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фигури и 13 таблици. Библиографията включва 135 литературни източника, от които 7 
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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 

 

 

ДА  -  дуоденална атрезия 

ДН –  дуоденална непроходимост 

РА -   Панкреас ануларе 

КАТ - Компютър аксиална томография 

К.М. - контрастна материя 

Л.М. - лунарен месец 

г.с. -    гестационна седмица 

УСГ - ултрасонография 

НПР - нервно- психическо развитие 

НГС - назо -гастрална сонда 

ГИТ - гастро- интестинален тракт 

ПД -   пренатална диагноза 

СОД- Следоперативен ден 

ПС-    Перфорация на стомаха 

РДС- Респираторен- дистрес синдром 

ПДДХ- Предуоденално разположен дуктус холедохус 
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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

 Вродената непроходимост на дванадесетопръстника има специфични прояви, 

представляващи по своя характер аномалии, които се формират около 5-8 седмица от 

ембрионалното развитие. Някои от тях са генетично обусловени (често съчетани със 

синдрома на Даун). Честотата на дуоденалната атрезия варира от 1:5 000 до 1: 10 000 

новородени. 

 Вродени аномалии на други органи и системи се откриват при половината от 

новородените с дуоденална атрезия. Синдромът на Даун обхваща 1/3 от случаите, 

следван по честота от малротацията и вродените заболявания на сърцето. За 

засегнатите новородени е присъщо това, че повече от половината са недоносени и с 

ниско тегло при раждането. 

             Вродените заболявания на дуоденума могат да бъдат причинени от външни или 

вътрешни причини: 

● Вътрешната дуоденална обструкция може да се причини от дуоденална 

атрезия, стеноза или мембрана. 

●  Външните дуоденални обструкции могат да бъдат причинени от 

малротация, панкреас ануларе, синдром на LADD или предуоденална 

портална вена. 

 

През последните десетилетия на базата на техническите постижения в областта 

на медицината, въвеждането на нови методи на диагностика и оперативно лечение, 

както и на възможностите на следоперативните реанимационни мероприятия, 

преживяемостта на новородените се повиши  от 60 до 90 % . 

           Ултрасонографията е един от основните диагностични методи и позволява 

демонстрация на симптома на двойното мехурче (double bubble sign), който е 

патогномоничен белег за тази аномалия. Въвеждането на 3D и 4D ултрасонографското 

изследване като стандартен метод за проследяване на бременността, създаде 

възможност за пренатално диагностициране на този тип вродени аномалии. 

Подобрената перспектива за новородените с различни форми на дуоденална 

обструкция се потвърждава през последните години.  
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Леталитета все още представлява предизвикателство при лечението на 

новородени с дуоденална атрезия. Има три главни фактора, играещи роля за високата 

смъртност: 

- ниско тегло при раждане;  

- преждевременно раждане;    

- висок процент асоциирани аномалии  

     

Постоперативните усложнения и смъртност през последното десетилетие 

достигат 18-29% . 

Настоящото проучване споделя 20-годишния опит на Клиниката по Детска 

хирургия – УМБАЛ „Св. Георги“ - Пловдив в диагностиката и лечението на 

новородени с различни форми на  дуоденална обструкция и  анализира проблемите, 

свързани с тази патология на съвременно ниво. Надяваме се  представеният труд да 

доведе до подобряване резултатите в лечението на разглежданата патология и 

понижаване на процента на следоперативни усложнения и леталитет. 
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ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

 

Цел: 

 

Проучване на диагностичните и терапевтичните възможности при деца с 

различни форми на дуоденална непроходимост. 

 

Задачи: 

1. Проучване честотата на различните форми на дуоденална непроходимост. 

2. Оценка на различните диагностични методи. 

3. Тактика при различните форми на дуоденална обструкция. 

4. Анализ на оперативните методи на лечение. 

5. Създаване на диагностично- лечебен алгоритъм на поведение при различните 

форми на  вродената дуоденална непроходимост. 
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

 

1 Клиничен материал 

    Клиничния материал на проучването включва пациенти с доказана дуоденална 

непроходимост, хоспитализирани и лекувани в Клиника по Детска хирургия към 

УМБАЛ „ Св. Георги“ Пловдив. 

 

1.1 Обект и вид на изследването 

 

Обект на изследването са деца с различни форми на дуоденална обструкция – 

диагностицирани, лекувани и проследени следоперативно с отчитане на ранните и 

късните следоперативни резултати. В изследването са включени само  пациенти, при 

които е потвърдена диагнозата вродена дуоденална непроходимост, като са изключени 

такива, при които е установена друга причина за чревна непроходимост.  

1.2 Източници на информация 

Основен източник на информация са историите на заболяването на 60 

деца с ДН, лекувани в Клиниката по детска хирургия при УМБАЛ „Св. Георги“- 

Пловдив за периода 1994 – 2015 г.  

1.3 Единици и признаци на изследването 

Единици на изследването са 60 деца с различни форми на дуоденална 

непроходимост за период от 22 години – от 1994 г. до 2015 г. включително. Това е 

ретроспективен анализ на пациенти с различни форми на дуоденална обструкция, 

хоспитализирани в Клиниката по детска хирургия - УМБАЛ „Св. Георги ”- гр. Пловдив, 

и подложени на оперативно лечение. 

В представеното проучване са използвани следните признаци: 

А) Епидемиологични: 

 

           Пол 

 Разпределението на нашите пациенти по пол е представено на Графика 1. 

- Момчета – 28 (47 %) 
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- Момичета – 32 (53 %) 

                                                        

                       Графика 1. Разпределение по пол. 

        Възраст на майката 

 Поради доказания факт, че вродените аномалии, влючително и дуоденалната 

обструкция, са по-често срещани при деца, родени от майки под 20-годишна възраст и 

такива над 35 години, ние анализирахме установените от нас резултати, които са 

онагледени на графика 2. 

- До 20 г. – 35 (59 %) 

- До 25г. – 20 (33 %) 

- Над 25 г. – 5  (8 %) 

 

 

                                 Графика 2. Възраст на майката. 
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 От фигурата прави впечатление, че в нашия клиничен материал аномалиите на 

дуоденума се срещат по-често при деца, родени от майки под 20-годишна възраст 

(58.3%). 

  Предоперативни данни 

В периода на предоперативна оценка и подготовка за оперативна интервенция 

анализирахме и обобщихме данните за пациентите с разглежданата патология, 

разпределени по пол, възраст, съпътстващи аномалии, анестезиологичен риск (оценен 

по ASA), наличие на пренатална диагностика. (Табл. 1)      

Показатели 

  Пациенти 

 

 

% 

Съпътстващи 

аномалии 

 

 

да 27 45.00 

не 33 55.00 

С-м на Даун 
Да 17 

            

28.33 

Не 43 

            

71.67 

ПНД 
Да 14 

            

23.33 

Не 46 

            

76.67 

ASA 

1 
                    

0 

             

0.00 

2 29 

            48.

33 

2Е 23 

            

38.33 

3 6 10.00 

4E 2 3.33 

Таблица 1. 
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 При 14 деца (23.3%) са установени на ПНД суспектни данни за разглежданата 

патология или потвърждаване на диагнозата. Друг показател, който прави впечатление 

от таблицата, това е синдромът на Даун. Прави впечатление, че приблизително ⅓ от  

пациентите са със синдром на Даун, което е една от характерните  съпътстващи 

аномалии. 

 

  Възраст при хоспитализация 

 По отношение на времето при постъпване на нашите пациенти в клиниката, 

резултатите са отразени на графика 3. 

       

 Графика 3. Възраст при хоспитализация. 

От графиката става ясно, че най-висок процент от пациентите са постъпили 

между първи и седми ден, следвани от децата, постъпили след първата седмица от 

раждането си. Своевременното поставяне на диагноза и приемането на детето в 

специализирана ДХ, имаща опит в лечението на вродени аномалии, е в пряка корелация 

със срока на поставяне и доказване на диагнозата при съответния пациент. 

Оперативна диагноза. 

Разпределението на пациентите спрямо оперативната диагноза е представено в  

таблица 2. 
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Оперативна диагноза Брой % 

Atr. duodeni 16 26,7 

Atr. duodeni suprарарillaris 3 5 

Atr.duodeni membranosa 12 20 

Wind sock 3 5 

Pancreas anulare 10 16.7 

S-m Ladd 5 8,3 

polymalf. s- m 2 3,3 

Stenosis duodeni 9 15 

Общо 60 100,0 

Таблица 2. 

Най- често срещаната оперативна диагноза е мембранозната форма на 

дуоденална непроходимост. Тя е установена при около 30% от от лекуваните в 

клиниката, като този процент се образува сумарно от супрапапиларната, мембранозната 

и Wind sock атрезия. Дуоденалната атрезия е следваща по честота оперативна находка. 

Среща се при 26,7% от пациентите с дуоденална обструкция. От таблицата е видно, че 

ануларния панкреас е най- честата от външните причини за дуоденална непроходимост. 

Този тип патология сме установили при 16.7% от пациентите. Стенозата на  дуоденума 

е другата честа патология, при деца с този тип патология. При 15% от оперираните 

пациенти, установихме стеноза в областта на дуоденума. 

 

 2. Методи на проучването 

2.1 Статистически методи 

Събраната първична информация беше проверена, кодирана и въведена в 

компютърна база данни (MS Excel 2003, MS Corporation, Redmond, WA). Чрез 

комбиниране на факториалните признаци с резултативните беше извършена вторичната 

групировка, насочена към задоволяване на конкретните потребности на проучването. 

Информацията от изследването е обработена с помощта на специализиран пакет SPSS 

16.0 (IBM Corporation, Armonk, NY). Всички средни стойност са представени ± грешка 

на средната аритметична. Стойностите на статистическите критерии от проведените 

анализи се считат за значими при p < 0.05. 

За целите на проучването са използвани следните статистически методи за обработка и 

анализ: 
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• aнализ на честотните разпределения – за изчисляване на средни стойности и 

показатели за разсейване на количествените признаци. С помощта на теста на 

Колмогоров-Смирнов, вариационните редове са проверявани за нормалност на 

разпределението (Гаус-Лапласово); 

• алтернативен анализ – за изчисляване на относителен дял и средна грешка на 

качествените признаци; 

• непараметричен анализ – за изучаване на асоциации, връзки и зависимости 

между изучаваните признаци. При обработката са използвани критерий на съгласие на 

Пирсън χ2, точен тест на Фишер, критерий на Уилкоксон, критерий на Кръскал-Уолис; 

• дисперсионен анализ на повтарящи се измервания (Repeated measures ANOVA) 

• корелационен и регресионен анализ 

• графичен анализ – за онагледяване на наблюдаваните процеси и явления и 

илюстриране на съществуващите закономерности (MS Excel 2003, MS Corporation, 

Redmond, WA). 

 

2.2. Клинични методи 

 2.2.1 Пренатална диагностика 

През последните години пренаталната диагностика се налага като основен 

диагностичен метод за откриване на редица вродени аномалии, в частност и 

дуоденалната непроходимост. Минималната възраст за диагностициране на този тип 

патология е 20 г.с., като патогномоничен белег за наличието на тази патологи е 

симптома на двойното мехурче (double bubble sign).  При откриване на патология е 

уместно по-интензивно наблюдение на бременната през цялата бременност. 

Пренатална диагностика е извършена при всички от нашите пациенти, диагноза 

е поставена  при 16 (26.7%) от децата. (Фиг.9) 
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Фигура 1. Double bubble sign. - 25-26 г.с. Вижда се разширен стомах и  

хоризонталната част на дванадесетопръстника. 

 Установихме, че децата родени с пренатално диагностицирана дуоденална 

обструкция, се транспортират в значително по- кратък срок след раждането до Клиника 

по детска хирургия за своевременно хирургично лечение в сравнение с останалите 44 

(73.3%) деца, при които диагнозата не е поставена пренатално, които са 

диагностицирани и хоспитализирани след появата на първите симптоми на аномалията.  

 

2.2.2 Анамнеза 

При хоспитализацията на пациента анамнезата в повечето случаи е снета първо по 

телефона от отделението, където е родено детето (когато детето не е родено в 

Пловдив), както и от придружаващия екип и съпровождащата го медицинска 

документация. Насочващите въпроси за наличието на тази аномалия са: 

- кога е родено детето 

- вида на повърнатите материи 

- кога са започнали повръщанията 

- теглото на пациента 

- наличие или липса на изхождания. 

- диагнозата поставена ли е пренатално 

- наличие на съпътстващи аномалии 
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2.2.3 Клиничен преглед 

Прегледът се извършва при хоспитализацията на детето. Набляга се на следните 

признаци:  

- оглед  преценява се общото състояние на детето, има ли признаци на 

дехидратация, корем – под нивото на ребрената дъга, наличие на анално отвърстие, 

както и други видими белези на съпътстващи аномалии.  

- НГС за отбременяване на стомаха.  

- клизма, резултатът от която има важно диференциално- диагностично 

значение. 

2.2.4 Лабораторни изследвания 

Рутинните лабораторни изследвания при хоспитализацията на такъв пациент 

включват: 

- стандартна пълна кръвна картина 

- ДКК 

- пълна биохимия със СУЕ и CRP 

- АКР 

- урина.  

Пациентите с фенотипни белези за синдром на Даун се подлагат на 

допълнителни цитогенетични изследвания за доказване на диагнозата. 

 

2.3 Образна диагностика. 

Различните методи за диагностика на дуоденална атрезия, които използваме са 

описани в таблица 3. 

 

      



15 | P a g e  

 

Диагностични методи Брой % 

Нативна рентгенография 43 71.70 

УЗД 4 6.70 

Пасаж 13 21.60 

Общо 60 100,00 

       

Таблица 3. Диагностични методи. 

  

2.3.1 Нативна рентгенография 

Това е основният метод за диагностика на различните форми на дуоденалната 

непроходимост. Патогномоничен белег се явява наличието на т. нар. симптом на 

двойното мехурче (double bubble sign), съответстващ на силно раздутия стомах и 

проксималната част на дуоденума, като липсват газови колекции дистално (когато се 

касае за атрезия). Наличието на този симптом е достатъчен за да приемем диагнозата 

дуоденална атрезия, и това не се налага извършването на други изследвания за 

верифициране на диагнозата. По този начин са диагностицирани 43 (71.7%) деца. 

2.3.2 Ехографски метод 

Ехографският метод е еднакво обективен както при пренатална, така и при 

постнаталната диагностика. Подобно на нативната рентгенография и тук 

патогномоничен белег е симптомът на двойното мехурче ( double bubble sign). 

Информативната стойност на ехографията е сравнима с тази на нативната 

рентгенография. Диагнозата е поставена ехографски при 4 (6.7%)деца. 

2.3.3 Контрастна рентгенография 

Най-често контрастно рентгеново изследване се използва, когато пациентът е с 

нетипична клинична картина на ДН, т.е непълна обструкция, или не се визуализира 

добре симтомът на двойното мехурче. При 13 (21.6%) от нашите пациенти диагнозата е 

поставена чрез контрастно изследване на ГИТ. 

Изследването се извършва, като се подава контраст през сондата на пациента и 

се следи скопично преминаването на контрастната материя от стомаха към дуоденума и 

тънките черва. Контролни рентгенографии се правят на 1-ви, 3-ти и 6-и час след 
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подаването на контрастната материя. Наличието на контрастна материя в стомаха след 

6-ия час от началото на изследването, както и липсата или наличието на оскъдно 

количество на контрастна материя дистално от дуоденума, говори за пълна или 

частична дуоденална обструкция. В тези случай приетия от нас подход е извършване на 

оперативна интервенция. 

3. Хирургическо лечение 

Децата с различни форми на дуоденална непроходимост изискват диференциран 

хирургичен подход. Поведението на хирурга при подобни случаи изисква 

изключително точна преценка на предимствата и недостатъците на различните методи 

на оперативно лечение, както и на тежестта на разнообразните съпътстващи аномалии 

при пациентите.  

Всички деца с дуоденална атрезия, хоспитализирани в клиниката,  са подложени 

на своевременно оперативно лечение, изразяващо се в извършването на: 

1. Дуодено – йейуно анастомоза 

2. Дуодено – дуодено анастомоза 

3. Diamond shape  анастомоза 

4. Ексцизия на мембраната 

5. Дуодено- илео анастомоза 

      6.    Гастро – йейунанастомоза 

      7.    Brown тип анастомоза 

       8.    Roux тип анастомоза 

 Всеки един от тези методи на лечение е използван при пациентите, лекувани в 

клиниката, в зависимост от типа на дуоденалната атрезия. Понякога е необходимо 

комбиниране на един, два или повече от изброените методи на лечение за постигането 

на  по-добра ефективност. 
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 Предпочитаният от нас оперативен достъп е горно трансверзална лапаротомия, 

като по този начин се попада директно върху стомаха и дуоденума и се взуализира 

патологията 

 

 

 

III. РЕЗУЛТАТИ 

 Данните от настоящото проучване бяха надлежно събрани, щателно 

анализирани и обобщени. Онагледяването на получените резултати се извърши чрез 

фигури, таблици и диаграми. 

1. Предоперативни резултати 

Разпределението на пациентите по типа на дуоденална непроходимост е показана в 

графика 4. 

 

 

Графика 4. Разпределение на пациентите според типа ДН. 

 

 От диаграмата е видно, че  преобладава мембранозният тип ( 36.70 %), следвана 

от атрезията на дуоденума (33.30 %), ануларния панкреас (20 %) и мембраната на  

LADD (10%). 

 Асоциирани аномалии установихме при 27 от пациентите, което е съществен 

елемент, оказващ влияние върху леталитета и получените следоперативни резултати. 
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Наличието на съпътстващи аномалии при децата от нашия клиничен материал е 

отразено в табл. 4.  

 

Съпътстващи аномалии Брой % Sp 

Не 31 51.67 6.66 %  

Атрезия на пилора, тънки черва, агенезия на колон ВСП 1 1,67 1.78 % 

Атрезия на хранопровод, атрезия на анус 1 1,67 1.78 % 

ВСП 3 5,00 3.02 %  

Даун 14 23.33 5.78 % 

Киста на ляв яйчник 1 1,67 1.78 % 

Краниостеноза 1 1,67 1.78 % 

Междупредсърден дефект 1 1,67 1.78 % 

Полидактилия на л. ръка, декстрокардия, аномалия на 

прешлени, атрезия на ануса, единствен бъбрек 

1 1,67 1.78 % 

Сърдечен порок, С-м на Даун 3 5.00 2.48 % 

Сърдечен порок, ХМБ 1 1,67 1.78 % 

Общо 58 96,60   

Неизвестни 2 3,33   

 Общо 60 100,00   

Таблица 4. Съпътстващи аномалии. 

 

 От таблицата е видно, че най-често срещаната асоциирана аномалия е синдромът 

на Даун. Наблюдавахме този тип аномалия при 14 (23.3%) от нашите пациенти. 

Установихме известно сходство в протичането на ранния следоперативен период при 
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децата с Даун. При всички тези пациенти пасажа се възстанови по-трудно в сравнение с 

пациентите без тази съпътстваща аномалия.  

   Следващи по честота са сърдечните пороци, които сме наблюдавали при 9 (15%) 

от нашите пациенти. Впечатление прави, че в 4 (14.9%) от случаите сърдечните 

аномалии са изолирана съпътстваща патология, а при 5 (18.5%) от децата сърдечната 

патология освен с разглежданата от нас аномалия, е комбинирана и с други. 

Констатирането на съпътстващите аномалии има значение за определяне на 

приоритетната им корекция. Като пример можем да представим случай с новородено, 

при което след диагностицирана атрезия на хранопровод и извършване на анастомоза 

се установява висока (дуоденална) непроходимост. Това наложи последваща 

лапаротомия и корекция на аномалията в областта на дуоденума (интралуменна 

мембрана). 

2 Оперативни резултати 

 Значение за следоперативния период, както и за избора на оперативна техника, 

има и отношението на дуоденалната атрезия от  Papilla fateri. Резултатите са показани 

на графика 5. 

 

       Графика 5 Разпределение спрямо  Papilla fateri.  

Диаграмата показва, че пациентите с подпапилна форма са преобладаващият 

процент от случаите. 

 



20 | P a g e  

 

3 Следоперативни резултати 

 Всички деца, представени в нашия клиничен материал, с доказана дуоденална 

обструкция бяха оперирани. В зависимост от типа на дуоденална атрезия се 

осъществиха различни оперативни интервенции. В табл. 4 са представени различните 

оперативни интервенции за корекция при различните форми на дуоденална 

непроходимост извършени в нашата клиника. 

 

Тип аномалия    

Мембрана 

Дуоденална атрезия 

Pancreas 

anulare 

LA

D

D Общо Вид операция Подпапилна Надпапилна 

Дуодено- йейуно 

анастомоза 0 13 0 5 0 18 

Дуодено- дуодено 

анастомоза 2 0 1 0 3 6 

Diamond shape 0 3 1 0 2 6 

Ексцизия на мембраната 19   2 0 4 25 

Дуодено- илео анастомоза 0 1 0 0 0 1 

Гастро йейуно анастомоза 0 0 0 2 0 2 

Brown анастомоза 0 1 0 0   1 

Roux анастомоза 0 0 0 1 0 1 

Общо 21 18 4 8 9 60 

Таблица 5. Видове оперативни интервенции за корекция на ДН в зависимост от типа на 

патологията. 
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 Таблицата онагледява зависимостта на оперативната техника от типа на 

дуоденалната атрезия. 

Най-често използваната анастомоза при лечението на дуоденална атрезия в 

нашата клиника е ретроколична дуодено – йеюноанастомозата. Това е латеро-латерална 

анастомоза между проксималния сляпо завършващ участък на дуоденума и дисталния 

сляпо завършващ участък на йеюнума.  

Целта е да се създаде обходна анастомоза, която е достатъчно физиологична и 

пропуска пасажа в дистална посока. Достъпът е през горно-  трансверзална 

лапаротомия, като двата края на атретичното черво се доближават и посредством серо-

мускуларни шевове се зашива задната стена на проксималния сегмент за задната стена 

на дисталния. Впоследствие се налагат единични серо-мускуларни шевове и по 

предната стена на двата сегмента. 

Анастомозата между двата сляпо завършващи сегмента се извършва през отвор, 

който се отваря на подходящо място в мезото на colon transversum.(Фиг. 10) 

 

                          

Фигура 2.  Дуодено- йейуно анастомоза (Г.А.Баиров, Ю.Л.Дорошевский, 

Т.К.Немилова «Атлас операций у новорожденных», Медицина, 1984). 

 

Недостатък на този метод е изключването на периферната част на 

дванадесетопръстника от акта на храносмилането.  Вторият недостатък са честите 
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инсуфициенции на анастомозата поради нарушената проходимост на пасажа в тази зона 

и   отвеждането на йеюнума под остър ъгъл. 

По този начин в нашата клиника  са оперирани 18 деца (30 %). Разпределението 

по пол е както следва: момчета - 8 (44.4 %), момичета - 10 (55.6 %). Съпътстваща 

патология се установява при 4 деца (22.2 %): при 2 деца – ВСП,  при двама пациенти е 

установен синдром на Даун. 

Средната възраст при постъпване на пациентите, при които е извършена 

дуодено- йеюно анастомоза е 3 дни.  

Клиничен случай 1: Пациент:  Б.Г. (Ж), възраст – 2 д., тегло – 2150 г, Дг:  Atresia 

duodeni. Pancreas anulare. Laparotomia. Duodeno- jejuno anastomosis retrocolica. Drainage. 

Недоносено от 6-а бременност, родено по естествен механизъм. След раждането 

започнало да повръща стомашно-дуоденално съдържимо. Направена е рентгенография, 

суспектна за наличие на дуоденална атрезия. (Фиг. 3)  

Извършена е ретроколична дуодено – йеюно анастомоза. На 5-ия ден след 

операцията детето е захранено, като постепенно пасажът е възстановен и е изписано в 

добро състояние на 11-ия ден. Детето е рехоспитализирано след 8 дни с клинична 

картина на субилеус, който е преодолян консервативно. Пет месеца след операцията 

детето отново е хоспитализирано с клиниката на илеус, който налага оперативно 

лечение. (Фиг.4) Дехоспитализирно е след 13 дни в добро състояние и възстановен 

пасаж. 

                         

Фигура 3. Вижда се дилатиран стомах без наличие на газове в дистална посока. 
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Фигура 4. Наличие на ВВН без рентгенологични данни за пневмоперитонеум. 

Друг вид анастомоза, която използваме за корекция на дуоденална атрезия, е 

дуодено-дуодено анастомоза по Кохер (Фиг.5). Целта на този тип анастомоза е 

съединяването на двата сляпо завършващи участъка на дуоденума без напрежение или 

нарушаване на кръвообращението. Предпочитаният от нас достъп отново е горно 

трансверзалната лапаротомия.  

                                

                                 Фигура 5.  Дуодено- дуодено анастомоза по Кохер 

(Г.А.Баиров, Ю.Л.Дорошевский, Т.К.Немилова «Атлас операций у новорожденных», 

Медицина, 1984). 
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Предимството на този тип анастомоза е, че тя е изключително физиологична. 

Недостатък се явява застоят на чревно съдържимо над анастомозата в следоперативния 

период  и наличието на мегадуоденум. Това води до по-продължително парентерално 

хранене, удължаване на времето за хоспитализация, както и риск от инсуфициенция на 

анастомозата и последваща реоперация. 

Този тип анастомоза е използвана при оперативното лечение на 4 (6%) деца. 

Разпределението по пол е: момчета - 2 (3%), момичета - 2 (3%). Средният болничен 

престой при пациентите с този вид оперативна интервенция е 25 дни.  

Дуодено- дуодено анастомозата в последните години придобива историческо значение 

поради трудното възстановяване на пасажа при пациентите. Това е причина за 

използването на нови техники за корекция на този тип аномалия.  

През последните 15 години в нашата клиника е въведена като метод на избор 

операцията на Кимура ( diamond shape/ дуодено- дуодено анастомоза) 

Операцията на Кимура представлява подобрена техника при извършването на 

дуодено- дуодено анастомоза. Това е термино-терминална анастомоза, особеност при 

която представлява прерязване на проксималния сегмент на дуоденума напречно, а на 

дисталния – надлъжно Достъпът в коремната кухина се осъществява чрез горно 

трансверзална лапаротомия. В завършен вид анастомозата придобива форма на ромб 

(diamond shape), и се създава достатъчно широк отвор в зоната на анастомозата, което 

допринася за по-бързото възстановяване на пасажа в тази зона – на 2-3-тия ден след 

операцията (Фиг.6) 

                          

                              Фигура 6. Дуодено- дуодено анастомоза по Кимура. 
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Diamond анастомоза извършихме при 7 (12%) от нашите пациенти. 

Разпределението по пол е съответно: момчета – 3 (5%), момичета – 4 (7%). Средната 

възраст при постъпване в клиниката е около 2-рия ден след раждането. Съпътстващи 

аномалии се установяват при 5 деца (9 %). Синдром на Даун е констатиран при едно 

дете (2 %). 

Клиничен случай 2: Пациент: Б.М. (Ж) Възраст: 11 ч.  Постъпила на 21.12.2012 г. 

Тегло: 1 500 гр. Дг: Atresia duodeni. Membrana LADD. Malrotatio intestini. Diverticulum 

Meckeli.  Дете от трета, нормално протекла бременност, родено по нормален механизъм 

в 34 г.с. Постъпва в незадоволително общо състояние, и рентгенологични белези за 

дуоденална атрезия (Фиг.7). Интраоперативно се установява дуоденална атрезия на 

парс десценденс на дуоденума и малротация с изразена мембрана на  Ladd. Извършена 

е ексцизия на мембраната и diamond shape анастомоза между атретичните участъци. 

Детето е изписано на 16-ия ден след операцията в добро общо състояние. (Фиг.8) 

 

                        

Фигура 7. Наличие на  “Double bubble” sign  при хоспитализацията на детето. 
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Фигура 8.. Контрастно изследване (пасаж) на 14 -ия ден след операцията. Вижда се, че  на 

30-та  минута контрастната материя е в тънките черва и минава безпрепятствено през 

областта на анастомозата. 

 

Интралуменните мембрани, са най- често срещаната форма на дуоденална 

атрезия при нашите пациенти. Основният оперативен метод на лечение на 

мембранозната форма на дуоденална атрезия, е ексцизия на мембраната. Оперативният 

достъп, предпочитан в нашата клиника, отново е горно трансверзална лапаротомия, 

като след проникване в коремната кухина се достига до атретичният участък на 

дуоденума. При оперативното лечение на този тип патология трябва да се мисли за 

мембрана тип Wind sock, понеже залавното място на този тип мембрани е по-високо от 

мястото на обструкция, което може да доведе до разширяване на дуоденотомията. 

По този начин са лекувани 22 деца в нашата клиника. Wind sock форма на този 

тип патология е констатирана при трима от пациентите, а мембрана на  LADD – при 

двама от тях. Момчетата са 9, а момичета – 13. Съпътстващи аномалии се наблюдават 

при 7 от децта (с-м на Даун – при 3 деца, ВСП – при 3 деца, при едно от децата е 

установена киста на яйчник.) 

Клиничен случай 3: Пациент: Г. А. Възраст: 6 дни. Тегло: 3 000 гр. Дг:  Atresia 

duodeni suprapapрillaris membranosa. L-A. Revisio. Excisio membranae. Plastica duodeni. 

Drainage. Постъпва в клиниката с рентгенологични данни за дуоденална обструкция 
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(Фиг.9,10). Интраоперативно се установява силно дилатиран стомах и начална част на 

дуоденума над хепатодуоденалния лигамент. Констатирана е мембранозна атрезия. 

Извършена е ексцизия на мембраната и дуоденотомията се зашива напречно. Детето е 

изписано на 20-ия следоперативен ден. 

                                       

Фигура 9. Ро данни за дуоденална обструкция. Вижда се дилатиран стомах и  начална 

част на дуоденума, без газове дистално. 

 

 

Фигура 10. Външен вид на детето. Прави впечатление хлътналия под нивото на 

ребрената дъга корем. 
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Сравнително рядък метод за лечение на дуоденалната атрезия е гастро- 

йеюноанастомозата. Тази оперативна техника е използвана при лечението на двама от 

нашите пациенти – единият от мъжки, другия от женски пол. 

Клиничен случай 4: Пациент: Е.О. (Ж) Възраст - 2 дни. Тегло –1800 гр. Дг. 

Pancreas anulare. L-A Jejuno- gastro anastomosis. Lavage. Drainage. Детето е родено в 35 

г.с. по оперативен механизъм, не е изхождало мекониум.  Направена е рентгенография, 

при която се установяват две хидроаерични нива,  суспектни за дуоденална атрезия 

(Фиг.11). Пациентът постъпва в клиниката в незадоволително общо състояние (Фиг 12) 

Интраоперативно е установен ануларен панкреас и силно дилатирана проксимална част 

на дуоденума. Извършена е гастро – йеюноанастомоза, като преди това е проверена 

проходимостта на ГИТ в дистална посока. Патология не е установена.  Детето е 

дехоспитализирано на 36-ия следоперативен ден в добро общо състояние и възстановен 

пасаж. 

        

Фигура 11. Наличие на Double bubble sign          Фигура 12. Външен вид на детето при 

преоперативно.                                                        хоспитализацията на детето. 
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Друг рядко използван оперативен метод при лечението на дуоденална атрезия е 

У-анастомозата по Roux. Този тип оперативна интервенция се използва предимно при 

вродени аномалии на жлъчните пътища при децата. В нашата клиника тази анастомоза 

е използвана за корекция на дуоденална атрезия при двама пациенти. И в двата случая 

Ру-анастомозата е направена след настъпили усложнения в следоперативния период, 

налагащи реоперация. 

Клиничен случай 5: Пациент: Н.М (Ж) Възраст – 3 дни.  Дете от пета бременност, 

трето раждане, с установен полихидрамнион на пренатална диагностика. При 

направената рентгенография са констатирани две водно- въздушни нива без газ 

дистално, суспектни за дуоденална атрезия. 

Поради персистиращи повръщания и липса на дефекация при детето на осмия 

следоперативен ден е извършена реоперация. Направена е гастро-йеюноанастомоза, и 

йеюно-йеюно анастомоза по Roux. На четвъртия следоперативен ден детето постепенно 

възстановява пасажа и е захранено. То е дехоспитализирано на 16-ия  ден в добро 

състояние и възстановен пасаж. 

В заключение може да се каже, че оперативното лечение е единственият метод 

за лечение на при всички пациенти с дуоденална непроходимост, Хирургичното 

лечение се предприема в най-кратки срокове след поставяне на диагнозата в зависимост 

от общото състояние на пациента, обема на предоперативната подготовка и тежестта на 

съпътстващите аномалии. 

Дуоденотомията с ексцизия на мембраната е най-благоприятния оперативен 

метод при пациенти с мембранозна форма на дуоденална атрезия. 

Най-физиологичната е diamond shape анастомозата при дуоденални атрезии тип 

II – при положение, че не се извърши под напрежение, не се наруши кръвоснабдяването 

на този сегмент,  при нормално разположение на дисталният участък на дуоденума. 

При невъзможност за прилагане  на дуодено-дуодено анастомоза, метод на избор е 

ретроколичната дуодено-йейуно анастомоза.  
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Brown и Roux анастомоза са рядко предпочитани в нашата клиника за корекция 

на този тип патология. Използвани са при усложнения, настъпващи в ранния 

следоперативен период  като инсуфициенция или стеноза на анастомозата. 

 

4 Рехоспитализация 

Рехоспитализация при нашите пациенти се е налагало в редки случаи.  На графика 6 е 

показано съотношението на рехоспитализираните и дехоспитализираните пациенти, без 

да се има предвид типа патология. 

 

Графика 6. Рехоспитализация при пациенти с ДА. 

 

 При 10 (17%) от пациентите, се е наложила рехоспитализация поради настъпили 

усложнения в следоперативния период. 

 

Видовете усложнения и типа на ДА са представени в таблица 6. 

 

 

 



31 | P a g e  

 

                       Тип 

аномалия  Вид 

усложнение 
Мембран

а 

Дуоденална атрезия 

Pancreas 

anulare 

LAD

D 

Общ

о 

Подпапил

на 

Надпапил

на 

Инсуфициенция на 

анастомозата 1 0 0 1 0 2 

Стеноза 0 2 0 1 0 3 

Ileus per adhesionem 0 2 0 2 1 5 

Общо 1 4 0 4 1 10 

Таблица 6. Видове усложнения при пациенти с ДА. 

 Както е видно от таблицата, най- честото усложнение при лекуваните от нас 

пациенти е следоперативният илеус  – при  петима пациенти (50%), следваща по 

честота е стенозата на анастомозата – в 3 (30%) от случаите. Инсуфициенцията на 

анастомозата се наблюдава при двама (20%) от пациентите. 

5 Леталитет 

 Леталитетът все още представлява сериозен проблем при лечението на 

пациентите с дуоденална атрезия. На графика 7 е отразен леталитета на децата, 

оперирани по повод на различни форми на дуоденална атрезия.  Относително високият 

процент на леталитет се обуславя от редица фактори, оказващи влияние върху този 

показател. 

            

Графика 7. Смъртност при деца оперирани с дуоденална атрезия. 
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При 11 (18 %) от нашите пациенти настъпи летален изход. Относително 

големият процент смъртни случаи се дължи на следоперативния сепсис и тежките 

съпътстващи аномалии при тези пациенти. От асоциираните аномалии, най- често 

причина за  неблагоприятния изход са тежките сърдечни пороци, които в някой случай 

не подлежат на корекция. Продължителното парентерално хранене също оказва 

неблагоприятен ефект при пациенти, на които възстановяването на пасажа отнема по- 

продължително време. Тези пациенти са податливи на инфекции, и съответно сепсисът 

и последващите го усложнения при тези деца са по- често срещани. 

 Бактериалните причинители, изолирани от хемокултурата на починалите 

пациенти, са представени в таблица 7. 

             Причинител           Бр. Деца     % 

St. Aureus 4 36.40 

Campylobacter spp. 1 9.10 

Candida albicans 2 18.10 

Acinetobacter lwoffii 1 9.10 

Общо 8 72.70 

                 Таблица 7. Бактериални причинители  при починали пациенти. 

 При 8 (72.70 %) от пациентите, при които настъпи летален изход, изолирахме 

специфични бактериални причинители в кръвта. Две от децата, при които изолирахме  

Candida albicans, починаха от микотичен сепсис. При трима от пациентите основна 

причина за леталния изход се оказаха тежки сърдечни аномалии и развилата се 

впоследствие сърдечна недостатъчност. При част от тях установихме и бактериални 

причинители в кръвта. 

6. Късни резултати 

 От всички 49 пациента оперирани в нашата клиника, късни резултати 

наблюдавахме при 16 от тях. Най-възрастният ни пациент е на 20 г., а най- малкият 

– на 8 м. На родителите на всички деца бяха изпратени покани за преглед, в които 
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бе обяснено в какво се изразява той (Приложение 1). Отзовалите се пациенти бяха 

хоспитализирани и подложени на щателна анамнеза (Приложение 2), кръвни 

изследвания и контрастно изследване на ГИТ. 

Анализирахме късните резултатите при всички 16 пациенти и ги съпоставихме 

по следните показатели: 

- Хранене в дома 

- Тежест след нахранване 

- Изхождания 

- Повръщане 

- Описание на пасажа 

- НПР 

 

3.1 Хранене в дома 

   

На табл. 7 са показани резултатите от анамнестичните данни за храненето на 

пациентите в дома през следоперативния период. 

Хранене в дома Брой % Sp  

обща храна 13 81.2 9.35 %  

течна 3 18.8 9.35 %  

Общо 16 32.65    

Неизвестни 33 67.35  5.61 %  

Общо 49 100,0   

  

 Таблица 8. Хранене в дома. 

 

При 13 (81.2%) от всички 16 деца няма особености в храненето в дома, като по 

анамнестични данни те се хранят с обща храна, без да имат оплаквания. При 3 (18.8%) 

от децата храненето е с течна храна поради невъзможност за приемане на по-твърда. В 

33 (67.35%) от случаите нямаме данни по отношение на храненето в дома, понеже тези 

пациенти не се отзоваха на поканата. 
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3.2 Тежест след нахранване 

Данните по отношение на този критерий са показани на табл. 8. 

 

Тежест след нахранване Брой % Sp 

Не 13 81.2 10.96 

% 

Твърди храни 3 18.8 10.96 

% 

Общо 16 32.65   

Неизвестни 33 67.35  5.61 % 

Общо 49 100,00   

Таблица 9.Тежест след нахранване. 

 

Таблицата показва, че при по-голямата част от проследените от нас пациенти 13 

(81.2%) нямат оплаквания от тежест след нахранване. При трима (18.8%) анамнестично 

отчетохме, че има тежест след приемане на по-твърди храни – това са деца с 

асоциирани аномалии, утежняващи протичането на късния следоперативен период.  

Клиничен случай 6: Пациент Г.А (М)., 6 г. Като новородено детето е оперирано 

от мембранозна форма на дуоденална атрезия. По анамнестични данни на майката 

детето се оплаква от тежест в корема след нахранване предимно след прием на твърди 

храни. От направеното контрастно изследване на ГИТ се установи дилатиран булбус 

дуодени, без рентгенови данни за стенотични участъци, без белези за патологични 

отклонения в останалата част на  ГИТ. От направените кръвни изследвания не 

установихме отклонения (Фиг.13,14) . 
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Фигура 13. След подаване на контрастната    Фигура 14. На първи час се установява  

 материя стомахът се изпълни нормално,          дилатиран и с неправилна форма  

след което контрастът премина нормално         булбус дуодени- без данни за  

към началната част на дуоденума.                       стенотични участъци.                                   

 

                                    

 

 

                                          

                                      Фигура 15.. Външен вид на детето. 
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3.3 Дефекации 

 

Изхождания Брой % Sp 

редовни 10   20.41          12.80 % 

клизма 2 4.08 9.35 % 

трудно 1 2.04 6.86 % 

периодично      

трудно 

3 6.12 9.35 % 

Общо 16 32.65   

Неизвестни 33 67.35  5.61 % 

Общо 49 100,00  

                            Таблица 10. Дефекации.   

 

Изхожданията са един от основните критерии при проследяването на нашите 

пациенти. При 10 (20.4%) от проследените пациенти изхожданията са редовни, с 

нормална консистенция. Констатирахме, че при трима от тях през първите 1- 2 год. след 

оперативното лечение изхожданията са били нередовни и често децата са се изхождали 

след стимулация. Впоследствие изхожданията при тези пациенти са се нормализирали. 

Клиничен случай 7: : Пациент В.Х. (Ж), 2г. Детето е оперирано като новородено 

от мембранозна форма на дуоденална атрезия. С болничен престой около 10 дни след 

оперативното лечение. По анамнестични данни, през първата година след 

дехоспитализацията детето се изхождало по-трудно, често със стимулации. В момента е 

с редовни изхождания веднъж дневно. От направеното контрастно изследване на ГИТ, 

не установихме патологични промени в областта на дуоденума и останалата част на 

стомашно-чревния тракт (Фиг16). На първия час след въвеждането на контраста не се 

установява наличие на контрастна материя в стомаха (Фиг 17). 
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                                                                                       Фигура 17. На 1-ви час                                             

Фигура 16. След въвеждане  на к.м             не се визуализира к.м в стомаха                          

  Безпрепядствено пременава от 

стомаха към  

дуоденума, който се представя с        

 нормална форма и размери. 

 

    Изхожданията при двама (12.5%) от пациентите все още са нередовни и тези 

деца се изхождат след стимулация с клизма. При тези пациенти наблюдавахме и 

съпътстващи аномалии, които спомагат за затруднения пасаж. Едното от децата е с 

краниостеноза като съпътстваща аномалия, а другото със с-м на Даун. 

Клиничен случай 8: Пациент М.К., 1г.4м. Като новородено, детето е оперирано 

по повод на дуоденална атрезия, при което е извършена дуодено – дуодено анастомоза. 

Като придружаващо заболяване е установен синдром на Даун. От анамнезата 

установихме, че детето се изхожда ежедневно, но с помощта на клизми и сиропи. 

Резултатът от пасажа показа удължен, с форма на кука стомах, като на 60-та и 180-та 

минута от началото на изследването к.м. е в тънките черва (Фиг. 18,19). 
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Фигура 18. След въвеждането на к.м. се установи удължен, с форма на кука стомах. 

           Фигура 19. На 60- та минута след началото на изследването  к.м е в тънките черва. 

 

При едно (6.3%) от децата все още се наблюдава трудно изхождане, без да има 

съпътстваща патология. Този пациент е на 1г. 7м., което ни кара да мислим,че в по- 

късен етап изхожданията при детето ще се нормализират. 

Периодично по-трудни изхождания констатирахме при трима (18,8%) от 

проследените от нас пациенти. При по-задълбочена анамнеза се оказа, че моментите 

със затруднени изхождания са предимно след диетична грешка или при прием на  по-

сухи храни от децата. 

 

3.4 Повръщане 

Повръщане  Брой % Sp 

не 13 26.53 10.96 % 

да 3 6.12 10.96 % 

Общо 16 32.65   

Неизвестни 33 67.35 5.61 % 

Общо 49 100,00   

Таблица 11. Повръщане. 
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Повръщането е другият важен симптом, на който наблегнахме при проследяване 

на късните резултати на нашите пациенти. При трима (6.12%)  се среща повръщане 

след нахранване. 

 

3.5 Описание на пасажа. 

 

Описание на пасажа  Брой % Sp 

Без особености 12 24.49 10.96 % 

С особености 4 8.16 10.96 % 

Общо 16 32.65   

неизвестни 33 67.35 5.61 % 

Общо 49 100,00   

Таблица 12. Описание на пасажа. 

 

Контрастното изследване на ГИТ е основният  диагностичен метод, който 

използваме при всички пациенти за изследване състоянието на стомашно – чревния 

тракт, както и за откриване на патология. От таблицата се вижда че от 16-те пациента, 

които проследихме и на които направихме контрастно изследване, в 4 (25%) от 

случаите се наблюдават  някои отклонения. 

Клиничен случай 9: Пациент Д.К. (М),  7 г. Като новородено детето е оперирано 

по повод мембранозна форма на дуоденална атрезия и брид на  LADD. При извършване 

на контрастното изследване установихме силно удължен стомах, достигащ  до таза, без 

да се визуализира добре булбус дуодени, както и малротация на червата(Фиг. 20,21). 
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Фигура 20. След въвеждане на к.м. се визуализира удължен до таза стомах. 

 

 

Фигура 21. На втори час от началото на изследването тънките черва се 

представиха изцяло в десния фланг на корема. 

 

 

 

 

Клиничен случай 10: Р.Н. (М),10 г. Като новородено детето е оперирано, като е 

извършена дуодено – илео анастомоза. По анамнестични данни на родителите детето се 

храни и развива нормално, с редовни дефекации. От извършеното контрастно 

изследване установихме извит като кука стомах. Контрастната материя формира ниво в 

областта на булбус дуодени, на втори час от началото на изследването тънките черва се 

представиха изцяло в десния фланг на корема (Фиг. 28). На третия час след началото на 

изследването персистира все още малко количество контрастна материя в 
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дуоденума(Фиг.22). На шестия час контрастната материя достигна до колон 

трансверзум, но малка част от нея все още се визуализира в областта на терминалния 

илеум(Фиг. 23). 

 

                                        

 

Фигура 22. На 3-ти час след началото на изследването се визуализира малко 

количество к.м. в дуоденума 

 

                                      

. 

Фигура23. На 6-ия час к.м. достига до Colon transversum, и малко количество в 

терминалния илеум 
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3.6 Нервно- психическо развитие. 

 

НПР Брой % Sp 

Норма 11 22.45 12.80 % 

разстройство 5 10.20 12.80 % 

Общо 16 32.65   

Неизвестни 33 67.35 5.47 % 

Общо 49 100,00  

Таблица 13. НПР. 

 

НПР е другият важен критерий, на който обърнахме по-специално внимание  

при проследяване на нашите пациенти. Таблицата показва, че при 11 (22.45%) от тях не 

установихме разстройство в НПР. При 5 (10.20%) от пациентите установихме в 

различна степен отклонение в НПР в сравнение с деца на същата възраст. 

При едно (6.3%) дете анамнестично констатирахме, че е по-буйно от другите 

деца на неговата възраст и че не говори. Храненето при това дете е предимно с течна 

храна, като по данни на майката твърда храна то не може да приема. При друг пациент 

отчетохме изоставане в НПР, както и съпътстващо заболяване –  синдром на Даун. 

Анамнестично при едно дете установихме нарушение в НПР, като по 

информация на майката детето не ходи и не говори. По данни на майката на друг от 

нашите пациенти като нарушение отчетохме единствено, че детето е проходило по-

късно – на 1г. 4м. 
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III. Обсъждане 

Настоящият труд  разглежда едно от предизвикателствата в новорожденската 

хирургия- лечението на дуоденалната атрезия. 

Една от основните и най- често използвани класификации за отдефиниране на 

различните форми на дуоденална атрезия, е тази на Gray and Skandalakis (1994). Те 

описват три типа на дуоденална атрезия  

     Тип 1 – атрезията се причинява от мембрана, формирана от мукоза и 

субмукоза. Мускулният слой не се засяга. 

Разновидност на този тип атрезия е “wind sock“  атрезията, представляваща 

удължаване на мембраната в дистална посока, поради повишеното налягане в 

проксималния край. (Фиг. 4) 

Тип 2 – два сляпозавършващи сегмента на дуоденума, свързани с фиброзна връв 

на фона на интактен мезентериум.  

 Тип 3 - липсва фиброзна връв между двата сляпозавършващи сегмента на 

дуоденума и наличие на V-образен дефект на мезентериума. Повечето от аномалиите на 

жлъчните пътища са съчетани с трети тип дуоденална атрезия. 

В нашата клиника сме приели тази класификация на дуоденална атрезия. Ние 

смятаме, че тя най-точно диференцира различните форми на разглежданата патология. 

  

Една от основните трудности за подобряване на следоперативните резултати от 

хирургичното лечение на различните форми дуоденална непроходимост е 

продължителната функционална обструкция на горната част на стомашно-чревния 

тракт. Основен проблем в този период представлява затруднения пасаж в областта на 

анастомозата, поради нарушена моторна функция на червото в този участък и 

разликата в диаметъра на двата дуоденални сегмента в областта на анастомозата. Това 

се дължи на факта, че дълъг период от време проксималната част на дуоденума под 

влияние на повишеното налягане е дилатирана. Друг основен проблем е 

продължителното парентерално хранене вследствие на забавеното възстановяване на 

пасажа. Това е и предпоставка за възникване на инфекции влияещи върху 

преживяемостта на пациентите. 
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5.1 Обсъждане на предимствата и недостатъците на различните методи за 

диагностика. 

Патогномоничен белег за разглежданата патология, което я отличава в 

диагностично отношение от останалите обструкции на ГИТ е наличието на симптома 

на двойното мехурче (Double bubble sign). Може да бъде установен на нативна 

рентгенография в право положение, както и при ултрасонографско изследване. 

Този метод е сравнително бърз и с голяма диагностична стойност. При липса на 

категорични образни или клинични данни за дуоденална обструкция, като алтернативен 

метод на диагностика сме възприели контрастното рентгеново изследване на ГИТ. Този 

диагностичен метод е много показателен при пациенти с непълна дуоденална атрезия, 

където диференциалната диагноза е по- широка.  

Ултрасонографията, като диагностичен метод е използвана в единични случай за 

поставяне на диагноза дуоденална атрезия при нашите пациенти, поради 

специфичността на патологията и липсата на достатъчно опит в ултрасонографската 

диагностика на тази атомалия. Друг важен фактор е, че около 50% от нашите пациенти 

са родени извън Пловдив и се хоспитализират с вече извършена нативна 

рентгенография преди да се транспортира детето. 

През последните 10- 15 години диагнозата дуоденална атрезия все по- често се 

поставя пренатално. Според някой автори е възможно диагнозата да се постави, чрез 

ултрасонографско изследване през втория триместър на бременността (около 20- 21 

г.с), като отново патогномоничен белег за аномалията е „Double bubble sign“,както и 

полихидрамниона на майката. 

При по- голямата част от нашите пациенти, диагнозата е поставена след 

раждането. Основната причина е, че в повечето случай бременността не е 

проследявана. Впечатление прави, че при повечето от майките при които бременността 

е проследявана патология не е открита. Едва при 16 (26.7%) от нашите пациенти 

диагнозата е поставена пренатално, като основният белег  за патология е наличието на 

полихидрамнион. Пренаталната диагностика заема основно място в диагностично- 

лечебният план при пациенти с този тип аномалия. Освен за своевременното 

хирургично лечение, пренаталната диагностика играе важна роля за психическата 

нагласа на родителите да бъдат подготвени, че ще се роди дете с такава аномалия. 
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Родителите на тези от нашите пациенти с пренатално поставена диагноза споделят, че 

приемат диагнозата и новината за хирургично лечение значително по-добре в 

сравнение с родителите на пациенти с постнатално поставена диагноза. 

Като основен метод за диагностика в нашата клиника ние използваме нативната 

рентгенография. При наличие на белези, суспектни за непълна обструкция, като 

допълнителен диагностичен метод прилагаме рентгено контрастно изследване. 

5.2 Обсъждане на предимствата и недостатъците на диагностичните и 

лечебни  методи при пациенти с мембранозна форма на дуоденална атрезия. 

 Интралуменните мембрани са една от основните причини за дуоденална 

обструкция. В своето проучване, Fronkalsurd et al.(2013) съобщават, че атрезия се среща 

при 49% от техните пациенти, мембранозна форма- при 41% и стеноза при 10%.  

Нашите резултати се различават от тези на авторите. Преобладаващата част от 

нашите пациенти са с мембранозна форма на дуоденална непроходимост - 21 (35%) 

деца, следвани от пациенти с атрезия- 18 (30%) деца. 

Най- често интралуменните мембрани причиняват непълна дуоденална 

обструкция. Това създава някой затруднения при поставянето на  диагнозата поради 

факта, че мембраните са с по- широк отвор и не се наблюдава класическата клинична 

изява на дуоденална атрезия. В тези случай диагнозата се поставя по- късно, тъй като 

не се наблюдава класически  „Double bubble sign“, децата не повръщат токова явно 

както при пълната атрезия на дуоденума, и имат по- оскъдни изхождания.  

 Wind sock е особена форма на мембранозната дуоденална обструкция, като най- 

често се установява широк отвор на върха на удължената в дистална посока мембрана. 

Това създава диагностични затруднения в някой случай и по- широка диференциална 

диагноза, поради нетипичната клинична изява на тази форма на дуоденална 

обструкция. 

Провеждането на рентгено- контрастно изследване при пациенти с нетипична 

клинична изява на дуоденална непроходимост играе важна роля за своевременно 

поставяне на диагноза. Според голяма част от авторите за наличие на патология се 

смята наличието на контрастна материя в стомаха на 3-тия час след началото на 

изследването, което е суспектно за непълна дуоденална обструкция.  
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При нас също е прието провеждане на контрастно изследване на ГИТ при липса 

на категорични данни за дуоденална обструкция от нативната рентгенография. При 

подаването на контраста още на скопичното изследване се вижда концентричното 

изтъняване на контраста в областта на дуоденума, което съответства на интралуменната 

мембрана. По този начин са диагностицирани 12 (20%) от нашите пациенти с 

мембранозна дуоденална атрезия. Като при 4 (33.3%) установихме  Wind sock форма на 

обструкция, а при 8 мембранозна форма. За наличие на непълна дуоденална обструкция 

и при нас е прието наличието на контрастна материя в стомаха на 3- час след началото 

на изследването. 

Ултрасонографското диагностициране на мембранозна дуоденална 

непроходимост, по специално тип  Wind sock се използва рядко, поради 

специфичността на аномалията, и високия процент диагностични грешки. Според 

някой автори има характерни ехографски белези за наличие на Wind sock мембрана. 

Според тях ултрасонографски може да се установи силно дилатираната, и изпълнена с 

течност проскимална част на дуоденума.  Полезен ехографски белег е визуализиране на 

разтоянието между мембраната и дуоденалната стена, както и мястото на прикрепяне 

на мембраната към дуоденума. Ние нямаме опит със поставяне на диагнозата чрез 

ехографски метод, поради липсата на опит и неточност на описания метод. 

 Ние нямаме опит с толкова детайлно диагностициране на мембранозна дуоденална 

атрезия, и в частност wind sock. Предпочитаният от нас метод на поведение е, при 

неубедителен рентгенографски образ да извършваме рентгеноконтрастно изследване на 

ГИТ. Въпреки това приемаме опита но авторите за поставяне на диагнозата, тъй като 

ехографският метод е неинвазивен, лесен за осъществяване, но той  не изключва 

провеждане на допълнителни образни изследвания за верифициране на диагнозата 

Лечението на мембранозната форма на дуоденална непроходимост е оперативно 

и се изразява в ексцизиране на мембраната. Класическият и предпочитан от нас метод 

на оперативно лечение е горно- трансверзална лапаротомия, като след проникване в 

коремната кухина се луксира дуоденума и се извършва дуоденотомия с ексцизия на 

мембраната и напречно зашиване на стената на дуоденума.   

В редки случай мембранозната форма на дуоденална атрезия може да се прояви 

на по- късна възраст, поради по- широкият отвор на мембраната и не толкова типична 

клинична изява. 
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Някой автори споделят своя опит при лечението на 6-годишно дете с 

периодични повръщания и интраоперативно установена мембранозна форма на 

дуоденална атрезия тип wind sock. Диагнозата е поставена с помощта на 

рентгенография, контрастно изследване на ГИТ, скенер и езофагогастродуоденоскопия 

(чрез което всъщност е поставена диагнозата). Извършена е ексцизия на мембраната. 

Ние нямаме опит с начална клинична изява на дуоденална атрезия на по-късна 

възраст, но не споделяме поведението на авторите за извършване на някои от 

допълнителните изследвания. Предпочитаме по-ранно оперативно лечение при наличие 

на клинични и рентгенови данни за дуоденална непроходимост. 

През последните години все по- застъпен става ендоскопският метод за ексцизия 

на мембраната 

Успешен метод за лечение на мембранозна форма на дуоденална атрезия е 

отстраняване на мембраната ендоскопски чрез лазер. Gail A. Kay, Thorn E. Lobe, et all. 

споделят своя опит при лечението на две новородени деца с мембранозна форма на 

дуоденална атрезия, чрез ендоскопско отстраняване на мембраната чрез лазер. За целта 

авторите използват флексибилен детски ендоскоп, с диаметър < 10 мм. диаметър. По 

този начин е възможно да се огледа за наличие на патология в чревния лумен, и  да се 

въведат инструменти за корекция на патологията. Авторите използват YAG лазер (≈ 

500 µм), който е установено че може да премине през почти всички детски ендоскопи. 

Авторите споделят като предимства на този метод на лечение, неинвазивността му 

спрямо стандартната лапаротомоия и бързото възстановяване на пациентите, както и 

краткия болничен престой- от един до  няколко дни след интервенцията. Като 

недостатъци на метода споделят невъзможността на ендоскопа да премине дистално от 

мембраната, поради тесния лумен на дуоденума, и поради този факт невъзможност за 

обективно изследване на ГИТ дистално. Поради този факт използването на този метод е 

ограничено, предимно при пациенти с непълна дуоденална атрезия и по- малка разлика 

в диаметъра на дуоденума дистално от обструкцията. 

Ние нямаме опит с ендоскопско отстраняване на мембраните, тъй като 

предпочитаме лапаротомията като основен метод и ексцизията на мембраната. По този 

начин инспектираме целия ГИТ  и своевременно се установява и отстранява 

съпътстваща патология. 
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Всички оперирани от нас пациенти с установена мембранозна обструкция на 

дуоденума, се възстановиха успешно и са дехоспитализирани в добро общо състояние и 

с нормален тегловен прираст.  

Поради факта, че обструкцията е дистално от залавното място на мембраната 

при Wind sock  мембранозна непроходимост съществува риск от пропускане на 

мембраната при оперативното лечение. Това води до персистиране на клиничната 

картина в ранния следоперативен период, водеща до реоперация. 

При никой от нашите пациенти с мембранозна форма на дуоденална атрезия не 

се е наложила реоперация поради пропусната мембрана, тъй като в хода на операцията 

като рутинен метод сме приели въвеждане на катетър през анастомозата и изпълване на 

червата в дистална посока с течност като превантивна мярка за наличие на 

допълнителна патология  дистално. 

 

5.3 Обсъждане на предимствата и недостатъците  на методите за 

диагностика и лечение при пациенти с Pancreas anulare. 

Друга често срещана причина за дуоденална обструкция е ануларния панкреас. 

Ангуларният панкреас е най-често наблюдаваната вродена аномалия на 

панкреаса. Локализира се във втората част на дванадесетопръстника, и причинява най- 

често пълна обструкция в областта на дуоденума. 

Някой автори, като Hakan Demirtaş, et al. споделят опита си в диагностицирането 

на причините за дуоденална обструкция. Според авторите при подаване на контраст, на 

нативната рентгенография се образува концентрично стеснение в областта на 

дуоденума, и контрастна материя не постъпва дистално от дуоденума, или се 

визуализират оскъдни количества от к.м. Диагнозата  потвърждават и след извършване 

на КАТ и МРТ.  

При нас не е приет този подход за верифициране на диагнозата. Наличието на 

данни, суспектни за дуоденална атрезия от пренатална диагностика или нативната 

рентгенография, направена след раждането е достатъчно за да се предприеме 

оперативно лечение. Ние смятаме, че каквато и да е причината за обструкцията 
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лечението е само едно- оперативно. Поради тази причина не използваме допълнителни 

образни изследвания, когато сме сигурни в диагнозата. 

Съществуват различни оперативни техники за корекция на дуоденална 

непроходимост, причинена от ануларен панкреас. Типа оперативна техника в повечето 

случай зависи от състоянието на ГИТ, от наличието на съпътстваща патология и 

предпочитанието и опита на хирурга. Споделяме мнението на Murat Yigiter, Abdullah 

Yildiz, Binali Firinci , Onur Yalcin, Akgun Oral, Ahmet Bedii Salman (2010). , които 

предпочитат лапаротомията като оперативен достъп при пациенти с дуоденална 

атрезия. Те споделят своя опит за 10- годишен период, при лечението на 22 пациента с 

ануларен панкреас. Най-често използвани са дуодено- дуодено анастомозата, дуодено- 

йеюноанастомоза, и по- рядко гастро- йеюноанастомоза като методи за оперативно 

лечение при пациенти с този тип аномалия. Авторите извършват дуодено- дуодено 

анастомоза тип Diamod shape при всички пациенти. Отчитат добри резултати в ранният 

следоперативен период, като по-ранно захранване на пациентите и по-кратък болничен 

престой. 

Предпочитаният от нас оперативен метод при пациенти с ануларен панкреас е 

дуодено- йеюно анастомозата, при 2 от пациентите е извършена гастро- 

йеюноанастомоза, и при 1 от пациентите  Roux анастомоза на втори етап поради 

настъпило усложнение – инсуфициенция на анастомозата, след първичната операция. 

Опитът ни в използването на дуодено- дуодено анастомозата и анастомоза тип  

Diamond е ограничен при нашите пациенти с ануларен панкреас, но приемаме мнението 

на нашите колеги, тъй като пациентите при които извършихме Diamond schape 

анастомоза се захраниха и възстановиха по- бързо. 

След мембранозната форма следваща по честото  според нашия материал е 

дуоденалната атрезия със проксимален и дистален сляпо завършващ сегмент. Тази 

форма на дуоденална атрезия се среща при 33.3% от нашите пациенти. Тъй като при 

тези пациенти има пълно прекъсване на стената на дуоденума, поставянето на 

диагнозата е сравнително лесно. Смята се, че повръщането на жлъчни материи е 

първият сигнален белег за патология при новородените. Редица автори подчертават, че 

обстойният  преглед на тези пациенти, с такъв тип повръщания е задължителен. 
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5.4 На базата на нашия опит, съставихме определен алгоритъм на поведение 

при деца представени с жлъчни повръщания: (Фиг. 24) 

 

 

Фигура 24.  Алгоритъм на поведение при пациенти, с жлъчни повръщания. 
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  От представения алгоритъм е видно, че при наличие на пренатална диагноза, и 

на типичните белези за чревна непроходимост с повръщане и липса на изхождане след 

раждането, се поставя НГС за отбременяване на стомаха. Наличието на жлъчни 

материи от сондата е един от основните симптоми за дуоденална атрезия. Липсата на 

такива, не отхвърля категорично диагнозата, но е предпоставка за по- задълбочени 

изследвания. Следващия етап в диагностиката е извършване на нативна рентгенография 

в право положение, верифицирането на  двете газови мехурчета и липса на газове 

дистално по ГИТ потвърждава диагнозата , и се преминава към оперативно лечение. 

При липса на категорични белези за дуоденална атрезия от нативната графия, метод на 

избор е подаването на контраст през сондата. Преминаването на контрастната материя 

в дисталните отдели на ГИТ отхвърля диагнозата, и пациента подлежи на наблюдение. 

Задържането на контрастната материя в стомаха и началната част на дуоденума на 3-ти 

и 6-ти час след началото на изследването,  говори за наличие на патология. При 

поставяне на диагнозата и адекватна предоперативна подготовка пристъпваме към 

оперативно лечение. В зависимост от формата на дуоденалната атрезия  прилагаме 

различни оперативни техники за лечение на съответната патология. 
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5.5 Алгоритъм на оперативно лечение при различни форми на дуоденална 

непроходимост (Фигура 25). 

 

 

Фигура 25 Алгоритъм на оперативно лечение при различните форми на дуоденална 

непроходимост. 
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При наличие на дуоденална атрезия тип 2 и 3 (по Skandalkis), предпочитания от 

нас метод е извършване на дуодено- дуодено анастомоза тип Diamond shape. При 

наличието на интралуменна мембрана, или мембрана тип Wind sock, извършваме 

дуоденотомия с ексцизия на мембраната и последващо напречно зашиване на предната 

стена на дуоденума. Интраоперативното установяване на ануларен панкреас, е 

предпоставка за извършването на ретроколична дуодено- йеюно анастомоза. При 

наличието на брид или синдром на LADD, ние извършваме ексцизия на мембраната и 

деволвация на червата. Независимо от предприетия оперативен метод, накрая винаги се 

проверява проходимостта на червата в дистална посока, за да се изключи съпътстваща 

патология. 

Според редица автори предпочитаният метод за оперативно лечение на този тип 

аномалия е отворената лапаротомия. Те препоръчват горно- трансверзална 

лапаротомия, и дудодено- дуодено анастомоза или дуодено- йеюноанастомоза. Според 

тях дуодено- дуодено анастомозата тип  Diamond shape е най- физиологичната 

анастомоза при пациенти с този тип патология поради факта, че пациентите с тази 

анастомоза възстановяват по-бързо пасажа, наблюдават се по- малък процент 

усложнения и по-кратък болничен престой. 

Ние също предпочитаме горно - трансверзалната лапаротомия като 

хирургически достъп, но дуодено-йеюно анастомозата е основният предпочитан от нас 

оперативен метод за лечение на тази форма на дуоденална атрезия. Тази оперативна 

техника сме използвали при 13 (21.7%) от нашите пациенти. Като усложнение 

отчетохме стеноза на анастомозата в 2 (15.4%) от случайте и ранен следоперативен 

илеус също при 2 (15.4%) от пациентите. 

Diamond shape анастомоза е извършена  при 3 от нашите пациенти с подпапилна 

форма на дуоденална атрезия и при 1 пациент с надпапилна форма. Солидаризираме се 

с мнението на колегите, тъй като тези пациенти възстановиха пасажа значително по-

бързо (около 4-5-ти следоперативен ден), отколкото пациентите с дуодено- йеюно 

анастомоза. Болничният престой при тях също бе по-кратък.  

През последните години се налага нов тип оперативен метод за лечение на 

пациенти с дуоденална атрезия чрез модифициране на операцията на Кимура, т.нар. 

,,обърнат”  Diamond shape. Извършва се като се обърнат разрезите за извършване на 

анастомозата. Трансверзалния разрез се прави на проксималната част на дуоденума, а 

лонгитудиналния на дисталната част на дуоденума. Според авторите, пациентите 
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оперирани по този метод се възстановяват и захранват значително по-бързо дори и в 

сравнение с „оригиналния“  Diamond shape.   

Ние нямаме опит в прилагането на модификацията на операцията на Кимура, но 

бихме могли да приемем мнението на колегите за по-добрите резултати от този тип 

оперативно лечение на дуоденалната атрезия при натрупването на съответния опит от 

наша страна.  

Една от рядко срещаните причини за дуоденална непроходимост са бридовете на 

LADD и синдромът на LADD. 

 

Според някой автори, при пациенти, при които са установени 

хиперфиксационни бридове, като причина за дуоденална обструкция най- често се 

установява и малротация. 

При повечето от пациентите бридовете причиняват непълна обструкция, като по 

този начин затрудняват диагнозата.При тези пациенти се наблюдават периодични 

повръщания, не винаги примесени със жлъчно съдържимо, нерегулярни изхождания, 

както и ненаддаване на тегло. Уместно е при тези пациенти да се извършат по-

задълбочени изследвания, понеже нативната рентгенография не е достатъчно 

информативна . 

Предпочитаният диагностичен метод е подаването на контраст, което подпомага 

диагностицирането на непълните форми на обструкция. По този начин се подпомага 

диагностицирането както на стенозите на дуоденума, също така и на мембранозните 

форми, както и наличието на малротация. 

В  нашата клиника също предпочитаме извършването на контрастно изследване 

за потвърждаване на диагнозата. 

През последното десетилетие, като метод на оперативно лечение на различните 

форми дуоденална атрезия все по-често се използва лапароскопията. Редица автори 

прибягват все по-често към лапароскопските методи за лечение на тази патология. 

Някой описват опита си при лапароскопско оперативно лечение на различни 

типове дуоденална атрезия. Според авторите лапароскопски може да се оперират 

мембранозна форма, дуоденална атрезия, панкреас ануларе и бридове на LADD. 

Пациентите, които са оперирани лапароскопски се възстановяват по-бързо от тези 

понесли отворена операция,  усложненията в ранния следоперативен период са по- 

малко и не на последно място имат по-малък козметичен дефект. 
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Като недостатък на този метод на лечение, се споделят по-дългото оперативно 

време (средно 1 час по-продължително) в сравнение с отворена операция, както и 

допълнителното обучение на персонала на лапароскопия при новородени. 

Ние нямаме опит в лапароскопското лечение на различните форми на 

дуоденална атрезия, но се солидализираме с опита и резултатите описани от колегите.

  

За проследяването на пациентите оперирани по повод на дуоденална атрезия в 

късния следоперативен период се споменава малко.  

През 2004 г.  е публикувано 30 - годишно проучване с дългосрочни резултати при 

пациенти с дуоденална атрезия и стеноза. Патологията е наблюдавана при 169 пациенти 

– 89 момичета и 80 момчета. От тях 37% са преждевременно родени (под 37 г.с.), 27% 

са диагностицирани със синдром на Даун, а 46% са съчетани със сърдечни пороци. При 

46 от случаите е установено съчетание с атрезия на хранопровод, в 14 случая – 

съчетание с атрезия на ануса, при 6 – съчетание с атрезия на хранопровод и на ануса. 

При 16 деца се е наложило извършване на реоперация. При 10 пациенти се установява 

смърт в по-късен етап (от 3 месеца до 14 години). 

 Късни усложнения се наблюдават при 12 % от пациентите. Според авторите 

честотата на дуоденалната атрезия е от 1:5 000 до 1:10 000 живородени деца, като 

момчетата биват засегнати по-често отколкото момичетата. Повече от 50 % от 

засегнатите пациенти имат съпътстващи или асоциирани аномалии на други органи или 

системи. 

Според авторите при пациентите с панкреас ануларе има по-висок риск за късни 

усложнения. Тези пациенти обикновено са преждевременно родени или с ниско тегло. 

Пациентите с асоциирани аномалии, например с атрезия на хранопровод или атрезия на 

ануса, също са склонни по-често да проявяват късни усложнения. Тези пациенти са 

показни за по-дългосрочно проследяване през детството. 

Въпреки по- малкият брой на проследените от нас пациенти, ние имаме сходни 

резултати с тези на авторите. Синдром на Даун е установен при 23.4%. Множествени 

съпътстващи аномалии (атрезия на хранопровод, агенезия на колон, краниостеноза и 

др.) са установени в единични случай. Най често, като комбинация от асоциирани 

аномалии наблюдаваме - дуоденална атрезия, синдром на Даун и ВСП (5% от 

пациентите). 
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Смъртността все още представлява сериозен проблем при лечението на деца с 

различни форми на дуоденална непроходимост.  

Според редица автори, смъртността при пациенти с дуоденална непроходимост е 

около 5- 7 %. Въпреки това този процент не е постоянен, тъй като има фактори 

влияещи пряко върху преживяемостта на пациентите. Едни от основни причини, 

оказващи влияние за повишаване на процента на леталният изход при пациенти с този 

тип аномалия са тежките съпътстващи аномалии, както и сепсиса. 

При нашите пациенти летален изход наблюдавахме в 11 (18.3%) от случаите.  

Като причина за смъртта, при 8 от починалите пациенти установихме сепсис. Най-

честия изолиран причинител при тях е St. aureus- при 4 (36.3%) от децата, следващ по 

честота е C. albicans- в 2 (18.1%) от случайте. При останалите 3 деца, при които настъпи 

летален изход основна причина се оказаха асоциираните сърдечни аномалии. 

 

IV. Заключение 

Лечението на различните форми на дуоденална непроходимост изисква 

мултидисциплинарен подход както в предоперативния, така и в следоперативния 

период. Наличието на пренатална диагноза, както и своевременното и верифициране 

след раждането, както и ранното откриване на симптомите от неонатолози и педиатри е 

от съществено значение за благоприятния изход от лечението. Индивидуалната 

преценка на всеки пациент по отношение на общото състояние и наличието на 

съпътстващи аномалии е определяща за изготвяне на терапевтичен план - 

продължителност на предоперативната подготовка, необходимост от допълнителни 

оперативни интервенции и други. Познаването и овладяването на различни оперативни 

техники за корекция на различните форми на дуоденална атрезия е в основата на 

правилното лечение, както и подобряване на следоперативните резултати. Изготвянето 

на алгоритъм за диагностицирането, както и такъв за оперативното лечение на 

различните форми на дуоденална атрезия е от съществено значение за своевременното 

лечение на тази патология. Тези алгоритми ще бъдат от полза в ежедневната работа на 

педиатри и неонатолози, понеже често те се срещат първи с тези пациенти. По този 

начин грешките и забавянето на  диагностиката ще се сведат до минимум. 
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V. Изводи 

 

1. Деца с вродена дуоденална атрезия се раждат  по-често от майки под 20 

годишна възраст, както и от такива над 30 год.  Преобладаващата част - 

58.3% са на възраст под 20 год. 

 

2. Времето за поставяне на диагнозата е от основно значение за своевременното 

оперативно лечение. При пациенти диагностицирани след 3-4 - тия ден от 

раждането, се наблюдава по-продължителна предоперативна подготовка и 

отложено оперативното лечение. 

 

3. „Diamond shape“ анастомозата е добра алтернатива на стандартната дуодено- 

дуодено анастомоза и благоприятства за по-бързото възстановяване на 

пасажа (около 4-5 дни по-рано) . 

 

4. При различните форми на дуоденална атрезия нативната рентгенография в 

право положение е метод с висока диагностична стойност. Алтернативен 

диагностичен метод е контрастно изследване на ГИТ при непълни форми на 

дуоденална атрезия. 

 

5. Предложените диагностичен и оперативен алгоритъм при пациенти с 

клинична изява на дуоденална атрезия допринася за своевременното 

диагностициране и хирургично лечение, което допринася за по-добри 

терапевтични резултати. 

 

6. Пренаталната  диагностика, мултидисциплинарният подход и 

своевременното адекватно хирургично поведение  са от съществено значение 

за благоприятния изход на заболяването. 
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7. При 25% от нашите пациенти, като съпътстваща аномалия се установява 

синдром на Даун. Това налага при всяко дете със синдром на Даун, което 

повръща и не се изхожда да се прави ДД на първо място с дуоденална 

атрезия. 

 

 

 

 

VI. Приноси 

 

1. Извършен е ретроспективен анализ върху 60 пациента с различни форми на  

вродена дуоденална атрезия,  лекувани в Клиниката по Детска хирургия към 

УМБАЛ „Свети Георги“, за периода от 1994- 2015г. 

 

2. Отчетени са ранните резултати и настъпилите усложнения. 

 

3. Отчетени са късните резултати при оперираните в клиниката пациенти с 

дуоденална атрезия, при които не се установиха съществени отклонения при 

пасаж на ГИТ и проведената анкета. 

 

4. Определят се предимствата и недостатъците на използваните хирургични 

методи при различните форми на дуоденална атрезия. 

 

5. Доказва се, че при пациенти с  Diamond shape анастомоза болничния престой 

е по- кратък. 

 

6. Въведени са диагностичен и оперативен алгоритъм при пациенти с клинична 

изява на вродена дуоденална обструкция. 

 

7. Въвеждането на ПД е от съществено значение за диагностиката и 

своевременното оперативно лечение. 
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УМБАЛ “СВ. ГЕОРГИ”- ГР. ПЛОВДИВ, 

КЛИНИКА ПО ДЕТСКА ХИРУРГИЯ 

бул. „Пещерско шосе”66, тел.:032/602977, 032/602919 

  

  

  

Уважаеми родители, 

         Вашето 

дете……………………………………………………………………………………

…… е било оперирано по повод  Атрезия на дванадесетопръсника, извършена на 

…………………… в Клиниката по Детска хирургия към УМБАЛ ” Св. Георги”  

Пловдив. 

         Моля, да се явите с  детето  в Клиниката по Детска хирургия  до края на 

м. Април 2016г. за извършване на контролен преглед. 

         Прегледът е безплатен и е в интерес на Вас и вашето дете, и се прави с 

цел проследяване на нормалното развитие на детето Ви. 

         За повече информация се обърнете към д- р Лупанов – тел. 0889 838080 

                                                                                                        сл. тел. 032 602 919 

  

                                                            Ръководител Клиника по Детска хирургия: 

                                                                                     / Проф. д- р  П.Стефанова д.м./ 

  

 

   Приложение 1  
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АНКЕТА 

Име………………………………………………… 

Презиме………………………………………. 

Фамилия……………………………… Дата на раждане………………… 

ЕГН………………… 

Адрес…………………………………………………………………………………………… 

……. 

Диагноза………………………………………………………………………………………

…….. 

Кога и как е поставена Dg. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………… 

Бременност и 

раждане……………………………………………………………………………… 

Пренатална диагноза 

……………………………………………………………………………... 

Тегло……………… кг. Ръст …………… см. при раждане 

Захранване 

………………………………………………………………………………………. 

Кога и къде е поставена Дг. 

……………………………………………………………………… 

Дата на операцията 

……………………………………………………………………………... 

Вид на операцията 

………………………………………………………………………………. 
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…………………………………………………………………………………………………

……. 

Усложнения (какви) 

……………………………………………………………………………... 

Съпътстващи аномалии 

………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………

…... 

Изписване……………………………… ден след операцията 

Хранене в дама ……………………………………………………………………………... 

Повръщане / кога, как, какво/ 

………………………………………………………………… 

Наддаване на тегло …………………………………………………………  

 

Ръст ……………………………………………………………………………... 

НПР ……………………………………………………………………………... 

Оплаквания ( тежест след нахранване, дискомфорт болки в корема, 

подуване)……………………………………………………………………………... 

Дефекации ……………………………………………………………………………... 

  

 

 

 

 

Приложение 2 
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