6% 101 15,0% 

 15-17 г. 34 11,7% 36 11,4% 4 12,5% 2 5,9% 76 11,3% 

Общо 291 100,0% 316 100,0% 32 100,0% 34 100,0% 673 100,0% 
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Таблица 2. Демографска структура на хоспитализираните проучени пациенти с 

РКБ за периода 2011-2015 г. 

Възрастови 

Групи 

Местоживеене 

Общо 
Град Село 

Пол Пол 

Момче Момиче Момче Момиче 

Брой % Брой % Брой % Брой % Брой % 

4-5 г. 6 16,7% 4 8,5% 0 0,0% 2 16,7% 12 11,6% 

6-8 г. 1 2,8% 5 10,6% 1 12,5% 1 8,3% 8 7,8% 

9-11 г. 6 16,7% 14 29,8% 1 12,5% 3 25,0% 24 23,3% 

12-14 г. 13 36,1% 13 27,7% 2 25,0% 4 33,3% 32 31,1% 

15-17 г. 10 27,7% 11 23,4% 4 50,0% 2 16,7% 27 26,2% 

Общо 36 100,0% 47 100,0% 8 100,0% 12 100,0% 103 100,0% 

 

1.2. Изследвани материали 

1.2.1. Кръв (венозна и капилярна) за клинико-лабораторни 

изследвания от 486 пациенти, включващи хемограма и биохимични 

изследвания, както и серологични проби за целиакия (tTG и dGP), 

H.pylori, антинуклеарни и антинеутрофилно-цитоплазмени антитела, 

ехинококоза и хепатитни маркери. 

1.2.2. Уринни проби от 312 пациенти. 

1.2.3. Фекални проби общо от 478 деца, от които за 

микробиологична диагностика – 51; за паразитологична 

морфодиагностика – 296; за ФАТ на H.pylori – 109; за PCR real time на 

H.pylori – 22 лица, калпротектин – 12 лица. 

1.2.4. Ендоскопски биопсичен и хистопатологичен материал 

от 75 лица. 

2. Методи 

2.1. Клинични методи  

2.1.1. Анамнеза. Изследвахме следните симптоми и синдроми: 

 Гастроинтестинални: коремна болка и нейния характер 

(честота, локализация и продължителност), както и придружаващи 

симптоми – гадене, повръщане, киселини, диария или запек, 

хематохезия. 

 Жлъчно-чернодробни: хепато/спленомегалия, иктер; 

 От общ характер: астено-адинамия, главоболие, редукция 

на телесна маса, фебрилитет, ставен синдром, обрив; 
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 Фамилна обремененост: за хроничен гастрит, ЯБ и 

хронични възпалителни заболявания на червата; 

 Социална анамнеза. 

2.1.2. Соматичен статус. С диагностична и диференциално-

диагностична цел осъществихме консултации с детски хирург, детски 

хематолог, паразитолог и клиничен психолог. 

2.2.Епидемиологични методи 

2.2.1. Проспективно епидемиологично проучване на (n= 

776) деца (от 4 до 17 години) по обръщаемост в специализирания 

педиатричен кабинет и Клиниката по педиатрия към УМБАЛ „Проф. 

д-р Ст. Киркович“ в гр. Ст. Загора и в педиатричния кабинет и 

Отделението по Педиатрия на МБАЛ „Тракия“ ЕООД –Ст. Загора 

(табл. 3). 

Броят на проспективно проучените деца по области е както 

следва: от Старозагорска област – 554 деца, от Сливенска област – 82 

деца, от Ямболска област – 66, от Бургаска област –74.  

Таблица 3. Демографска структура на проспективно проучените пациенти с РКБ 

за периода 2011-2015 година 

 

Година 

Момчета 

Брой   (%) 

Момичета 

Брой  (%) 

Общо Амбулаторни 

пациенти 

Брой      (%) 

Хоспитализи-

рани пациенти 

Брой       (%) 

2011 45 (47,9) 49 (52,1) 94   82     (87,2)     12        (12,8) 

2012 78 (50,3) 77 (49,7) 155 133     (85,8)     22        (14,2) 

2013 96 (54,2) 81 (45,8) 177 156     (88,1)     21        (11,9) 

2014 86 (42,4) 117 (57,6) 203 180     (88,7)     23        (11,3) 

2015 62 (42,2) 85 (57,8) 147 122     (83,0)     25        (17,0) 

Общо 367 (47,3) 409 (52,7) 776 673     (86,7) 103       (13,3) 

 

2.2.2. Ретроспективно епидемиологично проучване  

В ретроспективното проучване участват (n=17086) деца на 

базата на проведената анкета сред (n= 84) лекари (32 педиатри от 

извънболничната помощ и 52 семейни лекари с пациенти под 18 

години) от областите Старозагорска, Сливенска, Ямболска и Бургаска 

за честотата на РКБ сред деца на възраст от 4 до 17 години (табл.4). 
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Таблица 4. Разпределение на анкетираните лекари за деца с РКБ от 4 до 17 г. по 

области и специалност 

Специалност на 

анкетираните лекари 

Обл. 

Ст.Загорска 

Бр.          % 

Обл. 

Сливенска 

Бр.         % 

Обл. 

Ямболска 

Бр.         % 

Обл. 

Бургаска 

Бр.       % 

ОБЩО 

Бр.      % 

Обща медицина 15         65,3 2           8,7 3         13,0 3       13,0 23  100,0 

Обща медицина и 

Педиатрия 

9           36,0 5         20,0 5         20,0 6       24,0 25  100,0 

Обща медицина и 

Вътрешни болести 

2         100,0 0           0,0 0           0,0 0         0,0 2    100,0 

Обща медицина и 

друга специалност 

1           50,0 0           0,0 0           0,0 1       50,0 2    100,0 

Педиатрия 17         53,0 6         18,8 3           9,4 6       18,8 32  100,0 

ОБЩО 44         52.4 13       15.5 11       13.1 16    19.0 84  100,0 

 

Ретроспективно проучените лица по области се разпределят 

както следва: Старозагорска област – 3467 деца, Сливенска област – 

3626, Ямболска област – 2535, Бургаска област – 7458.  

Данните за проспективно и ретроспективно проучените лица с 

РКБ (n=17 862) по области са представени на следната картосхема 

(фиг.1): 

 

 
Фигура 1.Общ брой проучени деца с РКБ по области 

2.3. Клинико-лабораторни: хематологичeн, биохимичен и 

уринен анализ са изпълнени в клиничните лаборатории при УМБАЛ 

„Проф. Стоян Киркович“ и в МБАЛ „Тракия“. 

2.4. Микробиологични – фекални проби от (n=51) деца за 

патогенни и условно патогенни чревни бактерии, Clostridium difficile и 

Yersinia enterocolitica са извършени по показания. 
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2.5. Паразитологични (морфодиагностични) – микроскопска 

диагностика за хелминти и чревни протозои са проведени в 

лабораториите по медицинска паразитология в гр. Ст. Загора при 

УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ и в лаборатория „Новалаб“. 

2.6. Хистологични: изследване на биоптати от езофагеална и 

антрална лигавица, йеюнум и колон на пациенти с РКБ. Препаратите 

са оцветени с хематоксилин-еозин, стомашните и по Giemsa за 

H.pylori. Хистологичните изследвания са извършени в 

патоанатомичните лаборатории на УМБАЛ „Проф. Стоян Киркович“ 

и на МБАЛ „Тракия“ – гр. Стара Загора. 

2.7. Имунологични (серологични): 

2.7.1 Доказване чрез ELISA на моноклонални антитела към 

H.pylori в серум и антиген на H.pylori във фецес в лаборатория 

„Новалаб“ – Стара Загора. В същата лаборатория е изследван и 

фекален антиген на H.pylori във фекални проби на контролна група от 

39 деца на възраст от 4 до 17 години без РКБ, постъпили за 

профилактични изследвания.  

2.7.2. Скрининг за целиакия чрез ELISA за определяне на 

специфични биомаркери: откриване на антитела срещу тъканна 

трансглутаминаза (tTG) от клас IgA и IgG в серум, антитела срещу 

деаминирани глиадинови пептиди (dGP) от клас IgG в серум и 

антиендомизиумни антитела (ЕМА). Антителата са изследвани в 

лабораториите по клинична имунология към УМБАЛ „Проф. Ст. 

Киркович“ и МБАЛ „Тракия“. 

2.8. Молекулярно-биологични. Приложен е качествен (real-

time PCR) на генома на Helicobacter pylori във фецес (n=22) и 

стомашни биоптати (n=52). Молекулярно-биологичните изследвания 

(PCR) са осъществени в лаборатория „Геника“, гр. София, бул. 

„Цариградско шосе“ № 20. 

2.9. Образни (инструментални) методи: 

2.9.1. Абдоминално ултразвуково изследване: На всички 

(n=776) деца е осъществена абдоминална ехография. Контрастна 

горна и долна гастро-интестинална серия, сцинтиграфия на ГИТ и 

КАТ на корем е проведена при показания. 
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2.9.2. Инструментални: езофагогастродуоденоскопия (ЕГД) и 

колоноскопия са проведени с детски видеоендоскоп Olympus Exera 

III. Ендоскопските изследвания са проведени под обща анестезия от 

анестезиолог-реаниматор.  

2.9.3. Електроенцефалография (ЕЕГ) е проведена на 9 деца. 

Абдоминалната ехография на пациентите, а също горна и долна 

ендоскопия, са осъществени лично от дисертанта. 

2.10. Лечебни: 

2.10.1. Медикаментозно лечение е осъществено при (n=776) 

деца. 

2.10.2 Психотерапия – консултации с психолог и 

психотерапевтични сесии са реализирани при (n=44) деца. Те са 

извършени в Катедра „Психиатрия и психология“ на МФ при 

Тракийския университет – Ст. Загора и в психологичния кабинет на 

Дома за медико-социални грижи “Майка и дете“ – гр. Стара Загора. 

Консултациите са проведени от клиничен психолог с опит при деца, 

както и с опит в семейната терапия. 

2.11. Социологичен метод: използвахме наблюдение, интервю 

с децата и родителите и анкетно проучване.  

2.12. Документален метод (събиране на информация) и 

етични норми. 

2.12.1. Извлечение за броя на първичните прегледи от детски 

гастроентеролог и тези с РКБ на пациенти от 4 до 17 години за 

периода януари 2011 г. – декември 2015 г., преминали през ДКЦ на 

двете болници, е получено чрез официална справка на софтуерна 

фирма „Контракс“ АД. 

2.12.2. Демографски данни за детското население на областите 

Стара Загора, Сливен, Ямбол и Бургас са получени чрез официална 

справка от Националния статистически институт (териториално 

статистическо бюро – гр. Стара Загора, ул. „Атанас Илиев“ № 5). 

2.12.3. Информация за РКБ е получена лично от пациентите и 

от техните родители, настойници или придружители; при някои – от 

семейните им лекари или официалната болнична документация 

(История на заболяване) и амбулаторен лист от извънболничен 

преглед. Данните от анамнезата, статуса, клинико-лабораторните, 
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образните и високоспециализираните изследвания са въвеждани в 

изготвената за целта „Карта за проучване на пациент с РКБ“. 

Получено е информирано съгласие от пациентите за 

извършване на клиничния преглед, изследванията, лечението, както и 

за публикуване на данните от прегледа и лабораторните изследвания. 

Спазени са всички етични норми за ненакърняване на честта и 

достойнството на личността, както и запазване на лекарската тайна. 

Проучването е финансирано от проект №12/2012 г. и одобрено от 

комисията по етика на Медицинския факултет при Тракийския 

университет. 

2.13. Статистически методи.  

2.13.1. Дескриптивна статистика на качествени и количествени 

променливи (средна, стандартно отклонение, стандартна грешка на 

средната, относителни дялове). 

2.13.2. Сравняване на относителни дялове от една и съща 

извадка и от различни извадки с T-тест на Student, при ниво на 

значимост за нулева хипотеза Р>0.05. 

2.13.3. χ
2 

- тест за оценка на хипотеза при ниво на значимост за 

нулева хипотеза Р>0.05. 

2.13.4. Статистически характеристики на диагностични тестове 

–чувствителност, специфичност и точност на теста, позитивна и 

негативна предсказваща стойност. 

Данните са въведени и обработени с пакета статистически 

програми IBM SPSS Statistics 19. 
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IV. РЕЗУЛТАТИ ОТ СОБСТВЕНИТЕ ПРОУЧВАНИЯ 

1. Честотата на РКБ и социалните последици сред децата 

(от 4 до 17 г.), потърсили медицинска помощ (извънболнична и 

болнична) в ЛЗ на територията на Медицински факултет при 

Тракийски университет – Стара Загора през периода от 2011 до 

2015 година. 

1.1. Честота според ретроспективното проучване въз основа 

на мненията на анкетираните лекари от областите – 

Старозагорска, Сливенска, Ямболска и Бургаска. 

За една година (2014 г.) горепосочените анкетирани лекари са 

осъществили общо 3553 първични прегледи на деца на възраст от 4 до 

17 години. На практика, от общия брой на реализираните първични 

прегледи, на ОПЛ се падат средно 1555, а на специалистите по 

педиатрия средно 1998 прегледи. От тях при ОПЛ по повод РКБ на 

година се явяват средно 192 деца, а при педиатрите – 220 за същия 

период. Прилагайки методите на дескриптивната статистика, 

установихме, че децата с РКБ са 10030 (12,4%) от първичните 

прегледи при ОПЛ (деца от 4 до 17 години), а тези при специалиста 

по педиатрия – 7056 (11%). В действителност 17086 (11,6%) от 

първичните прегледи в извънболничната помощ на децата над 4 г.в. 

от Югоизточна България са извършени по повод РКБ.  

Изчислихме заболяемостта (новорегистрираните деца с РКБ за 

1 година, прегледани от анкетираните ОПЛ са 67,3 на 1000 лица или 

6,73% с 95% интервал на доверителност (6,69; 6,95).  

За диагностичното уточняване на случаи с РКБ анкетираните 

лекари са осъществили консултации най-често с хирург (n=23), 

едновременно с хирург и детски гастроентеролог (n=20), само с 

педиатър (n=21), с детски гастроентеролог –(n=18) и с друг 

специалист (n=2).  

При децата с РКБ се отбелязват следните придружаващи 

заболявания: повишена тревожност – 28,6%, аденоидна вегетация – 

8,3%, бронхиална астма – 7,2 %, синдром на хиперактивност с 

дефицит на внимание – 5,9 %, вродени аномалии – 2,4%. При 47,6 % 

не се установяват такива заболявания. 
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Голяма част от прегледаните деца с РКБ са подложени на стрес 

в семейната или в училищната среда (67,7%).  

По отношение на училищните отсъствия, анкетираните 

специалисти регистрират, че само 3,4% от децата с РКБ нямат 

отсъствия от училище. Но отсъствия до 5 дни в годината имат 33,4%, 

от 6-10 дни – 35,8% и над 10 дни – 27,4% от децата. 

Според анкетираните лекари необходимост от хоспитализация 

имат 94% от децата, от които често – 13,3 %, рядко – 80,7 %, а на 6,0 

% от тях не се налага лечение в болница. 

Болничен лист на родителите за грижи на дете с РКБ се издава 

при 81,9%, от които с продължителност от 1 до 5 дни в 49,4%, от 6 до 

10 дни в 27,7% и над 10 дни в 4,8 %. Не се налага издаването на такъв 

в 18,1% от случаите.  

Лекарите от извънболничната помощ са поставили 15 вида 

диагнози при случаи на РКБ у деца, най-честата диагноза от които е 

хроничен гастрит – 28,2%, ИОС – 13,1%, следва друго органично 

заболяване (често е посочван апендицит) – 9,4% (фиг. 2). ОПЛ и 

педиатрите свързват най-често РКБ с органични заболявания, а по-

рядко я отдават на функционални причини. 

 

 
 

Фигура 2. Диагноза на ОПЛ и педиатри в извънболнична помощ при случаи на 

РКБ у деца 

При лечението на случаи с РКБ извънболничните лекари са 

използвали един медикамент в 20,2% от случаите, два медикамента в 

59,5%, три медикамента в 16,7%, повече от три медикамента в 3,6%. 
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Най-често се прилагат спазмолитици – 64 (21,2%), диета – 50 (16,6%) 

и пробиотици – 50 (16,6%) (фиг. 3). 

 

 
 

Фигура 3. Най-често използваните лечебни средства при деца с РКБ в 

извънболничната помощ 

1.2. Честота на заболявания с РКБ според проспективното 

проучване въз основа на обръщаемостта към детския гастроентеролог.  

Проучен и анализиран е броят на извършените първични 

прегледи на деца с гастроентерологична диагноза, преминали през 

детския кабинет на двете болници – УМБАЛ „Проф. Ст. Киркович“ и 

МБАЛ „Тракия“, гр Стара Загора, за периода януари 2011 година – 

декември 2015 година. Първичните прегледи са 2811, като децата на 

възраст от 4 до 17 г. със заболяване, изявяващо се с РКБ са 776 или 

27,6 % от всички прегледи при детския гастроентеролог.  

За същия период от тях в ЛЗ са хоспитализирани 103 (13,3%), с 

оглед диагностично уточняване и лечение на заболяване с РКБ. 

1.2.1. Разпределение на пациентите по пол 

От общия брой на диагностицираните 776 деца с РКБ 409 

(52,7%) са момичета, а 367 (47,3%) момчета. Съотношението 

момичета: момчета е 1,1:1. 

1.2.2. Разпределение на пациентите по възрастови и полови 

групи 

Най-засегната от РКБ е възрастовата група от 6 до 8 г. – 206 

(26,5%), следвана от 9 до 11 г. – 181 (23,3%), а най-слабо засегната е 
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последната група на подрастващите – от 15 + – 103 (13,3%) (табл. 1 и 

2 и фиг.4). Различията по пол не са статистически значими (Р> 0,05). 

 

 
 

Фигура 4. Разпределение по възрасти на момчета и момичета с РКБ 

Средната възраст на децата е 9,4 [95% CI (9,1; 9,6)], от които за 

момчета – 9,5 [95% CI (9,1; 9,9)], за момичета – 9,3 [95% CI (8,9; 9,6)].  

1.2.3. Разпределение на децата по местоживеене (град, село и 

област) 

Данните за местоживеене сочат, че 690 (88,9%) от децата 

живеят в града, а 86 (11,1%) в селата. Децата с РКБ са повече в 

градските райони и тази разлика е статистически значима (р< 0,0001). 

1.2.4. Разпределение на децата по етническата им 

принадлежност 

По етническа принадлежност разпределението е следното: 602 

деца (77,6%) са българи, 138 (17,8%) са роми, 34 (4,4%) са турци и 2 

(0,3%) са от друга етническа общност. 

1.2.5. Пациенти с РКБ, разпределени според социалната 

анамнеза 

Социалната анамнеза разкрива, че в семейна среда живеят 746 

(96,1%) деца, в непълно семейство – 13 (1,7%), у 15 (1,9%) родителите 

са разделени, в социално заведение се отглеждат 2 деца (0,3%). За 
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конфликт в училищната или семейната среда съобщават 44 (5,7%) 

деца. 

1.2.6. Сезонна динамика на РКБ у децата 

Случаи с РКБ се регистрират целогодишно, но най-голям е 

техният брой през есенно-зимния сезон: месеците октомври – 97 

(12,5%,), февруари – 85 (11%) и април – 83 (10,7%), а най-малко 

случаи с болкови оплаквания регистрираме през периода юни – 

септември (фиг. 5).  

 

 
 

Фигура 5. Разпределение на броя случаи с РКБ през месеците на годината 

2. Клинични особености, структура и типизиране на РКБ 

при деца (от 4 до 17 години) според обръщаемостта им към 

медицинска помощ. 

2.1. Наблюдавани симптоми при децата с РКБ 

Продължителността на болковия синдром се представя така: 

продължителност три месеца имат 387 пациенти (49,9%), от 4 до 12 

месеца – 198 (25,5%), над една година – 191 (24,6%). 

Фамилно обременени за язвена болест (най-често), УК или 

болест на Крон са 164 пациенти (21,1%).  

Заболяване на ГИТ в кърмаческа възраст на засегнатите 

пациенти се отбелязват у 55 лица. Без особености кърмаческият 

период е бил у 721 (93%). 

2.2. Разпределение на пациентите според локализацията на 

болката. 
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Локализацията на болката у изследваните деца е следната: 

периумбиликална – 338 (43,6%), епигастрална у 210 деца (27,1%), 

дифузна – 102 (13,1%), под пъпа – 49 (6,3%), в десен горен или долен 

квадрант – 12 (1,5%). Шестдесет и пет деца (8,4%) описват болката с 

две локализации (фиг.6). 

 

 
 

Фигура 6. Разпределение на пациентите според локализацията на болката 

2.3. Промени в обективното изследване при децата с РКБ 

Установяваме следните промени в обективното изследване: 

палпаторна болезненост – 305 (39,4%), изоставане в растежа и 

развитието – 9 (1,1%), органомегалия – 6 (0,8%), наличие на фекаломи 

– 4 (0,5%), перианални промени – 3 (0,4%), жълтеница – 2 (0,3%). При 

останалите 447 (57,5%) деца обективното изследване е без 

особености. 

2.4. Окончателна диагноза на заболяванията с РКБ (фиг. 7) 

 

 
 

Фигура 7. Разпределение на случаите с РКБ според окончателна диагноза 
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Разпределението на случаите с РКБ по окончателна диагноза и 

пол сочи, че момичета с ФАБ са значително повече (n=119) от 

момчетата (n=69) и тази разлика е статичестически значима (Р=0.016) 

(фиг.8). 

 

 
 

Фигура 8. Разпределение на случаите с РКБ по окончателна диагноза и пол 

2.5. Структура на случаите с РКБ при деца от 4 до 17 години 

(разпределени по функционални и органични причини) 

Заболяванията с функционален характер (СРК, ФАБ, ФД и АМ) 

са преобладаващи причинители за РКБ – 51,9 % (n=403), а 

органичните – 48,1% (n=373). 

Сред органичните причини за РКБ най-голям относителен дял 

има хроничният гастрит – 107 случая (13,8%), следван от запека – 88 

(11,3%) и ГЕРБ – 73 (9,4%). В групата от други (по-редки) органични 

заболявания най-голям е броят на пациентите с лактозен интолеранс 

27 (42,2%), следвани от тези с алергичен ентероколит и холелитиаза – 

8 (12,5%). 

3. Съпоставяне на клиничните прояви при РКБ у деца (от 4 

до 17 г.) с резултатите от клинико-лабораторните параметри, 

образните и високоспециализираните изследвания.   

3.1. Скринингови лабораторни изследвания 
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При голяма част от децата са проследени следните лабораторни 

изследвания: хематологичен и уринен анализ, морфодиагностика за 

чревни паразити и абдоминална ехография. (табл.5). 

Таблица 5. Резултати от клинико-лабораторните и ехографски изследвания на 

деца с РКБ 

 

 

3.2. Инструментални изследвания 

3.2.1. Ултразвуково изследване 

От всички 776 деца с проведена абдоминална ехография, 

отклонения се установяват само при 32 (4,1%).  

На фигури 9 и 10 са представени срезове от УЗД на жлъчен 

мехур при двете деца с диагностицирани жлъчни конкременти и 

претърпели ендоскопско оперативно лечение. 

 

                       
 

Фигура 9. УЗД на 16 г. момиче с холелитиаза                  Фигура 10. УЗД на 16 г. момче с холелитиаза 

 

3.2.2. Рентген-контрастно изследване на ГИТ 

От проведената горна гастроинтестинална серия с контраст 

установихме отклонения у 20 от 40 деца, главно гастроезофагеален 

рефлукс.  

Вид на 

изследването 

С отклонения 

(брой / %) 

Без отклонения 

(брой / %) 

Общ брой 

изследвани лица 

Хематологичен 

анализ 
5 / 1,0% 481 / 99,0% 486 

Уринен анализ 5 / 1,6% 307 / 98,4% 312 

Паразитологичн

о изследване 
18 / 6,1% 282 / 93,9% 296 

Абдоминална 

ехография 
32 / 4,1% 744 / 95,9% 776 
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Долната гастроинтестинална серия с контраст доказа 

изменения при 3 от 10 пациенти.  

Сцинтиграфия на ГИТ е осъществена при 2 деца, у които се 

установяват данни, сочещи натрупване на радиофармацевтика в 

ектопична стомашна лигавица (Мекелов дивертикул).  

3.2.3. Ендоскопско изследване на ГИТ 

Проведена е ЕГД при 67 пациенти, от които с отклонения са 54 

(80,6%). Колоноскопия се осъществи при 8 пациенти, от които с 

отклонения са 5 (62,5%) случая ( фиг. 11). 

 
Фигура 11. Разпределенение на случаите с и без отклонения според метода на 

изследване. 

На фиг. 12 и 13 са представени ендоскопски образи на две деца 

с ГЕРБ. 
 

                
 
Фигура 12. ЕГД на 17 г. пациент. Линеарни                 Фигура 13. ЕГД на 13 г. пациент. Линеарни и 

ерозии в хранопровода при ГЕРБ                                    плоски ерозии в хранопровода при ГЕРБ  
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В серията диагностицирахме 3 деца с УК.  На фиг. 14 е 

представено хистологичната находка при 13 г. момиче с коремна 

болка и изхождане на кръв (УК). 

 

 
 

Фигура 14. Биоптат от дебелочревна лигавица на 13 г. момиче - данни за активен 

УК. 

На фиг. 15 е показана сцинтиграфия на ГИТ на 8 годишно дете с 

РКБ с давност три години и епизод на мелена през последния месец. 

 
 

Фигура 15. Сцинтиграфия на ГИТ на 8-годишно момче с РКБ. Персистиращо 

огнищно натрупване 30 мин. след инфузия на 74 МBq пертехнетат в дясно от 

линеа алба, над дясната илиачна артерия. Ектопична стомашна лигавица 

(Мекелов дивертикул) в маркираната зона 

При други две деца се осъществи КАТ на коремни органи с цел 

верифициране на туморна формация, установена с УЗД. В първия 

случай се оказа голям фекалом в ректума  при дете със запек и РКБ. 

Във втория случай на РКБ и болка в кръста се установи невробластом. 
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При 6–годишен пациент с РКБ с 

давност от четири месеца се изяви 

чревна непроходимост. Наложи се 

оперативно лечение, при което се 

диагностицира илеоколична 

инвагинация. Направи се резекция на 

инвагината, при което се установи 

туморна формация, хистологично и 

имунохистохимично верифицирана като 

Бъркитов лимфом (фиг. 16, 17 и 18). 
 

 

 

 

Фигура 16. Наш пациент на 6 г. с РКБ. 

Илео-колична инвагинация и  

дилатираният илеум. 

 

             
 

Фигура 17. Същият 6 г. пациент. Туморна       Фигура 18. Същият 6 г. пациент. Разрез през  

формация, обхващаща терминалния илеум        туморната формация – Бъркитов лимфом 

и илео-цекалната клапа, включена   

в инвагинацията. 

 

3.3. Проучване на честотата на алармиращи симптоми при 

заболявания с органичен и неорганичен характер. 

Анализирахме честотата на алармиращите симптоми при 

заболяванията с органичен и неорганичен характер според 

окончателната диагноза (табл. 6).  
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Таблица 6. Честота на алармиращи симптоми на РКБ при органични и 

неорганични заболявания, сравнени с t - test на Student 

Алармиращи симптоми 
Органично 

заболяване 
(брой)       (%) 

Неорганично 

заболяване    

(брой)         (%) 

Общо 

брой Стойност 

на t test 
P стойност 

Болка в десен горен или 

долен квадрант 
12            92.3 1                  7.7 13 1,77 P>0,05 

Нощна болка 39            65.0 21             35.0 60 0,91 P>0,05 

Киселини 81            84.4 15             15.6 96 3,37 P<0,001 

Редукция на тегло 10            76.9 3               23.1 13 0,49 P>0,05 

Изоставане в растежа 7              77.8 2                22.2 9 0,48 P>0,05 

Рецидивиращо повръщане 82            67.8 39              32.2 121 0,64 P>0,05 

Хронична диария 18            72.0 7                28.0 25 0,25 P>0,05 

Хепатоспленомегалия 4              66.7 2                33.3 6 0,13 P>0,05 

Фамилност за ЯБ, УК, 

болест на Крон 
99            60.4 65              39.6 164 2,85 P<0,001 

Хематохезия 21            76.0 7                25.0 28 0,58 P>0,05 

Общо 373         69.7 162            30.3 535   

 

От таблицата се вижда, че всички алармиращи симптоми са по-

чести при органични заболявания в сравнение с неорганичните, но за 

симптомите „киселини“ и „фамилност за ЯБ, УК и болест на Крон“, 

тази разлика е статистически значима (p< 0,001).  

3.4. Връзката между гастроинтестинални нарушения в 

кърмаческа възраст у пациентите с изявата на РКБ. 

Анализирахме връзката на заболявания на ГИТ в кърмаческа 

възраст и честотата им при заболявания с органичен и неорганичен 

характер в детството. Установихме, че в групата с ФКБ 16 от децата 

са имали гастро-интестинални нарушения в кърмаческа възраст, а в 

групата с органични заболявания – 39 деца. Различието е 

статистически значимо (р< 0,01). 

4. Честота и връзка на Helicobacter pylori инфекцията и 

целиакията с РКБ при деца (от 4 до 17 г.).  

4.1. Проучване на чувствителността на рутинно 

използваните методи за доказване на Н.pylori инфекция. 

Проведен е скрининг за Н.pylori инфекция на 153 деца с 

фекален, серумен имунологичен тест по ELISA и чрез хистологично 

изследване. При 22 (20,2%) от тях ФАТ е положителен, при 87 

(79,8%) е отрицателен (табл. 7). Серумният тест (антитела от клас 
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IgG) е положителен при 9 (24,3%) пациенти и отрицателен при 28 

(75,7%). 

На 67 деца осъществихме езофагогастродуоденоскопия с 

биопсия на антрална лигавица. В биоптата изследвахме наличието и 

гъстотата на Н.pylori след оцветяване по Giemsa. Положителни за 

бактерия са 26 (38,8%) пациенти, отрицателни са 41 (61,2%).  

При 60 деца паралелно с хистологичното изследване 

назначихме ФАТ или серологичен тест за Н.pylori инфекция.  

Изследвахме и контролна група от 39 деца на възраст от 4 до 17 

години без РКБ с ФАТ за Н.pylori. Установихме положителен ФАТ у 

9 (23,7%) от 39 здрави деца. 

Таблица 7. Резултати от скрининга за Н.pylori инфекция според използвания 

метод 

Метод 
Брой случаи/% с 

(+) резултат 

Брой случаи /% с 

(-) резултат 

Общ брой 

изследвания 

ФАТ 22 (20,2) 87 (79,8) 109 (51,1%) 

Серологичен 

метод 
9 (24,3) 28 (75,7) 37 (17,4%) 

Хистологичен 

метод 
26 (38,8) 41 (61,2) 67 (31,5%) 

Общо 57 (26,8) 156 (73,2) 213 (100%) 

*Забележка: Броят на изследванията е повече от 153, тъй 

като някои пациенти са изследвани паралелно по два или по три 

метода. 

На фиг. 19 и 20 са представени хистологичните препарати на 5–

годишно момче с РКБ и изразен гастродуоденит при ЕГД. 

Хистологичното заключение е начален атрофичен гастрит, Н.pylori 

(++) асоцииран. Момчето е фамилно обременено – има майка с 

пептична болест на стомаха, също Н.pylori положителна. След 

прилагане на ерадикиращо лечение с PPI, Amoxicillin и Clarithromycin 

момчето оздравя. 
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Фигура 19. Биоптат от антрална лигавица на 5 г.         Фигура 20. Биоптат от антрална лигавица на  

момче с РКБ. Хроничен атрофичен гастрит –                                  същото 5 г. момче с РКБ. Хроничен  

оскъдно представяне на жлезна тъкан, НР (++),      атрофичен гастрит – изразена гъстота на H.pylori 

ХЕ х 200, ФАТ (+).                                                                  в  повърхностия слой на антрална лигавица,  

НР (++), Giemsa х 400 

 

Изследвахме чувствителността и специфичността на ФАТ, 

сравнен с хистологичния метод при доказване на Н.pylori инфекция. 

Установихме, че точността на теста е 85.7%; чувствителността – 

75.0%; специфичността – 100.0% при позитивна предсказваща 

стойност 57.1% и негативна предсказваща стойност 82.6%. 

4.2. Връзка между Н.pylori инфекцията и локализирането на 

коремната болка 

Проследихме връзката на Н.pylori инфекция с локализиране на 

болката (табл. 8).  

Таблица 8. Резултатите от теста за Н.pylori според локализацията на болката 

 

Локализация/ Тест за  

Н.pylori  

Положителни 

за Н.pylori 

брой / % 

Отрицателни 

за Н.pylori 

брой / % 

Всички 

изследвани 

за Н.pylori 

Епигастрална 31 (32,3) 65 (67,7) 96 (100,0%) 

Периумбиликална 4 (13,3) 26 (86,7) 30 (100,0%) 

Под пъпа 1 (14,3) 6 (85,7) 7 (100,0%) 

Дифузна 6 (35,3) 11 (64,7) 17 (100,0%) 

Всички 42 (28,0) 108 (72) 150 (100,0%) 
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От таблицата се вижда, че пациентите, положителни за 

Н.pylori, посочват най-често епигастрална болка, и тази връзка е 

статистически значима (Р< 0,001). 

4.3. Разпространение и асоциация на Н.pylori инфекцията в 

различните възрастови групи на децата с РКБ.  

Изследвахме разпространението на Н.pylori инфекция сред 

различните възрастови групи. Разпределението е следното (фиг. 21 и 

табл. 9):  
 

 
Фигура 21. Разпространение на Н.pylori инфекцията в различните възрастови 

групи на децата с РКБ 

При сравняване на относителните дялове на децата с H.pylori 

положителен резултат се установява статистически значима разлика 

за по-големите възрастови групи и общо за всички изследвани (P< 

0,05). С увеличаване на възрастта се увеличава относителният дял на 

децата, положителни за H.pylori. 

 
Таблица 9. Брой случаи и относителен дял на пациентите според теста за Н.pylori в 

различните възрастови групи 

Възрастова 

група 

Hp+ 

(брой и %) 

Hp- 

(брой и %) 

Общо 

(брой) 

Р стойност 

4-6 г. 5/ 21,7 18/ 78,3 23 Р < 0,05 

7-10 г. 9/ 24,3 28/ 75,7 37 Р < 0,01 

11-17 г. 34/ 36,6 59/ 63,4 93 Р < 0,01 

Общо 48/ 31,4 105/ 68,6 153 Р < 0,001 
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От приложения χ2 тест с точен тест на Fisher за връзка на 

инфекцията Н.pylori с РКБ се получава ниво на значимост Р=0,432 (Р> 

0,05), т.е. от получените данни не можем да приемем, че Н.pylori има 

статистически значима връзка с РКБ. 

Тези резултати съпоставихме с контролна група от 39 деца на 

възраст от 4 до 17 години (средна възраст 11,3 г.) без РКБ, изследвана 

с ФАТ за Н.pylori. В нея положителните проби с ФАТ са 9 (23,1%) от 

общо 39 проби на деца без РКБ. При сравнението на групата с РКБ се 

получава ниво на значимост за нулева хипотеза Р>0,05, т.е няма 

статистически значима разлика в относителните дялове на Hp+ 

случаите в двете групи. Н.pylori не е статистически значимо свързан с 

РКБ. 

4.4. Изследване на Н.pylori инфекция в различните етнически 

общности 

Проучихме разпределението на децата, положителни за 

Н.pylori инфекция в различните етнически общности. (табл. 10). 

 
Таблица 10. Разпределение на положителните и отрицателните случаи с теста за 

H.pylori в различните етнически групи 

 

Тест за H.pylori Българи 

Брой / % 

Роми 

Брой / % 

Турци 

Брой / % 

Hp+ 33 /70,2 11 /23,4 3/6,4 

Hp- 69 /66,3 25 /24,1 10 /9,6 

Общо 102 /67,6 36 /23,8 13 /8,6 

% Позитивност 

за H.pylori 
32,4 % 30,6 % 23,1% 

 

Използвахме t-теста на Student за сравнение на относителни 

дялове от различни извадки при сравняване на относителните дялове 

на децата с положителен и отрицателен тест за H.pylori от различните 

етнически групи. Не намерихме статистически значима разлика (Р> 

0,05) при българската, ромската и турската етническа групи. 

4.5. Изследване на Н.pylori инфекцията чрез молекулярно-

биологични методи (Polimerase Chain Reaction - PCR) 
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PCR на H.pylori в стомашни биоптати  

На 52 пациенти с РКБ, суспектни за пептична болест, 

проведохме ЕГД с биопсия от антрална лигавица. Изследвахме 

биоптатите за Н.pylori чрез PCR метод, както и по хистологичен 

метод. Установихме, че 23 от хистологично положителните пациенти 

за бактерия показват паралелни положителни резултати и с PCR 

метода, а останалите 11 са отрицателни на PCR. От 29 биоптати, 

хистологично отрицателни за бактерия, 26 са негативни с PCR, но 3 са 

положителни с PCR за Н.pylori (табл. 11). 

Таблица 11. Разпределение на случаите, изследвани за Н.pylori чрез стандартен 

(хистологичен) метод и чрез PCR метод. 

 

От всички 52 деца, изследвани с инвазивен метод, 26 (50%) са 

положителни за H.pylori: от тях 23 при хистологичното изследване и 3 

деца с положителен PCR от стомашна биопсия при отрицателно 

хистологично изследване. Положителните стомашни PCR биоптати са 

15. Сравнявайки PCR метода с хистологичния метод (златен стандарт) 

по отношение на разпознаването на H.pylori, се установяват следните 

резултати:  

 точност на теста – 75.0 %, 95% CI (62.8%; 87.2%) 

 чувствителност - 56.5 %, 95% CI (34.6%; 78.4%) 

  специфичност – 89.7 %, 95% CI (77.9%; 100%) 

  позитивна предсказваща стойност - 81.3 %, 95% CI (60%; 100%) 

  негативна предсказваща стойност - 72.2 %, 95% CI (56.9%; 

87.6%) 

Метод, 

установяващ 

H.pylori 

Брой 

случаи 

PCR (+) 

биоптати (n/%) 

PCR (-) 

биоптати 

(n/%) 

Положителен 

хистологичен 

биоптат 

23 12 / 52,2 11 / 47,8 

Отрицателен 

хистологичен 

биоптат 

29 3 / 10,3 26 / 89,7 

Общо случаи 
52 15 / 28,8 37 / 71,2 
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На фиг. 22 е представена ендоскопска находка на момче с РКБ 

с давност две години, при което се установи стомашна язва. 

Хистологичното изследване не установи данни за Н.pylori инфекция, 

но тя се доказа след PCR изследване на стомашен биоптат от 

пациента. 

 
 

Фигура 22. ЕГД на 12 г. момче с РКБ. Стомашна язва, Н.pylori (-) по Giemsa,  

Н.pylori (+) чрез PCR 

На фиг. 23 и 24 са представени ендоскопските находки при 

деца с РКБ. В първия случай се касае за изразен еритемо-ексудативен 

пангастрит, положителен за Н.pylori инфекция при хистологично и 

при PCR изследване. Във втория случай на дуоденална язва, 

хистологичното изследване бе отрицателно за Н.pylori, но PCR 

установи наличието на инфекцията. 

 

 
 

Фигура 23. ЕГД на 16 г. момиче с РКБ. Еритемо-ексудативен пангастрит с 

изразена нодуларност на стомашната лигавица H.pylori (+) по Giemsa, H.pylori (+) 

чрез PCR   



33 

 

 

Фигура 24. ЕГД на 16 г. момиче с РКБ. Дуоденална язва, Н.pylori (-) по Giemsa, 

Н.pylori (+) чрез PCR 

PCR на H.pylori във фекални проби  

При 22 деца с РКБ и суспектни за пептична болест извършихме 

ЕГД и хистологично изследване на антрална лигавица за H.pylori. 

Едновременно с това ги изследвахме за наличие на бактерия чрез PCR 

във фецес. При 7 пациенти с отрицателен хистологичен резултат, 

фекалният PCR също е отрицателен. При 15 случая с положителен 

хистологичен резултат регистрирахме само 1 положителен фекален 

PCR тест. Последният е основание да изчислим само негативната  му 

предсказваща стойност – 62 %. 

4.6. Скрининг за целиакия сред децата с РКБ 

Проведохме скрининг за целиакия на 92 деца с РКБ. 

Установихме 4 пациенти с положителни антитела. При три от тях 

диагнозата се верифицира след хистологично изследване на йеюнална 

лигавица. При четвъртото дете се проведе HLA–типизиране и се 

потвърди носителство на DQ2 антиген. При две големи момичета с 

целиакия, освен РКБ и хронична диария, бе налице изоставане в 

растежа и пубертетното развитие. 

При четирите деца бяха налице оплаквания, съответстващи на 

СРК, но и наличие на алармиращи симптоми и признаци: хронична 

диария, редукция на тегло, изоставане в растежа и развитието, 

анемичен синдром, както и изменения в тънките черва при УЗД.  

Заболяемостта от целиакията сред нашата серия от 92 деца с 

РКБ е 4,3 %; 95% CI (0,10; 8,78).  
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5. Прилагане на съвременни медикаментозни средства и 

терапевтични подходи при РКБ у деца  

5.1. Лечение на органичните заболявания с РКБ 

Всички проучени 776 деца с РКБ бяха подложени на лечение, 

при 373 (48,1%) от тях РКБ се дължеше на органични причини, а у 

403 (51,9%) източник на РКБ бяха причини от функционално 

естество. При пациентите с органична причина приложихме лечение 

според окончателната диагноза. Част от пациентите с холелитиаза, 

децата с чернодробна ехинококова киста, абдоминален лимфом и 

едното дете с Мекелов дивертикул получиха консултация с детски 

хирург и оперативно лечение. Две деца имаха оплаквания след 

осъществена апендектомия по повод на РКБ. Те получиха лечение за 

СРК и запек. 

5.2 Лечение на функционалните заболявания с РКБ 

На лечение подложихме 403 деца с РКБ, която бе резултат на 

функционално заболяване. Сравнихме лечебния ефект на шест групи 

фармакологични агенти при нашите малки пациенти подбрани на 

случаен принцип. Отчетохме този ефект по тристепенна скала: без 

промяна, с подобрение и оздравял (табл. 12). 

Сравнихме резултатите с изследванията на контролна група от 

32 деца, лекувани само с диета (ограничаване на грубоцелулозни 

храни, пържени ястия и пикантни подправки и разясняване 

принципите на рационалното хранене). Установихме, че в 

контролната група 3 деца са съобщили за подобрение на оплакванията 

от провежданата 4–седмична диета, но нито едно не е оздравяло. 

Лечение с пробиотици 

Проучихме ефекта от лечението с пробиотици при 27 деца с 

ФКБ. Отчетохме, че след 4–седмично приложение на пробиотици 

само 2 (7,4%) деца имат подбрение, а 25 (92,6%) остават без промяна, 

в групата с диета подобрение настъпи при 3 деца. 

Лечение с хомеопатични средства  

Проучихме 24 деца с ФКБ (СРК и ФАБ), приемащи 

хомеопатичен продукт Spascupreel за 4 седмици. Сравнихме 

резултатите им с контролна група от 32 деца, провеждаща само диета. 
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Установихме, че от децата, приемащи Spascupreel, 14 (58,3%) 

съобщават за подобрение и 10 (41,7%) остават без промяна. 

Лечение с Famotidinе 

При 30 деца с ФКБ (ФД и ФАБ) приложихме Famotidinе в доза 

0,5 мг/кг. телесно тегло за 4 седмици. Сравнихме ги с контролна група 

деца, осъществяваща само диета. От 30 деца 27 (90%) съобщиха за 

подобрение на оплакванията, 2 (6,7%) останаха без промяна и 1 

(3,3%) пациент оздравя. 

Лечение с инхибитор на протонната помпа (PPI) 

Проучихме 32 деца с ФКБ (ФД и ФАБ), приемали Omeprazol, 

Esomeprasole или Lansoprazolе в доза 0,5 - 1 мг/кг.т. в продължение на 

4 седмици. Съпоставихме резултатите с контролната група от 32 деца. 

От 32 деца 21 (65,6%) съобщиха за подобрение на симптомите, при 11 

(34,4%) не се установи промяна, оздравели нямаше. 

Лечение с препарата Iberogast (на основа от ментово масло и 

растителни екстракти) 

При 121 деца с ФКБ, главно СРК, осъществихме лечение с 

препарата Iberogast за 2 до 4 седмици. Проследихме пациентите в три 

групи. Групата от 4–7 г.в. се състоеше от 87 деца –18 (20,7%) бяха 

оздравели, 63 (72,4%) – с подобрение от терапията и 6 (6,9%) – без 

промяна. Във втората група 8–10 г.в. наблюдавахме 26 деца: 24 

(92,3%) с подобрение, 2 (7,7%) бяха без промяна, като оздравели 

нямаше. В третата група (на подрастващите) наблюдавахме 8 деца, от 

които всички съобщиха за подобрение на симптомите, но оздравели 

отново нямаше. (табл.12). При децата от най-малката възрастова 

група отчетохме най-голям брой случаи „подобрение“ и „оздравели“ 

след терапия с Iberogast в сравнение с другите възрастови групи. Това 

различие е статистически значимо (Р<0.001)  

Лечение със спазмолитици  

Ефектът от лечение със спазмолитици (Mebeverine, Drotaverine, 

Otilonium bromide) проследихме при 120 деца за период от 2 до 4 

седмици. От тях 94 (78,3%) съобщиха за подобряване на симптомите, 

23 (19,2%) останаха без промяна и 3 (2,5%) оздравяха. 
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Таблица 12. Сравняване на лечебния ефект от приложените фармакологични 

средства и диетолечение при деца с ФКБ 

 

 

Сравнихме ефекта от лечението с фармакологични средства с 

диетолечението. Чрез теста на Fisher установихме, че различията 

между диетичното хранене и използването на Famotidinе, PPI, 

Iberogast, Spascupreel и спазмолитици, като друг лечебен метод, са 

статистически значими (χ
2
=83,1; Р=0,0001). Установихме също, че 

лечебните резултати от приложението на пробиотици и диетолечение 

са съвместими. 

Когнитивно-поведенческа терапия (КПТ) 

Върху 44 деца с ФКБ, при които медикаментозното лечение не 

осигурява задоволителен резултат и е нарушено качеството на живот, 

приложихме КПТ (фиг. 25). 

 

 
 

Фигура 25. Психотерапевтична сесия с дете с РКБ 

Лечебен метод Без промяна С подобрение Оздравял Общо 

Famotidinе 2 / 6,7% 27 / 90% 1 / 3,3% 30 / 7,8% 

PPI 11 / 34,4% 21 / 65,6% 0 / 0,0% 32 / 8,3% 

Iberogast 8 / 6,6% 95 / 78,5% 18 / 14,9% 121 / 31,3% 

Spascupreel 10 / 41,7% 14 / 58,3% 0 / 0,0% 24 / 6,2% 

Спазмолитици 23 / 19,2% 94 / 78,3% 3 / 2,5% 120 / 31,1% 

Пробиотици 25 / 92,6% 2 / 7,4% 0 / 0,0% 27 / 7,0% 

Диета 29 / 90,6% 3 / 9,4% 0 / 0,0% 32 / 8,3% 

Общо 108 / 28,0% 256 / 66,3% 22 / 5,7% 386 / 100% 
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Пациентите са 14 момчета (31,8%) на средна възраст 11,4 г. и 

30 момичета (68,2%) на средна възраст 10,1 г. Съпоставихме с 

контролна група от 32 деца, третирана само с диета. При 

идентифициране на стресовия фактор наблюдавахме: 

Конфликт в училищната среда имаха 23 деца (52,2%). 

Конфликт в семейната среда имаха 21 (47,8%) деца (фиг. 26). 

 

 
 

Фигура 26. Разпределение на стресовите фактори за ФКБ – в училищната среда 

(секторите в рае) и в семейната среда 

Най-голям бе относителният дял на децата, които имаха 

затруднения с учебния материал (30%), следвани от тези с 

амбициозни и хиперпротективни родители (14%). 

Повечето деца са провели между 2 и 6 психотерапевтични 

сесии и са проследени между 3 и 6 месеца. При част от семействата 

психотерапията продължаваше само с родител.  

При 30 (68%) деца интензитетът на коремната болка намаля 

след първата седмица от терапията, а 1 месец след терапия децата се 

чувстваха много добре и без болки (обикновено за този период се 

осъществяваха 2 до 3 сесии). Десет деца (23%) продължаваха да имат 

болки, но по-рядко и по-слабо интензивни, 4 (9%) нямаха промяна 

(фиг. 27). За такъв период подобрение докладваха само 3 от 32 деца 

при лечение само с диета. 
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Фигура 27. Ефект от когнитивно-поведенческа терапия (n=44) 

Проследихме ефекта от КПТ и диетолечението. Установихме, 

че различията между диетичното хранене и КПТ, като друг лечебен 

метод са статистически значими (χ
2
=58,1; Р=0,0001). Съпоставянето 

на КПТ, фармакологичното и диетолочението, доказа, че различията 

между диетолечението, КПТ и използването на друг лечебен 

(фармакологичен) метод са статистически значими (χ
2
=74,6; 

Р=0,0001).  

На фиг. 28 са представени броят на третираните пациенти и 

ефектът от лечението с фармакологични средства, КПТ и диета 

 

 

Фигура 28. Сравнителна ефективност от приложението на различни лечебни 

подходи (медикаментозни средства, КПТ, диета) при деца с ФКБ 

Установените от нас различия между диетичното хранене и 

използването на друг лечебен метод, са статистически значими 

(χ
2
=71,1 Р=0,0001). 
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6. Клинико-диагностичен алгоритъм на поведение при 

РКБ у деца. 

Установихме, че преобладаващите причини за РКБ са 

функционални заболявания, затова смятаме, че не всеки случай на 

РКБ налага разширени лабораторни изследвания. Алармиращите 

симптоми са по-чести при заболявания с органичен характер (табл.6), 

което дава основание те да се търсят внимателно и лабораторните 

изследвания да се прилагат само при тези пациенти, при които се 

откриват подобни симптоми. Уместно е провеждането на 

абдоминална ехография, тестове за H.pylori инфекция, имунологичен 

скрининг за целиакия и фекален калпротектин. Тези тестове биха 

подпомогнали диагнозата на хроничните гастрити и ЯБ, целиакия или 

УК и болест на Крон. Съмненията за изброените заболявания 

определя провеждането на ЕГД и/или колоноскопия. Поведението и 

лечението се определят от ендоскопската находка и хистологичното 

заключение. При негативна ендоскопска находка пациентът може да 

се насочи към психологическа терапия (семейна или друга КПТ). 

Когато липсват алармиращи симптоми, могат да не се предприемат 

лабораторни изследвания. Все пак подходящи са някои скриниращи 

изследвания: СУЕ, ПКК, уринен анализ и фекален тест за окултни 

кръвоизливи. При симптоми на СРК може да се проведе 

паразитологично изследване на фецес. В случаите, когато те 

регистрират отклонения, би могло да се пристъпи към 

високоспециализирани изследвания – ЕГД или колоноскопия. Ако 

скриниращите тестове остават в референтни стойности, най-вероятно 

се касае за функционално заболяване, чийто подтип трябва да се 

определи и да се започне съответна терапия. При незадоволителен 

ефект от медикаментозното лечение, пациентът следва да се насочи 

към психологическа терапия. 

На базата на собствените данни и световния положителен опит 

изготвихме настоящия клинико-диагностичен алгоритъм при случаи 

на РКБ у деца в полза на нашето практическо здравеопазване (фиг. 

29). 
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Фигура 29. Клинико-диагностичен алгоритъм при случаи на РКБ у деца 
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V. ОБСЪЖДАНЕ НА ПОЛУЧЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ 

1. Честота на РКБ сред децата от 4 до 17 години и някои 

епидемиологични характеристики 

В нашето проучване на случаи с РКБ след консултиране с 

лекари от извънболничната помощ установихме, че децата с РКБ в 

Югоизточна България са средно 11,7 % от първичните прегледи на 

деца от 4 до 17 г. Заболяемостта е 6,7 % с 95% интервал на 

доверителност (6,69; 6,95). Тази честота е малко по-ниска от 

съобщаваната в други европейски държави и близка до 

констатираната в оригиналното проучване на Apley J et al. (10,8%), 

както и до тази на И. Янков (2015 г.) за Южен централен район на 

България (8,7%). 

Редица автори изследват разпространението на РКБ по пол и 

повечето от тях установяват преобладаване на женския пол сред 

децата с РКБ. 

При наблюдението на 776 деца, констатирахме идентично 

разпределение по пол: по-често страдат момичетата (52,7%) в 

сравнение с момчетата (47,3%). Средната възраст на децата с РКБ е 

9,4 г., като за момчетата е 9,5 г., а за момичетата – 9,3 г. Най-големият 

брой случаи с РКБ съвпада със започване на училищния процес, както 

и с началото на пубертета у двата пола. Тази зависимост е забелязана 

от Apley J et al. (1958) и потвърдена от Zernikow B et al. (2012) и 

Коrterink J et al. (2015). 

Данните от социалната анамнеза на нашите пациенти сочат, че 

повечето от изследваните деца (96,1%) живеят в семейна среда. За 

конфликт в училищната или в семейната среда съобщават 5,7% от 

децата. Сравнението между децата с функционални заболявания и с 

органични заболявания показва, че първите се срещат по-често при 

разделени или непълни семейства, както и при поява на конфликт в 

училищната или семейната среда. 

При анкетното проучване на децата с РКБ констатирахме, че 

67,7% от тях са подложени на стрес. Само в 32,3% не се открива 

стресов фактор. 

Нашите резултати съвпадат с данните на Hyams JS et al. (1996), 

Boey CC et al. (1999), Huang RC et al. (2000), Ramchandani PG et al. 
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(2005), Saps
 
M et al. (2009), Терещенко СЮ и et al. (2014), Korterink J 

et al. (2015) и налагат извода, че стресът в обкръжаващата среда играе 

подчертана роля в патогенезата на заболяванията с РКБ. Немалка част 

от пациентите имат повишена тревожност (28,6%) и други 

съпътстващи заболявания. Това потвърждава тезата, че в голяма 

степен болката има психосоматична генеза. Допълнителен рисков 

фактор за нея остават непълното семейство и конфликтите в 

училищната и в семейната среда. 

Разпределенито на децата по местоживеене сочи, че 88,9% от 

изследваните деца с РКБ живеят в града, а 11,1% – в селата. Нашите 

данни сочат, че РКБ е по-застъпена сред градските деца и тази 

разлика е статистически значима. Вероятно урбанизацията води до 

излагане на стрес в по-голяма степен. 

Разпределението по етническа принадлежност (българска, 

ромска, турска) е съпоставимо със съотношението на тези етноси в 

общата детска популация. 

В нашето проспективно проучване на 776 деца най-много 

случаи с РКБ регистрирахме през есенно-зимния сезон (в периода от 

октомври до април), а най-малко – през юли, август и септември. 

Сезонно повишение на заболеваемостта и ремисии са описани 

у възрастни и деца с функционални разстройства в сравнение с 

контролни индивиди. Saps M et al. (2008) обяснява патогенезата на 

функционалните нарушения с РКБ и сезонните вариации с 

биопсихосоциалния модел. 

Подобно на него ние наблюдавахме най-голяма честота на РКБ 

през есенно-зимния сезон, а най-малка – през ваканционния период 

(летните месеци). При това най-много случаи бяха установени в 

началото на учебната година, което налага извода, че е възможно 

училищният стрес да играе роля във възникването на ФКБ. 

Болните с РКБ, преминали през консултативния кабинет по 

детска гастроентерология за периода 2011–2015 г., съставляват 27,6% 

от всички деца с гастроентерологични заболявания. Този извод 

съвпада с данните на Grgurić J et al. (2008), Gieteling MJ et al. (2011), 

Chiou FK et al. (2013), според които децата с РКБ достигат до 50% от 

прегледите при детския гастроентеролог.  
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2. Клинични особености, структура, типизиране и 

социални последици на РКБ при деца (от 4 до 17 г.) 

У 21,9% от децата установихме фамилна обремененост за 

заболявания като ЯБ, болест на Крон и УК – главно наличие на ЯБ на 

член от семейството. 

Повечето от подложените на обективното изследване деца 

(57,5%), бяха без особености, така както намират и Sreedharan R et al. 

(2016) и Wyllie R et al. (2007). В 39,4% открихме само палпаторна 

болезненост. В няколко процента намерихме органомегалия, 

фекаломи, жълтеница и изоставане в растежа. 

След анализ на окончателната диагноза, установихме, че СРК 

заема водещо място като причина за РКБ – 25,2% от случаите, 

следван от ФАБ – 23,8%, хроничния гастрит – 13,8%, запек – 11,3 % и 

ГЕРБ – 9,4 %. Сравнително редки бяха паразитните заболявания, ЯБ и 

ИОС. Лактозен интолеранс намерихме у 3,4%. Групата от редки 

заболявания съставляваше 4,7%. 

Ние заключихме, че функционалните заболявания на ГИТ – 

СРК, ФД, ФАБ и АМ съставляват 51,9%, докато органичните – 48,1% 

от всички деца с РКБ. Нашите данни съвпадат със становищата на 

други учени, които намират функционалните заболявания за водещи 

при изследвани деца с РКБ (Nygaard E et al, 2004, Devanarayana N et 

al, 2005, Helgeland H et al, 2009, Ganesh R et al, 2010). 

Анализът на групата от функционални заболявания с РКБ 

разкри: от СРК страдат 48,6%, ФАБ – 45,9%, ФД – 4,7% и АМ – 0,8%. 

В нашата серия относителният дял на различните функционални 

заболявания с РКБ е сходен със съобщаваните други изследователи, а 

при разпределение по пол преобладават момичетата с ФКБ. Това 

съвпада с изводите на Croffie J et al, (2000), Rasquin A et al. (2006), 

Korterink J et al. (2015), които установяват, че женският пол е по-

засегнат и от функционални нарушения. 

Прилагайки Римските критерии III, определихме следните 

групи ФКБ: 

Синдром на раздразнения колон (СРК). СРК наблюдавахме у 

25,2% от проспективно проучените деца и у 48,6% от групата с ФКБ. 

Подобно на Эверт Л.С и сътр. (2014), Helgeland H et al. (2009), Rasquin 
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A et al. (2006), Walker LS et al. (2004) установихме, че близо една 

четвърт от българските деца с РКБ страдат от СРК и че той е най-

честата причина за рецидивираща болка. Стигнахме до заключението, 

че СРК е и най-честото функционално заболяване.  

Функционална абдоминална болка в детството (ФАБ). ФАБ 

заема значителен дял (след СРК) сред изследваните от нас деца – 

23,8% и второ място във функционалната група (45,9%). 

Функционална диспепсия (ФД). В настоящото проучване 

установихме че от ФД страдат 2,5% от проследените деца в 

Югоизточния район. Те представляват 4,7% от децата с ФКБ. 

Абдоминална мигрена (АМ). АМ установихме в 0,3 % от децата 

с РКБ, и тя е близка до съобщената от Devarayana NH et al. (2008) – 

1,8 % и Popovich DM et al. (2010), според който честотата е между 1 и 

4%. 

Немалък е делът на органичните причини за РКБ в 

изследваната серия – 48,1%. Голям дял заема хроничният гастрит 

(13,8%), следван  от запека (11,8%) и ГЕРБ (9,4%). ЯБ установихме в 

1,8%. 

Нашите данни са много близки до Ukarapol N et al., (2004), 

който установява органични причини в 44,7%, като преобладаващ е 

хроничният гастрит. Те са сходни и с тези на Георгиева М (1996) и 

Янков И. (2015), които установяват подобни резултати след 

ендоскопско изследване на хоспитализирани деца. 

Втората по честота органична причина бе запекът, 

диагностициран при 11,3% от проспективно проучените пациенти. 

Според различни изследователи честотата на запека като причина за 

РКБ варира от 3,7% (Croffie JM et al, 2000) до 24,9% (Zhou H, 2011). 

Тъй като и ние намираме запек в сравнително голям процент, 

потвърждаваме заключенията на Tal EM и на Gijsbers CF et al., (2014), 

че субклиничният запек трябва да се търси и лекува като причина за 

РКБ при голяма част от децата.  

ГЕРБ установихме в 9,4% от децата. Този резултат не се 

отличава от съобщаваните в литературата (вариращи от 5,5% до 

12,4% от ендоскопираните деца) и потвърждаваме данните на чужди 
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и български учени, че рефлуксната болест е една от честите причини 

за органична коремна болка.  

Лактозната непоносимост бе причина за оплаквания у 3,5% от 

нашите пациенти. Категорична връзка между лактозната и 

фруктозната непоносимост и коремната болка не може да се установи. 

Приложихме безлактозна диета на по-голям брой деца, но болката 

изчезна само при 27 от тях. Затова смятаме за оправдано прилагането 

на безлактозна диета при някои пациенти. 

В серията наблюдавахме единични случаи на Мекелов 

дивертикул, абдоминален лимфом, яйчникова киста, псевдокиста на 

панкреаса. Нашите заключения напълно потвърждават съобщенията в 

литературата, че те се срещат под 1% от страдащите с РКБ деца. 

При анализа на работната диагноза на лекарите от 

извънболничната помощ при случаи на РКБ се вижда, че най-често 

поставяната диагноза е хроничен гастрит, следвана от инфекция на 

отделителната система и друго органично заболяване (често това е 

апендицит). Според анкетното проучване необходимост от 

хоспитализация имат 94% от случаите. Поради съмненията за 

апендицит при РКБ, ОПЛ осъществяват консултация с хирург в 27,3% 

от случаите. Ние не установихме случаи с апендицит в нашата серия. 

При това двете деца, претърпяли апендектомия по повод на РКБ, 

продължиха да имат оплаквания от коремна болка след оперативното 

лечение. При едното установихме СРК, при другото – запек, като 

болката изчезна след подходяща терапия. В част от случаите с болка в 

долен десен квадрант, както и при децата с холелитиаза, Мекелов 

дивертикул, чернодробна ехинококова киста, псевдокиста на 

панкреаса и абдоминален лимфом, осъществихме консултация с 

детски хирург. Това бяха около 4% от пациентите в нашето 

проучване. Педиатрите и ОПЛ възприемат по-рядко СРК и ФАБ като 

причина за РКБ. Те насочват за болнично лечение мнозинството от 

пациентите си с РКБ. В нашето проспективно проучване от всички 

776 деца с РКБ необходимост от хоспитализация са имали едва 103 

(13,3%). Тези данни водят до заключението, че заболяванията с РКБ 

рядко налагат хоспитализация и могат успешно да се диагностицират 

и проследяват в амбулаторната практика. 
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В нашето анкетно проучване установихме, че 96,6% от децата с 

РКБ реализират училищни отсъствия и в 81,9% от случаите с РКБ 

родителите получават болничен лист за грижи и лечение на детето. 

Тези данни са в хармония с съобщените от Roth-Isigkeit A et al (2005), 

която отбелязва, че 48,8% от децата с повтарящи се болки пропускат 

училищни занятия и техните родители често отсъстват от работа. 

Това затвърждава впечатлението, че заболяванията с РКБ имат 

значителна икономическа тежест и голяма социална значимост. 

3. Съпоставяне клиничните прояви при РКБ у деца (от 4 

до 17 г.) с резултатите от клинико-лабораторните параметри, 

образните и високо-специализираните изследвания 

На всички деца с РКБ проведохме абдоминална ехография, а на 

повечето и базисни изследвания (периферна хемограма, СУЕ/С-

реактивен протеин, уринен анализ, урокултура и фекален тест за 

чревни паразити). Установихме анемичен синдром в 1%, а паразитно 

заболяване доказахме общо в 22 (2,8%) от изследваните деца. 

Нашите резултати потвърждават наблюденията на световните 

изследователи, че хематологичните и паразитологичните изследвания, 

както и уринният анализ, при мнозинството от пациентите остават в 

референтни стойности и не подпомагат съществено диагнозата. При 

това установихме, че тези показатели бяха с отклонения предимно 

при органичните заболявания. 

След извършване на абдоминална ехография открихме 

промени в 32 (4,1%) от пациентите. Аналогични резултати  при 

абдоминална ехография са получили някои български и чужди 

автори.  

При рентген-контрастното изследване на ГИТ наблюдавахме 

изменения в 50% от изследваните пациенти с горна серия и в 30% от 

пациентите с долна серия. Ендоскопското изследване разкри 

отклонения в 80,6% с ЕГД и в 62,5% с колоноскопия. Нашите данни 

съвпадат с тези на Kawada PS et al. (2017), който установява 

изменения при колоноскопия на деца с РКБ в 61%. И ние, подобно на 

него заключаваме, че може да бъде избегната, ако липсват 

допълнителни симптоми като кървене и фекалният калпротектин 

остава в референтни стойности. 
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Нашите данни относно чувствителността на рентгеновите и 

ендоскопските методи съвпадат и с тези на българските 

изследователи.  

Повечето от авторите подчертават, че търсенето на определени 

симптоми „червени флагове“ или т.нар. алармиращи симптоми, са по-

характерни за органичните заболявания и могат да насочат лекаря към 

диагностични изследвания (Berger M et al, 2007, Di Lorenzo C, 2005, 

Korterink J, 2015).  

С цел да установим диагностичната стойност на алармиращите 

симптоми съпоставихме честота им при децата с органични и с 

неорганични диагнози. Открихме, че всички алармиращи симптоми са 

по-чести при заболявания с органичен характер, като за някои 

признаци (киселини, фамилност) разликата е статистически значима. 

Предвид по-голямата честота на алармиращи симптоми при 

органичните диагнози и малкото случаи с лабораторни отклонения, 

считаме, че не се налагат допълнителни изследвания при деца без 

алармиращи симптоми. 

Установихме, че децата с органична болка са имали по-често 

гастро-интестинални нарушения в кърмаческа възраст, за разлика от 

тези с функционална болка и това различие е статистически значимо.  

4. Честота и връзка на Helicobacter pylori инфекцията и 

целиакията при деца с РКБ (от 4 до 17 г.). 

Анализирахме разпространението на H.pylori инфекция в 

различните възрастови групи. При изследваните от нас деца, 

положителни тестове за H.pylori установихме в 31,4 %, докато в 

контролната група те бяха 23,1 %. Разделихме пациентите в три 

възрастови групи с цел анализ на разпространението на инфекцията 

по възрасти. Най-голям процент позитивност за H.pylori установихме 

при подрастващата група 11 до 17 години – 36,6 %, следвана от ранна 

училищна възраст – 24,3 %. От предучилищната група положителни 

са 21,7%. Честотата на инфекцията значително нараства с възрастта, 

както съобщават и други автори от България и Източна Европа. 

При анализ на децата с коремна болка и тези от контролната 

група се налага изводът, че H.pylori не е статистически значимо 

свързан с РКБ. Нашите данни подкрепят Консенсуса на европейската 
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работна група върху H.pylori, който заключава, че РКБ не е 

индикация за тестване и лечение на инфекцията у деца. 

Най-голям бе относителния дял на положителни пациенти 

(Hp+) във възрастта 11-17 г., сред която проведохме повечето ЕГД. В 

тази възрастова група по-често се срещаха децата с хронични 

гастрити и язвена болест. Последните са асоциирани в голяма степен 

с H.pylori инфекция, чието лечение води до излекуване. Подобни 

резултати наблюдават Георгиева М. и Стамболийска М. (1998) при 

деца от Варненския район. Те намират H.pylori инфекция най-често 

при хроничен гастрит и ЯБ (над 70%), докато при деца с неязвена 

диспепсия инфекцията е диагностицирана при 37,1%. Затова смятаме, 

че РКБ и диспепсията при подрастващи деца могат да бъдат свързани 

с тази инфекция.  

Не открихме статистически значима разлика в 

разпространението ѝ при българската, ромската и турската етническа 

група. 

При статистическия анализ на ФАТ, съпоставяйки го с 

хистологичния метод за доказване на H.pylori инфекция, установихме 

точност 85,7%, чувствителност 75% и специфичност 100%. Ние 

констатирахме висока точност на ФАТ и чувствителност, близка, но 

малко по-ниска от съобщаваната от Gulkan M et al. (2003) и Gościniak 

G et al. (2003) и по-висока от тази на Raj P (2017). 

Съпоставихме локализацията на болката при всички деца от 

Старозагорски регион с проведен скрининг за H.pylori инфекция. 

Пациентите, положителни за H.pylori, посочват най-често 

епигастрална болка и тази връзка е статистически значима. Затова 

считаме, че е уместно провеждане на скринингово изследване за 

H.pylori при случаи на РКБ с епигастрална болка.  

Нито един от използваните диагностични методи за 

разпознаване на H.pylori инфекция няма 100% чувствителност. 

Препоръчва се прилагането на два паралелни теста с цел да се 

определи H.pylori статусът на децата (Koletzko S et al, 2011). 

Real-time PCR на генома на H.pylori в стомашни биоптати 

показва най-голяма сигурност (Brooks H et al, 2004, Bak-Romaniszyn L 

et al, 2007, Ramírez-Lázaro M et al, 2015). Ние установихме 
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сравнително висока точност (75,0%) и специфичност (89,7%) на 

стомашния PCR тест, а чувствителност – 56,5%. Нашите резултати за 

специфичността на стомашния PCR тест са подобни на 

публикуваните в научната литература, но установяваме по-ниска 

чувствителност на PCR теста. И отбелязваме, че три от негативните 

биоптати по хистологичен метод бяха положителни за бактерия с PCR 

метод. Затова считаме, че PCR методът дава допълнително 

предимство за разпознаване на H.pylori инфекция в стомашни 

биоптати от деца, при това е бърз и е достатъчно надежден. 

С фекалния PCR открихме само един положителен тест от 15 

положителни хистологични биоптата (при всичко 22 изследвани с 

фекален PCR деца). Това ни даде основания да изчислим само 

негативна предсказваща стойност 62%. Необходими са по-голям брой 

случаи за валидиране на метода и утвърждаването му като полезен 

допълнителен неинвазивен тест. 

След провеждане на имунологичен скрининг сред 92 деца с 

РКБ ние доказахме целиакия в 4,3% (n=4). Тази честота е близка до 

съобщаваната от Farahmand F et al. (2011) - 1,3%, както и Fitzpatrick 

KP et al. (2001) и Saltik IN et al. (2002) (двамата по 1%) у техни болни 

с РКБ. Сравнявайки честотата на заболяването в нашата серия с РКБ 

със средно-европейската честота на целиакията 1%, намираме, че тази 

на целиакията не е значимо по-голяма сред пациенти с РКБ. 

При съпоставяне на клиничната характеристика на пациентите 

с целиакия установихме, че при нито един от тях РКБ не е изолиран 

симптом. Оплакванията най-често съответстват на СРК, но с наличие 

на някои от алармиращите симптоми (хронична диария, редукция на 

тегло, изоставане в растежа).  

Няколко изследователи намират, че разпространението на 

целиакията е значително по-високо у деца и възрастни със СРК – 4,4 

%. Затова на базата на научния обзор и нашите резултати, считаме, че 

не е уместно провеждането на скрининг за целиакия при всяко дете с 

РКБ, ако липсват алармиращи симптоми и лабораторни отклонения. 

Оправдано е провеждането на такъв при деца със СРК. 
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5.  Прилагане на съвременни медикаментозни средства и 

терапевтични подходи при РКБ у деца. 

От анкетното проучване установихме, че по повод РКБ 79,8% 

от децата приемат два и/ или повече медикамента. Най-често това са 

пробиотици и спазмолитици. Половината от пациентите са спазвали 

диета паралелно с фармакологичното лечение. 

В нашето наблюдение проведохме лечение с пробиотици на 25 

деца с ФКБ. За подобрение съобщиха само 7,4%, а 92,6% останаха без 

промяна. 

Нашите данни съвпадат с наблюденията на Huertas-Ceballos A 

et al,  (2002), Gawronska A et al, (2007), Huertas-Ceballos A et al, (2008), 

Francavilla R et al. (2010), Guandalini S et al. (2010) и Saneian H et al. 

(2015), които отчитат слабо до липсващо подобрение от прием на 

пробиотици. При това минималният ефект от тях като лечебно 

средство бе съизмерим с ефекта от диетолечението. 

Групата на спазмолитиците се използува широко като 

симптоматична терапия при ФКБ с оглед намаляване на училищните 

отсъствия, подобряване на качеството на живот и родителската 

удовлетвореност. В нашето наблюдение проследихме голям брой 

деца, приемали спазмолитици, от тях 78,3% имат подобрение, 19,2% 

остават без промяна, оздравели са едва 2,5%. Тази терапия показва 

ефективност, но продължителното лечение не е съвсем безопасно. 

Повечето автори не препоръчват рутинното ѝ използване при РКБ. Тя 

може да се приложи при малък брой пациенти с интензивна болка, 

докато се уточни етиологията и започне специфично лечение (Narang 

M et al, 2015). 

В тази връзка през последното десетилетие се проучват нови 

продукти, които нямат страничните ефекти на спазмолитиците. 

Затова приложихме Spascupreel (нискорисков хомеопатичен продукт) 

на 25 деца с ФКБ и установихме, че 58,3% съобщават за подобрение а 

41,7% остават без промяна за период от 4 седмици. 

Нашите данни са сходни с тези на Müller-Krampe B et al. (2007) 

и Weiser M et al. (2000) по отношение на ефективността на препарата. 

Подобно на техните пациенти отчетохме отлична поносимост. 
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Проучихме и ефекта на комбинирания растителен продукт с 

ментово масло Iberogast. Разделихме децата (главно със СРК) на три 

възрастови групи. При децата от най-малката възрастова група (4 до 7 

години) се отчитат най-голям брой случаи „с подобрение“ и 

„оздравели“ в сравнение с другите възрастови групи (8–10 години и 

11–17 години). Това различие бе статистически значимо. Препаратът 

показа най-голяма ефективност при най-малките деца – от 4–7 

години. Считаме, че Spascupreel и Iberogast представляват 

алтернативно и безопасно средство в комплексното лечение на 

състояния с РКБ. 

В нашата серия приложихме Famotidinе при 38 деца с ФД и 

ФАБ.  Отчетохме подобрение в 90% от тях, а в 3,3% – оздравяване. 

Нашите резултати потвърждават научните данни за забележителния 

ефект от Famotidinе при голяма част от децата с ФД и ФАБ. 

Инхибиторите на протонната помпа (PPI) като мощни 

супресори на солно-киселата секреция на стомаха са широко 

прилагани при диспептични оплаквания и коремна болка. Такава 

тенденция отчетохме при анкетното проучване на деца с РКБ от 

Старозагорски регион: 32 от 84 анкетирани лекари предписват PPI и 

Н2- блокери при случаи на РКБ. Затова проследихме ефекта на 

предписаните PPI от ОПЛ при подрастващи деца с ФКБ за период от 

4 седмици. Установихме подобрение в 65,6% от случаите, а 34,4% 

останаха без промяна. Затова не считаме за обосновано широкото 

приложение на PPI, освен в случаите на доказана пептична болест. 

Famotidinе има подчертано по-добър ефект при изследваните деца с 

ФД и ФАБ. 

При 44 пациенти проведохме психологическа терапия. 

Констатирахме наличие на конфликт в училищната и в семейната 

среда, което е причина за ФКБ в еднаква степен. Най-голям е 

относителният дял на децата, които имаха затруднения с учебния 

материал (29%), следвани от тези с амбициозни и хиперпротективни 

родители (14%). Децата с разделени родители или с един родител 

бяха общо 16 %. Тези наши констатации са сходни със заключенията 

на Семёнова Н еt al. (2012), според които най-значимите стресови 

фактори при децата с ФКБ са училището и родителската депривация. 
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Провеждахме средно между 2 и 6 психотерапевтични сесии. 

Използвахме различни методи според възрастта и данните от 

индивидуалната и семейната диагностика. При учениците основната 

цел бе връщането към ежедневни занимания, а не пълно елиминиране 

на болката. 

Често използвахме метода „Дневник на болката“, за да усети 

пациентът чувство за контрол над болковия симптом. Времето за 

собственото наблюдение над проблема обикновено бе с 

продължителност една седмица, като децата над 7–8 годишна възраст 

го попълваха сами. Много често след първата седмица от воденето на 

дневника констатирахме, че болката е намаляла или е изчезнала. За да 

укрепваме чувството за контрол, продължавахме още една седмица. 

При няколко деца използвахме арттерапевтичната техника 

„Диалог на хартия“. При други по-малки деца използвахме играта 

„Танцуващо коремче“. Арттерапевтичната техника „Драсканици по 

Уиникът“ бе подходяща при тези от 4 до 7 г. 

В случаите, когато установявахме съперничество между 

сиблингите, целта бе нормализиране на ситуацията, като обсъждахме 

с детето (детронираният принц или детронираната принцеса), че това 

е нормална реакция след появата на бебе в семейството, която за 

малко ще го владее, но обичта към братчето или сестричката е много 

по-силна и ще бъде през целия живот. Изработвахме и терапевтична 

приказка за отношенията при сиблингите. 

При последния етап направихме екологична проверка на 

ефективността от психотерапията и разделяне на терапевта от 

семейството. Изработвахме семейна социограма за реалното 

семейство. Раздялата с психотерапевта ставаше с рисунка за 

довиждане, грамота за успешен клас, за щастливи деца или с 

изработване на талисман. 

При 68% от децата болката изчезна след 2 или 3 

психотерапевтични сесии, а при 23% се появяваше по-рядко и бе с по-

слаба интензивност. Ние наблюдавахме подобрение след сравнително 

малък брой сесии, подобно на Youssef NN et al. (2004) и Levy RL et al. 

(2013). Семейната терапия се оказа успешна интервенция при 44 деца 
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с РКБ, подобно на съобщенията на Sieberg CB (2011) и Duarte MA 

(2006). 

Различията между КПТ и диетолечението, както и между 

комбинираната (фармакологична и КПТ) и диетолечението, бяха 

статистически значими. Психологическата терапия постигна най-

голям ефект при децата с упорити функционални болки. 

Фармакологичното лечение най-често бе необходимо до първата 

среща с психотерапевта.  

6. Клинико-диагностичен алгоритъм на поведение при 

РКБ у деца. 

При проведените от нас лабораторни изследвания установихме 

промени в хемограмата (анемичен синдром) в 1,0% от децата с РКБ; 

промени в уринния анализ в 1,6%; отклонения в абдоминалната 

ехография у 4,1% от изследваните лица. При по-голямата част от 

пациентите причината за РКБ бе функционална, заради което не 

считаме за обосновано назначаване на рентгенови и високо-

специализирани изследвания при всяко дете с повтарящи се болки в 

корема. 

Редица автори предлагат подходи за дигностика на пациенти с 

РКБ. Повечето от тях се обединяват около позицията, че детайлната 

анамнеза и внимателното физикално изследване са най-важни за 

преценката на лекаря. В хармония с тези заключения и в резултат от 

нашите наблюдения, считаме, че търсенето и открояването на 

алармиращи симптоми и признаци помага за откриването на 

органични заболявания. Ако при това лекарят не е в състояние да 

определи етиологията на заболяването, е оправдано провеждането на 

някои скриниращи лабораторни изследвания като СУЕ, ПКК, уринен 

анализ и окултни кръвиозливи в изпражненията. В случаите, при 

които липсват клинични, лабораторни или образни отклонения, 

болката може да се класифицира като функционална и родителите и 

детето могат да се успокоят. Ако качеството на живот е сериозно 

нарушено, е уместно провеждането на психологическа консултация. 

Установи се, че алармиращите симптоми са по-чести при 

органични заболявания, затова считаме, че при наличие на 

алармиращи симптоми, може да се предприемe ПКК и да се изследват 
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маркери на възпаление. При доминираща диспепсия, заедно с РКБ е 

уместно провеждане на неинвазивен тест за H.pylori инфекция и ЕГД, 

при болка в долната част на корема – уринен анализ и урокултура. За 

прояви на СРК с диария (промяна в броя и консистенцията на 

дефекациите) – бактериална култура, паразитологично изследване, 

фекален тест за окултни кръвоизливи и скрининг за целиакия. 

Изследването на фекалния калпротектин би ограничило излишните 

колоноскопии. Ултразвуковото изследване може да регистрира 

отклонения при наличие на алармиращи симптоми като жълтеница, 

хепатоспленомегалия и дизурия. Следващо ниво на изследване може 

да се запази за ограничен брой деца. То включва панел за хранителна 

алергия и порфирия. При отрицателни резултати на споменатите 

изследвания болката най-вероятно е функционална и детето следва да 

се насочи към психотерапевт. 

При нашето наблюдение върху пациенти с ФКБ, установихме, 

че понякога скриниращите лабораторни изследвания (и без 

алармиращи симптоми) помагат на детето и родителите да се 

успокоят, че липсва сериозна (органична) причина за болката. Това, 

заедно с изслушването и уверената позиция на лекаря, могат да 

постигнат значително подобрение в честотата и интензивността на 

болката. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В резултат на извършените проучвания са получени данни за 

честотата на РКБ сред деца от 4 до 17 г. в Югоизточна България 

(областите Стара Загора, Сливен, Ямбол и Бургас). За изпълнение на 

целта и задачите е извършено ретроспективно и проспективно 

епидемиологично проучване, проведени са клинико-лабораторни, 

образни и високоспециализирани изследвания на деца с РКБ, както и 

изследвания за изясняване на връзката на РКБ с H.pylori инфекцията и 

целиакията. 

Проблемът РКБ е много чест при децата, като леко 

преобладаващ е женския пол. Разпространението е 6,7% сред 

детското население на възраст от 4 до 17 години в Югоизточна 

България. РКБ е повод за преглед в 11,7% от първичните посещения 

при ОПЛ и педиатрите и 27,6% от тези при детския гастроентеролог. 

Най-големият брой случаи (24,2% от момчетата и 33,7% от 

момичетата) съвпада с началото на пубертета у двата пола, както и 

със започването на образователния процес. Социалната среда играе 

важна роля за възникване на функционалната коремна болка. При 

децата с ФКБ се срещат по-често разделени или непълни семейства, 

както и конфликти в училищната или в семейната среда. Близо 2/3 от 

децата с РКБ са подложени на стрес. Това наше наблюдение 

потвърди, че стресът в обкръжаващата среда определено играе роля 

във възникването на заболявания с РКБ и че в голяма част от случаите 

болката има психосоматична генеза. Липсват разлики в честотата на 

заболяванията с РКБ в зависимост от етническата пренадлежност, но 

децата от градските райони по-често страдат от РКБ (88,9%). 

Отбелязахме и сезонност при РКБ – най-много случаи се наблюдават 

в периода октомври – април, а най-малко – през летните месеци. При 

това най-голям брой случаи се регистрират в началото на учебната 

година, което налага извода, че училищният стрес (натоварените 

учебни занятия, малкото извънкласни занимания, липсата на 

достатъчно свободно време) определено играе роля за появата на 

ФКБ. 

Голяма част от децата с болки (96,6%) пропускат училищни 

занятия, често за повече от 10 дни в годината. В 81,9% родителите 

получават болничен лист за грижи и лечение на дете с РКБ. 
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Мнозинството от децата (79,8%) получават продължително 

фармакологично лечение с два или три медикамента. Това 

затвърждава впечатлението, че РКБ има голяма социална значимост и 

поражда сериозна финансова тежест за семейството и обществото. 

В структурата на РКБ функционалните заболявания на ГИТ 

(СРК, ФД, ФАБ и АМ) преобладават над органичните – 51,9%. Най-

честата причина за РКБ е СРК (25,2%), следван от ФАБ (23,8%), от 

хроничния гастрит (13,8%), запек (11,3%) и ГЕРБ (9,4%). 

Сравнително редки са лактозният интолеранс (3,5%), паразитните 

заболявания (2,8%) и ЯБ (1,8%). ОПЛ подценяват ролята на 

функционалните заболявания. Най-често работната им диагноза при 

случаи на РКБ включва органични заболявания като хроничен гастрит 

или апендицит. Това мотивира провеждането на чести консултации с 

хирург и разширени лабораторни изследвания. Последните само 

задълбочават тревогите на децата и на родителите им. 

Рутинните хематологични изследвания и абдоминална 

ехография в голяма част от пациентите с РКБ остават нормални и не 

подпомагат съществено диагнозата. Рентген-контрастното изследване 

на ГИТ е по-малко информативно в сравнение с ендоскопското, което 

с голяма достоверност открива органично заболяване при суспектните 

лица. 

Наличието на алармиращи симптоми е по-често при 

заболявания с органичен характер. При тези деца е оправдано 

провеждането на лабораторни, включително високоспециализирани 

изследвания на ГИТ. Не се налагат допълнителни изследвания при 

деца без алармиращи симптоми. 

Честотата на H.pylori инфекцията се увеличава с възрастта при 

децата с РКБ, като при тези от 11 до 17 г. е 36,6%. Но тя не е свързана 

с РКБ и не е индикация за скрининг. Оправдано е изследване на 

H.pylori инфекция при деца с епигастрална болка. Пациенти с 

оплаквания от горния ГИТ трябва да бъдат тествани за нея след 

изключването на друга причина. Хистологичният метод остава златен 

стандарт за установяване на инфекцията. ФАТ е надежден 

неинвазивен метод за доказването ѝ в рутинната практика. Неговата 

точност е 85,7%, чувствителността му – 75,0%, специфичността му – 

100%. Real-time PCR на H.pylori има точност 75,0%, чувствителност 
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56,5% и специфичност – 89,7%, за доказване на инфекцията в 

стомашни биоптати и дава допълнително предимство за 

разпознаването ѝ при паралелното му приложение. Той е бърз и 

достатъчно надежден. Фекалният PCR за H.pylori представлява 

допълнителен неинвазивен тест. Необходими са по-голям брой случаи 

за валидиране на метода. 

Честота на целиакията сред децата с РКБ не се различава 

значително от тази на здравата популация. Не е уместно 

провеждането на скрининг за целиакия при дете с РКБ, ако липсват 

алармиращи симптоми. Провеждането на такъв е оправдано при деца 

със СРК. 

Диагностичният подход при РКБ изисква подробна и 

внимателна анамнеза, търсене на алармиращи симптоми. При 

открояването им може да се предприемат ПКК, маркери на 

възпаление и паразитологично изследване. При доминираща 

диспепсия е необходимо провеждане на неинвазивен тест за H.pylori 

инфекция и ЕГД. При липса на отклонения, болката може да се 

класифицира като функционална. Следва да се определи нейният 

подтип и да се започне лечение. Ако качеството на живот е сериозно 

нарушено, е необходима консултация с психотерепевт. 

Повечето деца с РКБ нямат необходимост от хоспитализация 

(такава се налага в 13,3%) и могат да бъдат успешно лекувани в 

условията на извънболнична помощ. Често разговорът и 

окуражителното отношение на лекаря са начало на КПТ и дават 

чудесни резултати. Липсата на унифициран терапевтичен подход 

води до ненужна полипрагмазия. Медикаментозното лечение при 

ФКБ трябва да бъде част от многостранен и индивидуализиран 

подход за облекчаване на симптомите. То трябва да се запази за тези 

случаи, в които качеството на живот е сериозно нарушено. 

Spascupreel и Iberogast представляват алтернативно и безопасно 

средство в комплексното лечение на болката. Психотерапевтичната 

консултация от професионален психотерапевт е най добрата 

интервенция в случаи на упорити болки и обременена социална 

анамнеза. 
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VII. ИЗВОДИ 

1. Честотата на РКБ сред децата от 4 до 17 г. (по данни на 

анкетираните лекари) е 6,73%, а по обръщаемост към детския 

гастроентеролог – 27,6%. 

2. РКБ засяга преди всичко градските жители (88,9%) и 

женския пол (52,7%) със средна възраст 9,3 г. Преобладава броят на 

засегнатите в предучилищна и ранна училищна възраст, с пикове през 

есенно-зимните месеци.  

3. Структурата на случаите с РКБ показва по-голям 

относителен дял на заболяванията с функционален характер (51,9%) 

спрямо органичните (48,1%), като на стрес в семейната или 

училищната среда са били подложени 67,7% от пациентите. Най-честа 

причина за РКБ от функционалните заболявания e СРК, следван от 

ФАБ и ФД, а от органичните заболявания: хроничният гастрит, 

запекът и ГЕРБ. 

4. Наличието на алармиращи симптоми е по-често при 

заболявания с органичен характер (69,7%), в сравнение с 

неорганичните (30,3%).  

5. РКБ няма връзка с H.pylori инфекцията и не е индикация за 

скрининг.  

5.1. Real-time PCR на H.pylori в стомашни биоптати е 

метод с висока точност, специфичност и положителна предсказваща 

стойност при суспектните за инфекцията деца. 

5.2  Провеждането на скрининг за целиакия не е 

оправдано при всички пациенти с РКБ, а само в случаите със СРК. 

6. Комбинираната терапия (медикаментозна и КПТ) има най-

голям ефект при ФКБ. Психотерапевтичната консултация с 

професионален психотерапевт е най-добрата интервенция в случаи на 

упорита функционална болка и обременена социална анамнеза.  

7. Прилагането на диагностичен алгоритъм при случаи на 

РКБ спомага за съкращаване на диагностичния процес, ограничаване 

на излишните лабораторни и инвазивни изследвания и 

необходимостта от хоспитализация. 

 

 



59 

 

VIII. САМООЦЕНКА ЗА ПРИНОСИТЕ 

 

С научен и оригинален характер 

 

1. За първи път е осъществено комплексно проучване на 

заболявания с РКБ в детска възраст въз основа на значителен 

клиничен материал и е установена нейната честота в Югоизточна 

България. 

2. Установена е етиологичната структура на заболяванията с 

РКБ, с което са очертани нови подходи в тяхното лечение. 

3. Извършено е комплексно и разширено изследване за 

връзката на РКБ с H.pylori инфекцията. 

4. Въведен е real-time PCR методът за изследване на 

стомашни биоптати и фецес за установяване на H.pylori инфекцията 

при деца. 

5. Уточнена е ролята на медикаментозното лечение при 

функционалната коремна болка. 

6. За първи път са проучени необходимостта и ползата от 

психотерапевтична интервенция при деца с ФКБ. 

 

Приноси с приложен характер 

 

1. Изработен е клинико-диагностичен алгоритъм при случаи 

на РКБ в помощ на практическото здравеопазване. 

2. Извършен е сравнителен анализ на няколко метода за 

доказване на H.pylori инфекция при деца. 

3. Апробирани са нови медикаменти (Spascupreel и Iberogast) 

в комплексното лечение на ФКБ 

4. Въведена е семейната терапия при функционалните 

заболявания с коремна болка. 
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Х. SUMMARY 

Our research revealed the frequency rate of recurrent abdominal 

pain (RAP) among children between 4 to 17 years of age in Southeastern 

Bulgaria (Stara Zagora, Sliven, Yambol and Burgas regions). The 

incidence is 6,7% among children between 4 to 17 years of age in 

Southeastern Bulgaria with a slight female predominance. RAP is the 

cause of 11,7% of the initial examinations by general practitioners and 

pediatricians, and 27,6% for pediatric gastroenterologist. The majority of 

cases (24,2% of boys and 33,7% of girls) coincide with the onset of 

puberty in both genders, as well as with the beginning of education. Social 

environment plays a significant role in the origin of functional abdominal 

pain. Approximately 2/3 of children with RAP are subjects to stress.  

We noted seasonal differences in RAP – most cases take place in 

the period between October and April, and least cases - during the summer 

months. Furthermore, the majority of cases occur at the beginning of the 

school year, which serves to show that school stress (busy curriculum, few 

extracurricular activities, lack of sufficient free time) definitely plays a role 

in FAP. 

The majority of children with pain (96,6%) do not attend school 

classes, often for more than 10 days per year. 81,9% of parents miss work 

to take care of a child with RAP. Most children (79,8%) receive continuous 

pharmacological treatment with two or three medications. This serves to 

emphasize that RAP is of great social significance and places a 

considerable financial burden on the family and society. 

Functional GI disorders (IBS, FD, FAP and AM) are more common 

causes for RAP than organic disorders – 51,9%. The most common cause 

of RAP is IBS (25,2%), followed by FAP (23,8%), chronic gastritis 

(13,8%), constipation (11,3%) and GERD (9,4%). Lactose intolerance 

(3,5%), parasitic disease (2,8%) and peptic ulcer disease (1,8%) are 

relatively rare.  

The presence of alarming symptoms is more common in organic 

disorders. Those patients require further laboratory or highly specialized 

GI examination. Children without alarming symptoms do not require 

additional investigation. 
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The incidence of H.pylori infection increases with age among 

children with RAP, being 36,6% between the age of 11 to 17. However, it 

is not related to RAP and it is not an indication for screening. Testing for 

H.pylori infection is justified in children with epigastric pain. Patients with 

upper GI complaints should be tested after excluding other causes. Stool 

antigen test is a reliable non-invasive method for routine proving of 

H.pylori infection. Its accuracy is 85,7%, sensitivity - 75,0%, specificity - 

100%. Real-time PCR for H.pylori has 75,0% accuracy, 56,5% sensitivity 

and 89,7% specificity for proving the infection in gastric biopsy specimens 

and provides an additional method for detection when used simultaneously 

with routine tests. It is fast and reliable. Stool PCR for H.pylori is an 

additional non-invasive test. More cases are required to validate the 

method. 

The incidence of celiac disease among children with RAP does not 

significantly differ from the healthy population. Screening for celiac 

disease is not justified in a child with RAP if there are no alarming 

symptoms. It is justified in children with IBS. 

The diagnostic approach for RAP requires detailed and 

comprehensive history, searching for alarming symptoms. If they are 

present, complete blood count, markers of inflammation and parasite 

testing should be performed. In case of predominating dyspepsia, non-

invasive test for H.pylori infection and esophagogastroduodenoscopy 

follow. In the absence of pathological findings, the pain may be defined as 

functional. 

 Most children with RAP do not require hospitalization (it is only 

required in 13,3%) and can undergo successful outpatient treatment. 

Cognitive behavioral therapy (CBT) frequently provides excellent results 

when it begins with the physician starting an encouraging conversation 

with the child and its family. Medication therapy for functional abdominal 

pain should be a part of a comprehensive and individualized approach to 

symptom relief. It should be kept for cases with impaired quality of life. 

Psychotherapeutic consultation by a professional psychotherapist is the 

best intervention in cases with severe pain and complicated social history. 
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