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1. Първични хиперлипидемии в детска възраст I. 
Епидемиология, генетика, клинична характеристика и 
скрининг 
ABSTRACT 
High morbidity, mortality and invalidity caused by ishaemic heart disease and cerebro-vascular 
disease in our country as well in the industrial countries, define atherosclerosis for their development 
in childhood. Predispositions for its development are present in childhood. Some of them are primary 
hyperlipidaemiae (PHLP).  

Authors present in a review modern classification of PHLP as well the genetics of these diseases with 
different heredity and a big variety of defects on molecular level. This renders the ellaboration of 
genetic criteria for the diagnosis. The many-faced and nonspecifical clinical pictures are suppported by 
laboratory investigations. The screening of PHLP is being aimed at early diagnostics and early 
treatment by improving the quality of life thus reducing complications and mortality 

РЕЗЮМЕ  
Високата заболеваемост, смъртност и инвалидност, причинени от исхемична сърдечна болест и 
мозъчно-съдова болест у нас, както и в развитите индустриални страни, които определят 
атеросклерозата за нейното развитие в детска възраст. Предпоставки за неговото развитие са 
налице още в детството. Някои от тях са първични хиперлипидемии (PHLP).  

Авторите представят обзор на съвременната класификация на PHLP, както и генетиката на тези 
заболявания с различна наследственост и голямо разнообразие от дефекти на молекулярно 
ниво. Това предполага разработването на генетични критерии за диагнозата. Многоликите и 
неспецифични клинични картини са подкрепени от лабораторни изследвания. Скринингът на 
PHLP е насочен към ранна диагностика и ранно лечение чрез подобряване на качеството на 
живот, като по този начин се намаляват усложненията и смъртността 

  



2. Първична хиперлипидемия II. Лечение и профилактика 
 

ABSTRACT 

Primary hyperlipidaemias require not only modern diagnostics but a correct treatment and 
prophylaxis. In general their presence is being discussed after the injury of the vessels. Basic 
therapeutics approach in children is appropriate diet. It reduces the quantity of cholesterol and 
triglycerides thus the coefficient being saturated and nonsaturated fatic acids up to 2. 

Medicinal treatment in childhood is indicated after the age of 10 years if there ane not any 
additional risk factors after a correctly applied diet during 6 months to one year. In this period 
LDL-level remains under 190 mg/dl. If it is under 160 mg/dl the children are predisposed to 
coronary disease and many risk factors, medicinal therapy being recommended for them. 
Basic medicines are ionic exchange resins, lipid aferesis, surgery and ionic-exchange resins. 
Gene therapy is being started in cases with severe homozygoties as well resistant to medicinal 
therapy of contraindications. 

РЕЗЮМЕ  

Първичните хиперлипидемии изискват не само съвременна диагностика, но и правилно 
лечение и профилактика. Като цяло се обсъжда наличието им след нараняване на 
съдовете. Основна терапия при деца е подходящата диета. Последното намалява 
количеството холестерол и триглицериди, като по този начин се коригира 
коефициентът между ситурирани и ненаситени мастни киселини до 2. 

Медикаментозното лечение в детска възраст е показано след 10-годишна възраст без 
допълнителни рискови фактори след правилно приложена диета в продължение на 6 
месеца до една година. В този период нивото на LDL остава под 190 mg/dl. Ако е под 
160 mg/dl децата са предразположени към коронарна болест и много рискови фактори, 
като им се препоръчва медикаментозна терапия. Основните лекарства са 
йонообменните смоли. Липидна афереза, хирургия и йонообменни смоли. Генна 
терапия се започва при случаи с тежки хомозиготи, както и резистентни към 
медикаментозна терапия . 

  



3. Фиброколоноскопия в педиатрията 
ABSTRACT 
Colonoscopy in pediatrics is an established diagnostic method for colon disease. Usually the 
indications for colonoscopy are divided into two groups, depending on the goals of the procedure - 
therapeutic and diagnostic. The main indications are focused on various clinical symptoms that give 
reason to suspect diseases of the colon or terminal ileum. 

There are various options for colon preparation. There is currently no approved scheme that is 
recommended as the most appropriate. Children need moderate or deep sedation, and sometimes 
general anesthesia to perform the test. Existing data on the frequency and type of pediatric 
colonoscopy complications are limited. They are considered to be relatively rare. 

Pediatric colonoscopy is a reliable and highly informative method for diagnosis and treatment in 
childhood. 

РЕЗЮМЕ  
Колоноскопията в педиатрията е утвърден диагностичен метод при заболяване на колона. 
Обикновено показанията за колоноскопията се разделят на две групи, в зависимост от целите на 
процедурата – терапевтични и диагностични. Основните показания са фокусирани върху 
различни клинични симптоми, които дават основание да се подозират заболявания на колона 
или терминалния илеум. 

Съществуват различни възможности за подготовката на колона. За момента няма утвърдена 
схема, която да се препоръчва като най-подходяща. Децата се нуждаят от умерена или дълбока 
седация, а понякога и от обща анестезия за осъществяване на изследването. Съществуващите 
данни за честотата и типа на усложненията при детската колоноскопия са ограничени. Смята 
се, че те са относително редки. 

Детската колоноскопия е надежден и високоинформативен метод за диагностика и лечение в 
детската възраст.  



4. Седация и анестезия по време на фиброколоноскопия в 
педиатрията 
ABSTRACT 
Fibrocolonoscopy is an established part of the diagnostic process in patients with gastrointestinal 
complaints. Children need moderate or deep sedation, and sometimes general anesthesia to perform 
the test. Therefore, pediatric endoscopy requires more time, staff and equipment to perform a quality 
examination. 

The most commonly used and recommended combination for sedation in children is benzodiazepine / 
opium analgesic. Another possibility is the use of propofol. The use of ketamine is not recommended 
due to the small therapeutic width of the drug. The use of anesthetics can only be done by a certified 
anesthesiologist. 

The use of new drugs is key to ensuring safe and effective sedation or general anesthesia during the 
study. Adequate monitoring and trained staff are important to reduce the incidence of complications 
during colonoscopy. 

РЕЗЮМЕ  
Фиброколоноскопията вече е утвърдена част от диагностичния процес при пациенти с 
оплаквания от страна на гастро-интестиналния тракт. Децата се нуждаят от умерена или 
дълбока седация, а понякога и от обща анестезия за осъществяване на изследването.  Поради 
това детската ендоскопия изисква повече време, персонал и оборудване, за извършване 
качествено на изследването. 

Най-често използваната и препоръчвана комбинация за седация на деца е бензодиазепин/опиев 
аналгетик. Друга възможност е използването на пропофол. Прилагането на кетамин не се 
препоръчва, поради малката терапевтична ширина на медикамента. Приложението на 
анестетиците може да стане единствено от дипломиран анестезиолог. 

Приложението на нови медикаменти е ключов за осигуряването на безопасна и ефективна 
седация или обща анестезия по време на излсдването. Адекватното мониториране и обучения 
персонал са важни за намаляване честотата на усложненията по време на колоноскопията. 

 

  



5. Респиратор-асоциирана пневмония у интубирани деца – 
модел на вътреболнична инфекция.  
 

ABSTRACT 
The aim of this review is to present current views on respiratory-associated pneumonia (RAP) in 
critically ill children with artificial lung ventilation (IBD) as a model of nosocomial infection. 

We have not found publications on the problem in our medical literature that relate to the pediatric 
population. The issue has not been discussed in depth in the latest manuals on intensive care issued in 
our country. The frequency of RAP among the child population, as a whole and in the individual age 
groups, remains unknown. 

Mortality from RAP, clinical and financial costs associated with treatment for childhood are unknown. 

РЕЗЮМЕ  
Цел на настоящия литературен обзор е да представим съвременните виждания върху 
респиратор-асоциираната пневмония (РАП) при критично болни деца на изкуствена 
белодробна вентилация (ИБВ), като мoдeл на вътреболнична инфекция.  

Ние не намерихме публикации по проблема в нашата медицинска литература, коuтo да ce 
отнасят за детската популация. Въпросът не е разгледан задълбочено и в последните 
ръководства по интензивна терапия издадени у нас. Неизвестна остава честота на РАП сpeд 
дeтcкaта популация, като цяло и в отделните възрастови пepuoдu. 

Неизвестна е смъртността от РАП, клиническите и финансовите разходи свързани с лечението 
за детската възраст. 

  



6. Ектопичен панкреас със стомашна локализация 
ABSTRACT 
Ectopic pancreas is a rarely diagnosed disease in childhood. In most cases, it is asymptomatic and is 
diagnosed accidentally. Ectopic pancreatic tissue can be found anywhere in the digestive system, but 
the most common location of the aberrant pancreas is in the antrum of the stomach. The exact 
frequency of the disease is unknown. 

Aim and objectives: To analyze the endoscopic characteristics, epidemiology and clinical 
manifestations of the ectopic pancreas, among children who underwent endoscopic examination of the 
upper gastrointestinal tract. 

Materials and methods: The gastroscopies of 136 children who underwent fibrogastroscopy for the 
period January 2014 - February 2015 were retrospectively studied. 

Results: 2.21% (n = 3) of endoscoped children had ectopic pancreas. In all children, the reason for the 
endoscopic examination is epigastric abdominal pain. The aberrant pancreas is located in the antrum of 
the stomach in all three patients. In two of the children the pancreas is type IIa, in one child it is type I, 
according to the endoscopic classification. 

Conclusion: The ectopic pancreas requires a wide differential diagnosis and numerous imaging and 
histological examinations to prove it. Additional studies of the disease are needed to clarify its 
epidemiology, clinical presentation and gastrointestinal localization, among the Bulgarian child 
population. 

РЕЗЮМЕ  
Ектопичният панкреас е рядко диагностицирано заболяване в детска възраст. В повечето 
случаи той протича безсимптомно и диагностицирането му става случайно. Ектопична 
панкреасна тъкан може да се открие навсякъде в храносмилателната система, но най-честата 
локализация на аберантния панкреас е в антрума на стомаха. Точната честота на заболяването е 
неизвестна. 

Цел и задачи: Да се анализира ендоскопската характеристика, епидемиологията и клиничната 
изява на ектопичния панкреас, сред деца, при които е извършено ендоскопско изследване на 
горния гастроинтестинален тракт. 

Материали и методи: Ретроспективно са проучени гастроскопиите на 136 деца, при които е 
извършена фиброгастроскопия, за периода януари 2014 – февруари 2015 г.  

Резултати: С ектопичен панкреас са 2,21 % (n=3) от ендоскопираните деца. При всички деца 
повод за ендоскопското изследване е епигастрална коремна болка. Аберантният панкреас е с 
локализация в антрума на стомаха и при тримата пациенти. При две от децата панкреасът е тип 
IIa, при едното дете е тип I, по ендоскопската класификация. 
Заключение: Ектопичният панкреас налага широка диференциална диагноза и множество 
образни и хистологични изследвани, за неговото доказване. Необходими са допълнителни 
проучвания на заболяването за уточняване на неговата епидемиология, клинично представяне и 
гастроинтестинална локализация, сред българската детска популация.  



7. Парентерално хранене в детска възраст – енергийни 
нужди, макро- и микронутриенти 
 
ABSTRACT 

A proper nutrition is extremely important to ensure the growth of healthy and complete recovery of sick 

infants and children. Nutritional needs are different in each period of childhood. Children with chronic 

diseases, especially those with diseases of the respiratory and digestive systems are at greater risk of 

malnutrition than others. Parenteral nutrition is indicated in children who do not receive the necessary 

energy for growth and development, macro- and micronutrients. The aim is to deliver the necessary 

substances in a suitable way for absorption, so that satisfactory growth is achieved. Optimal use of 

parenteral nutrition increases the chance of children in critical condition to overcome it. At the same 

time, the development of technology and infusion solutions makes it possible to ensure better quality of 

long-term PN when necessary. 

РЕЗЮМЕ  

Пълноценното хранене е изключително важно за осигуряване на растежа на здравите и 

пълното възстановяване на болните кърмачета и деца. Хранителните нужди са различни 

във всеки един период на детството. Децата с хронични заболявания, особено тези с 

болести на дихателната и храносмилателна системи са изложени на по-голям риск от 

малнутриция от останалите. Парентералното хранене е показано при деца, които не 

получават необходимите за растежа и развитието им енергия, макро- и микронутриенти. 

Целта е чрез него да се доставят по подходящ за усвояване начин необходимите 

субстанции, така че да се постигне задоволителен растеж. Оптималното използване на 

парентералното хранене повишава шанса на децата в критично състояние да го 

преодолеят. В същото време развитието на техниката и инфузионните разтвори дават 

възможност да се осигури по-добро качество на продължителното ПХ, когато това е 

необходимо. 

  



8. Парентерално хранене в детска възраст – особености, 
усложнения, затруднения, ПХ в дома и калкулатори 
 
ABSTRACT 

The decision to initiate and the duration of PN is discussed with each individual patient. The type of 

venous access depends on the ability to cannulate the peripheral vein, the osmolarity, the volume and 

the type of infusion solutions. There are different deadlines for reaching the maximum daily amount of 

nutrients. Conducting TPN in patients with malignancies is debatable. When drawing up the TPN plan, 

the use of computer programs is recommended in order to avoid possible technical errors in determining 

the daily needs and quantities of infusion solutions. In order to minimize the likelihood of developing 

complications during TPN, it is necessary to strictly specify the need for it. Whenever possible the 

enteral route for food delivery should be used. 

РЕЗЮМЕ  

Решението за започване и продължителността на ПХ се обсъжда при всеки отделен 

пациент. Видът на венозния достъп зависи от възможностите за канюлиране на 

периферна вена, осмоларитета, обема и вида на инфузионните разтвори. Съществуват 

различни срокове за достигане на максималното дневно количество хранителни 

субстанции. Провеждането на ТПХ при пациенти със злокачествени заболяване е 

дискутабилно. При съставяне на плана за ТПХ е препоръчително използването на 

компютърни програми, за да се избегнат възможните технически грешки при определяне 

на дневните нужди и количествата на инфузионните разтвори. За да се намали до 

минимум вероятността от развитие на усложнения при провеждането на ТПХ е 

необходимо нуждата от него да бъде строго прецизирана. Винаги когато има възможност 

да се използва ентералният път за доставка на храна. 

  



9. Поведение при деца на имуносупресивно лечение с 
асоциирана хепатит Б вирусна инфекция 
ABSTRACT 
Immunosuppressive therapy is a life-saving treatment for many diseases. Its potentially serious 
complication is reactivation of HBV infection. They are carried out through various direct and 
indirect mechanisms and the accumulation of various risk factors. HBV reactivation ranges 
from asymptomatic to acute liver failure. 

HBV may be an important factor in the development of B-cell NHL. The efficacy of 
chemotherapy in patients with NHL with active chronic HBV infection is significantly lower 
than in patients without HBV infection and replication affect the effectiveness of chemotherapy 
for the treatment of NHL, and chemotherapy affects HBV replication. 

To prevent this possible fatal complication, children undergoing immunosuppression must be 
screened for HBV (HBsAg, anti-HBs and anti-HBc antibodies) before starting therapy. Those 
who are seronegative should be vaccinated with hepatitis B vaccine. The importance of 
screening is determined on the one hand by the pro-oncogenic effect of HBV. On the other 
hand, inunosuppressive therapy may lead to the activation of latent HBV infection. 

Prophylactic therapy with a nucleoside inhibitor should be performed in HBsAg (-), antiHBc 
(+) children on monoclonal antibody therapy or combination therapy for oncohematological 
diseases, or impending bone marrow or stem cell transplantation. It should start no later than 
14 days before the start of chemotherapy and continue for 12 months after its completion. 

Children who are HBsAg (-), anti-HBc (+) (with a history of infection) should be treated as 
HBsAg (+) if viral DNA is isolated. Co-administration of HBV reactivation / infection and 
chemotherapy without monoclonal antibodies initiates treatment with a nucleoside inhibitor 
without stopping immunosuppressive agents. 

РЕЗЮМЕ  
Имуносупресивната терапия е животоспасяващо лечение при много заболявания. Нейно 
потенциално сериозно усложнение е реактивация на HBV инфекция. Те се осъществяват 
посредством различни директни и индиректни механизми и акумулацията на различни 
рискови фактори. HBV реактивация варира от асимптоматично състояние до остра 
чернодробна недостатъчност. 

HBV може да е важен фактор в развитието на B-клетъчен NHL. Ефикасността на 
химиотерапията при болните с NHL с активна хронична HBV инфекция е значително по-
ниска спрямо пациентите, които са носители без активност на инфекцията HBV 
инфекция и репликация влияят върху ефективността на химиотерапията за лечение на 
NHL, както и химиотерапията засяга HBV репликация. 

За предотвратяване на това възможно фатално усложнение децата, подлежащи на 
имуносупресия, задължително трябва да се скринират за HBV (HBsAg, anti-HBs и anti-
HBc антитела) преди началото на терапията. Тези от тях, които са серонегативни трябва 
да се ваксинират с противохепатит B ваксина. Значението на скрининга се определя от 
една страна от про-онкогенния ефект на HBV. От друга страна инуносупресивната 
терапия може да доведе до активиране на латентна HBV-инфекция. 



Профилактична терапия с нуклез(т)иден инхибитор трябва да се проведе при HBsAg(-), 
antiHBc (+) деца на терапия с моноклонални антитела или комбинирана терапия за 
онкохематологични заболявания, или предстоящи костномозъчна или на стволови 
клетки трансплантация. Тя трябва да започне най-късно в интервал от 14 дни преди 
стартирането на химиолечението и да продължи 12 месеца след неговото завършване.  

Деца, които са HBsAg (-), anti-HBc (+) (с преминала инфекция) трябва да бъдат лекувани 
като HBsAg (+), aко се изолира вирусна ДНК. При едновременна HBV реактивация/ 
инфекция и химиотерапия без моноклонални антитела се започва лечение с 
нуклеоз(т)иден инхибитор без спиране на имуносупресивните препарати. 

  



10. Имунизации при деца с възпалителни чревни заболявания 
ABSTRACT 
Children with inflammatory bowel disease receive immunosuppressive therapy of varying 

duration. Treatment of their underlying disease puts them at risk of contracting or reactivating 

an existing infection. Immunization of such children is a possible way to prevent a new disease 

for which vaccines are given. Ideally, before starting immunosuppressive therapy, 

immunization status should be examined by measuring vaccine antibody titers. The use of live 

vaccines in immunosuppressed children is not recommended. However, the use of inactivated 

vaccines does not worsen the course of the disease and has a positive effect on the overall health 

status of the child. There is no confirmed evidence of an increased risk of adverse reactions or 

toxic effects from vaccines in children receiving immunosuppressants. On the other hand, 

vaccination immunity in children on immunosuppressive therapy may be weaker than expected. 

РЕЗЮМЕ  
Децата с възпалително чревно заболяване получават имуносупресивно лечение с 

различна продължителност. Терапията на основното им заболяване ги излага на риск от 

заразяване или реактивация на съществуваща инфекция. Имунизацията на такива деца е 

възможен начин за предотвратяване на нова болест, за които се прилагат ваксини. В 

идеалния случай преди започване на имуносупресивната терапия трябва да бъде 

изследван имунизационния статус чрез измерване на титрите на ваксинационните 

антитела. Прилагането на живи ваксини, при деца в имуносупресия, не се препоръчва. 

Приложението на инактивирани ваксини, обаче не води до влошаване хода на 

заболяването и има положителен ефект върху общия здравен статус на детето. Липсват 

потвърдени данни за повишен риск от нежелателни реакции или токсични ефекти от 

прилаганите ваксини, при деца получаващи имуносупресори. От друга страна, 

ваксинационния имунитет при деца на имуносупресивно лечение, може да бъде по-слаб 

от очаквания.  
 
 

  



11. Остри енцефалопатии, асоциирани с вирусни инфекции - 
опитът на една педиатрична клиника.  

 
ABSTRACT 
Acute encephalopathies associated with viral infections (AEAVIs) are relatively new neurological 
syndromes, such as brain damage due to homeostatic disorders due to viral infection, but without viral 
replication in the brain. Their frequency is about 2.83 per 1 million population. They most often affect 
infants and young children. 

They are characterized by early onset (in the first days of the clinical manifestation of the viral 
infection), changes in consciousness and cerebral symptoms, severe edema in neuroimaging and 
hyperproteinemia without cerebrospinal fluid pleocytosis. In more than half of the cases, a viral 
infection is proven. The clinical and imaging manifestations of OBAVI allow differentiation into 
different syndromes in more than half of the affected cases. 

 The aim of the present study was to determine the frequency and type of OEAVI among hospitalized 
children in a third-level pediatric clinic. 

 
РЕЗЮМЕ  
Острите енцефалопатии, асоциирани с вирусни инфекции (ОЕАВИ), са сравнително нови 
неврологични синдроми, npu kouтo мозъчното увреждане се дължи на хомеостатични 
нарушения вследствие вирусна инфек ция, но без вирусна репликация в мозъка. Честотата им е 
около 2,83 на 1 милион население. Засягат най често кърмаческа и ранна детска възраст. 

Xapaктеризират се с ранно начало (в първите дни от клиничнатa изява на вирусната инфекция), 
промени в съзнанието и общомозъчна симптоматика, мочен оток при невроизобразяващите 
изследвания и хиперпротеинорахия без ликворна плеоцитоза. В над половината от случаите се 
доказва вирусна инфекция. Клиничните и образни прояви на ОБАВИ позволяват 
диференциране в различни синдроми в над половината от засегнатите случаи. 

 Цел на настоящото проучване е да установи често мата и вида на ОЕАВИ сред 
хоспитализираните деца в педиатpична клиника от трето ниво. 

  



12. Кисти на ductus choledochus при деца. 
 
ABSTRACT 
Choledochal cysts are rare congenital cystic dilation of the biliary tract. They present 
primarily in East Asian populations, and are more prevalent in females. Clinical presentations 
are various, but choledochal cysts can be associated with serious complications - malignant 
transformation, cholangitis, pancreatitis, cholelithiasis and rupturing of the cyst. There are 
different modalities of imaging studies to diagnose the disease, but still the gold standard is 
MRI-cholangiography. The causal treatment is surgical operation. 
 
РЕЗЮМЕ  
Кистите на d. choledochus са рядко вродено заболяване, протичащо с дилатация на 
жлъчното дърво. Срещат се по-често у жители на Източна Азия, като преобладава 
женския пол. Проявите са разнообразни, като съществува сериозен риск от сериозни 
усложнения – злокачествена трансформация, холангит, панкреатит, холелитиаза и 
руптура. Съществуват различни образни методики за диагностика, като златен стандарт 
остава магнитно-резонансната холангиопанкреатография. Дефинитивното лечение на 
заболяването е оперативно. 

  



13. Поведение при кървене от храносмилателната система 
при деца 
ABSTRACT 
Bleeding from the digestive system in children is a rare condition with an unpredictable clinical 
course. It is always an emergency condition until the bleeding is set under controlled and an 
etiological diagnosis is established. The first diagnostic and therapeutic procedures, performed by the 
doctor, to whom the patient is referred, are extremely important. The structured and widely accepted 
approach, also determines the good final prognosis for the patient. 

РЕЗЮМЕ  
Кървенето от храносмилателната система при деца е рядко заболяване с непредсказуем ход на 
развитие. Среща се рядко, но винаги представлява спешно състояние до овладяване на 
кървенето и поставяне на етиологична диагноза. От изключителна важност са първите стъпки 
на лекаря, към когото са се обърнали за помощ родителите. Структурираният и еднакъв подход 
определя и добрата крайна прогноза за пациента. 

 

  



14. Перкутанни ендоскопски поставени при деца – показания 
и ранни усложнения 

ABSTRACT 
Background: Percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG) is a procedure for long-term enteral 
nutrition and reducing the risk of recurrent aspiration in children. Indicated for PEG placement are 
children with chronic neurological diseases, facial malformations and oncological diseases. 

Aim: The aim of the present study was to analyze the indications and early complications of PEG 
placement in children. 

Material and methods: It is a single-center, prospective and cohort observational study. All cases of 
PEG placement in children for the period from January 2018 to November 2021 in the Department of 
Pediatrics of “St. George” University Hospital, Plovdiv were analyzed. 

Results: For the analyzed period, 15 PEG were placed in 11 children with a mean age of 7 years and 1 
month (RI 6 months - 16 years 2 months). In the analyzed group, 45% (n = 5) were boys and 55% (n = 
6) were girls. In 55% (n = 6) of the patients the main diagnosis was cerebral palsy, and in the others the 
main diagnose was arteriovenous fistulas of the dura mater, congenital myasthenia, hypomyelination 
with atrophy of the basal ganglia and cerebellum, Wolf-Hirschorm syndrome and spinal muscular 
atrophy type 1. Early postprocedural complication was observed in 3 patients (in 3 procedures - leakage 
along the stoma, in 1 case two-day fever and in 1 case pneumoperitoneum). 

Conclusion: The use of PEG for long-term enteral nutrition has a positive effect on the nutritional status 
of children with chronic neurological diseases, reduces the frequency of aspirations, facilitates care, and 
improves the quality of life of the patient. 

РЕЗЮМЕ  
Увод: Перкутанната ендоскопска гастростомия (PEG) е доказан метод за дългосрочно ентерално 
хранене и намаляване риска от рецидивиращи аспирации при деца. Показани за поставянето на 
PEG са деца с хронични неврологични заболявания, лицеви малформации и онкологични 
заболявания. 

Цел: Цел на настоящото проучване е да анализира показанията и ранните усложнения при 
поставяне на PEG при деца. 

Материали и методи: Проучването е едноцентрово, проспективно и кохортно. Анализираха се 
всички случаи на поставяне на PEG при деца за периода януари 2018 – ноември 2021 г. в 
Клиниката по детски болести на УМБАЛ „Свети Георги”, Пловдив. 

Резултати: За анализирания период са поставени 15 PEG при 11 деца на средна възраст 7 г и 1 
мес (RI 6 мес – 16 г. 2 мес). От анализираните деца 45% (n=5) са момчета и 55% (n=6) са момичета. 
При 55% (n=6) основната диагноза е била детска церебрална парализа, а при постаналите – по 
едно дете е било с артерио-венозни фистули на твърдата мозъчна обвивка, конгенитална 
миастения, хипомиелинизация с атрофия на базалните ганглии и малкия мозък, синдром на Wolf-
Hirschorm и спинална-мускулна атрофия тип 1. Ранно постпроцедурно усложнение е 
наблюдавано при 3 деца (при 3 процедури – изтичане покрай стомата, в 1 случай двудневен 
фебрилитет и в 1 случай пневмоперитонеум). 

Изводи: Използването на PEG за продължително ентерално хранене има положителен ефект 
върху хранителния статус на децата с хронични неврологични заболявания, намалява честотата 
на аспирациите, улеснява обслужването и повишава качеството на живот на пациента.  

  



15. VENTILATOR-ASSOCIATED PNEUMONIAS IN 
CHILDREN ( I ) – DIAGNOSTIC CRITERIA, ETIOLOGY AND 
PATHOGENESIS 
 
ABSTRACT 
Ventilator-associated pneumonias have been estimated to be the second most common nosocomial 
infections among children treated in intensive care units. They occur in mechanically 
ventilated patients through intubation tube or tracheostomy, the infl ammation usually 
involving the lung parenchyma. The ventilator-associated pneumonia is associated with 
a longer antibiotic treatment, greater duration of mechanical ventilation (MV) and higher 
mortality rates in children. The condition is also associated with a higher cost of the treatment. 
This paper reviews and comments in detail the criteria formulated by the National 
Nosocomial Infection Surveillance (NNSI) and the Centers for Disease Control and Prevention 
(CDC) for diagnosis of ventilator-associated pneumonias in children. The disease 
etiology is associated with the typical causes of nosocomial infections in this age: P. aeruginosa, 
E. coli and K. pneumoniae. The pathogenesis of the condition is inadequately studied 
but the aspiration of gastric contents and immune defi ciency are proven risk factors. Two 
mechanisms have a major role in the development of the disease - micro-aspiration of gastric 
contents and colonization of the lower airways with pathogens. 

РЕЗЮМЕ  
Респиратор-асоциираната пневмония (РАП) е втората по честота вътреболнична инфекция сред 
децата, лекувани в Интензивните отделения в САЩ. За България няма данни за честотата и 
мястото й сред вътреболничнте инфекции. Установено е, че РАП е свързана с удължаване срока 
на антибиотично лечение, времето на изкуствена белодробна вентилация (ИБВ) и по-висока 
смъртност при децата. Достоверно се увеличават в значителна степен и разходите свързани с 
лечението. Патогенезата на заболяването все още е слабо проучена, но аспирацията на 
стомашно съдържимо и имунния дефицит са доказани рискови фактори. Главно два механизма 
играят роля в развитието на заболяването – микроаспирацията на стомашно съдържимо и 
колонизацията на долните дихателни пътища с патогенни микроорганизми. 
  



16. VENTILATOR-ASSOCIATED PNEUMONIAS IN 
CHILDREN ( II ) – PROPHYLAXIS AND TREATMENT 
 
ABSTRACT 
Ventilator-associated pneumonia (VAP) is the second most common nosocomial infection 
among children treated in intensive care units. The risk factors for developing this condition 
are generated by the patient’s bedside conditions, the equipment used and the specifi 
c treatment administered to the child. Prophylaxis of VAP should necessarily include 
all measures that have been proven to be effi cient in this respect such as rigorous hygiene 
control of hands and protective clothing of attending staff, changing breathing circuits of 
ventilators only if they malfunction or if they are visibly contaminated, preference of orotracheal 
intubation (instead of nasotracheal intubation) and use of endotracheal tubes with 
dorsal lumens to allow respiratory secretions to drain, and introduction of a uniform approach 
to patient care and staff training. Prophylaxis of the microbial colonization in children 
by antibiotics does not reduce the incidence of VAP-causing poly-resistant bacteria. 
Therapeutic management includes early initiation of broad spectrum empirical antibiotic 
therapy, the right choice of antibiotic requiring regular monitoring and good knowledge of 
the antibiotics sensitivity of the most common microbial isolates in the ward.  

РЕЗЮМЕ  
Респиратор-асоциираната пневмония (РАП) е втората по честота вътреболнична инфекция сред 
децата, лекувани в Интензивните отделения в САЩ. За България няма данни за честотата и 
мястото ѝ сред вътреболничнте инфекции. Рисковите фактори за развитието на РАП са както 
подлежащия терен при пациента, така и свързани с оборудването или лечението на детето. 
Обучението на персонала и стриктната хигиена на ръцете на работещите в Интензивните 
отделения намаляват честотата на РАП. За избора на емпирична антибиотична терапия е 
необходимо да се познава антибиотичната чувствителност на циркулиращия в звеното 
резистотип и структурата на микробиологичните изолати. Профилактирането на микробната 
колонизация на децата чрез приложението на антибиотици не намалява честотата на 
полирезистентнте бактерии причиняващи РАП. Терапията на заболяването изисква познаване 
на антибиотичната чувствителност на най-честите микробиологични причинители, като 
предпоставка за правилен подбор на емпиричната антибиотична терапия. 
  



17. CYSTIC FIBROSIS AND CELIAC DISEASE - MULTIFACETED AND 
SIMILAR 
 
ABSTRACT 
Celiac disease and cystic fi brosis share a number of clinical manifestations. The comorbidity 
rate of these diseases is low: 1:200000. 
We present a case of a child aged 1 year and 5 months, born to a mixed-marriage parents, 
with concomitant cystic fi brosis and celiac disease manifesting initially with chronic diarrhea. 
Diagnosis of cystic fi brosis was made on the basis of changes in pulmonogram and 
three positive sweat tests with the malabsorption managed. Celiac disease was demonstrated 
through immunological tests (serological test of anti-transglutaminase antibodies 
of IgA class), histological tests (altered duodenal mucosa) and the therapeutic effect of a 
gluten-free diet. 
This case is the fi rst ever reported case of a child with concomitant cystic fi brosis and celiac 
disease in Bulgaria. The case suggests the need for targeted screening for celiac disease in 
children with cystic fi brosis. 

РЕЗЮМЕ  
Муковисцидозата и целиакията имат редица общи изяви. Честотата на съвместна изява на 
заболяванията е ниска – 1:200 000. 
Представяме случай на дете на 1 г. 5 мес. родено от смесен брак с коморбидитет от 
муковисцидоза и целиакия, дебютирала с хронична диария. Диагнозата муковисцидоза е 
поставена въз основа на промени в пулмографията и трикратен положителен потен тест при 
овладяна малабсорбция. Целиакията е доказана имунологично /серологично излседване на 
антителата срещу тъканна транс-глутаминаза клас IgA/, хистологично /променена дуоденалната 
лигавица/ и терапевтичен ефект от безглутенова диета. 
За пръв път в България се описва дете с муковисцидоза и целиакия. Случаят подсказва 
необходимостта от целеви скрининг за целиакия при деца с муковисцидоза. 
  



18. ENDOSCOPIC DIAGNOSIS OF INTRAMURAL HEMATOMA IN THE COLON 
SIGMOIDEUM IN A CHILD WITH HIGH TITER INHIBITORY HEMOPHILIA A 

ABSTRACT 
Lower gastrointestinal bleeding is a rare condition in childhood pathology. The incidence of this disorder in the 
general population of Bulgarian children is unknown. 
We report a case of a 7-year-old child with diagnosed hemophilia A and high titer of factor VIII inhibitor; the 
patient was admitted into the Department of Pediatrics and Medical Genetics for rectorrhagia after falling onto 
his buttocks while playing. Colonoscopy showed submucosal hematoma 25 cm from the anocutaneous line 
occluding 
the intestinal lumen with a lesion of the overlying mucosa as long as 20 mm. 
If a patient presents with rectorrhagia, timely and carefully planned colonoscopy could identify the source of 
bleeding, determine the severity of bleeding and the size of hematoma, and assess the need for surgical 
intervention. 
The reported case supports the modern view that patients with inhibitor hemophilia should not be denied 
interventional procedure or surgical intervention for fear of uncontrolled bleeding. 

РЕЗЮМЕ  
Кървенето от долния гастро-интестинален тракт е рядка патология в детската възраст. В общата 
популация на българските деца честотата на заболяването е неизвестна. 
Описва се случай на 7-годишно дете с доказана хемофилия А и наличие на високотитърен 
инхибитор срещу фактор VIII, постъпило с ректорагия след падане върху седалището по време 
на игра. Колоноскопията верифицира субмукозен хематом, локализиран на 25 см от ано-
кутанната линия, който обтурира лумена на червото с лезия на надлежащата лигавица по 
протежение на 20 мм. 
При изява на ректорагия навременно извършената след щателно планиране колоноскопия 
позволява локализиране на източника и тежестта на кървене, големината на хематома и 
преценка на необходимостта от хирургична намеса. Случай подкрепя съвременното становище, 
че на пациенти с инхибиторна хемофилия не бива да бъде отказвана инвазивна процедура или 
оперативна интервенция поради страх от неконтролируемо кървене. 
  



19. Posttraumatic Parinaud’s Syndrome as a Contrecoup Injury in a Case of Closed 
Head Trauma 
 
ABSTRACT 
The purpose of the study was to present a rare case of post-traumatic Parinaud’s syndrome with a 
history of closed head injury. The clinical characteristics, examination, and management are presented 
in a 12-year-old boy who was a victim of physical violence at the hands of a young boy who punched 
him in his chin with his fists, with associated paralysis of the upward gaze of the left eyeball, and 
convergence nystagmus with pupillary involvement. CT examination indicated posttraumatic lesions 
in the dorsal midbrain and in the cavity of third ventricle, suggestive of acute hemorrhages. 
Posttraumatic Parinaud’s syndrome is a rare phenomenon that can occur in a case of closed head 
trauma as contrecoup injury. 
 

РЕЗЮМЕ  
Целта на изследването е да представи рядък случай на посттравматичен синдром на Парино с 
анамнеза за затворена травма на главата. Клиничната характеристика, преглед и лечение са 
представени при 12-годишно момче, което е било жертва на физическо насилие от ръцете на 
младо момче, което го удря с юмруци в брадичката, с парализа на погледа нагоре. лявата очна 
ябълка и 

конвергентен нистагъм със засягане на зеницата. CT изследването показа посттравматични 
лезии в дорзалния среден мозък и в кухината на третата камера, предполагащи остри 
кръвоизливи. Посттравматичният синдром на Парино е рядко явление, което може да възникне 
в случай на затворена травма на главата.  



20. Gallbladder polyp in children – a rare finding during 
ultrasound examination  
ABSTRACT 
Gallbladder polyps are a relatively rare finding in children. The increased use of high-resolution 
ultrasound in childhood allows to detect gallbladder lesions in young patients. A precise diagnosis can 
be established using different imaging series. Abdominal contrast-enhanced ultrasound examination 
provides the most accurate imaging information about the nature and size of the lesion. This is 
important for further decisions regarding patient referral for cholecystectomy. The object of this study 
was to present a case of gallbladder polyp diagnosed and followed up by contrast-enhanced 
ultrasound.  

РЕЗЮМЕ  
Полипите на жлъчния мехур са сравнително рядка находка при деца. Увеличеното 
използване на ултразвук с висока разделителна способност в детска възраст позволява 
да се открият лезии на жлъчния мехур при малки пациенти. Точна диагноза може да 
бъде установена с помощта на различни видове изображения. Контрастно усилената 
ехография на корема предоставя най-точната образна информация за естеството и 
размера на лезията. Това е важно за по-нататъшни решения относно насочването на 
пациента за холецистектомия. Целта на това проучване беше да представи случай на 
полип на жлъчния мехур, диагностициран и проследяван от контрастноусилена 
ехография.   



21. Usefulness of Ursodeoxycholic Acid in Management of 
Gallstone Disease in 
Children 
 
ABSTRACT 
Objective − The aim of the study is to assess the usefulness of ursodeoxycholic acid in management of 
gallstone disease in children. 
Materials and Methods − The prospective study aimed to assess the management of gallstone disease 
in children.  
Results - We analyzed all new cases of cholelithiasis during the period from January 2016 to March 
2020. Forty-eight new cases of cholelithiasis were enrolled in the study. The diagnosis was established 
by ultrasound examination due to different complaints in previously healthy patients, or during regular 
follow-up visits in patients with a chronic disease. A Student t-test, Fisher’s test and χ2-test were used 
in the statistical processing, where appropriate. Results − A 6-month course of treatment with 
ursodeoxycholic acid was conducted in 72.9% of cases (N=35). In 27.1% (N=13) of patients this 
treatment was not administered. Successful dissolution of gallstones was observed in 31.4% (N=11) of 
treated patients (N=35), over a period of 1 to 6 months. In the group of nontreated patients 
(N=13), successful dissolution of gallstones was achieved in 38.5% (N=5). Cholecystectomy was 
performed in 10.4% (N=5) patients, and 1 patient underwent endoscopic retrograde 
cholangiopancreatography. No early complications, relapse or postcholecystectomy syndrome were 
observed in the 12-month follow-up period. 
Conclusion − Management of cholelithiasis in children can often be a challenge. In a selected patient 
group, conservative treatment may be successful. Use of ursodeoxycholic acid can lead to dissolution 
of gallstones in patients with preceding dehydration. The effectiveness of ursodeoxycholic acid, except 
in children with dehydration, was higher in patients with stones of smaller diameter. Proper timing for 
transference from conservative to surgical treatment is essential. 
 

РЕЗЮМЕ  
Цел - Целта на изследването е да се оцени полезността на урсодезоксихоловата киселина при 
лечение на жлъчнокаменна болест при деца. 
Материали и методи - Проспективното проучване има за цел да оцени лечението на 
жлъчнокаменна болест при деца. 
Резултати - Анализирахме всички нови случаи на холелитиаза през периода от януари 2016 г. 
до март 2020 г. В проучването бяха включени четиридесет и осем нови случая на холелитиаза. 
Диагнозата е установена чрез ултразвуково изследване поради различни оплаквания при 
предишни здрави пациенти или при редовни контролни посещения при пациенти с хронично 
заболяване. Използвани са t-тест на Student, тест на Fisher и χ2-тест 
при статистическата обработка, когато е уместно. Резултати – 6-месечен курс на лечение с 
урсодезоксихолева киселина е проведен в 72,9% от случаите (N=35). При 27,1% (N=13) от 
пациентите това лечение не е прилагано. Успешно разтваряне на камъни в жлъчката се 
наблюдава при 31,4% (N=11) от лекуваните пациенти (N=35), за период от 1 до 6 месеца. В 
групата на нелекувани пациенти (N=13), успешно разтваряне на камъни в жлъчката е 
постигнато при 38,5% (N=5). Холецистектомия е извършена при 10,4% (N=5) пациенти, като 1 
пациент е подложен на ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография. Не са наблюдавани 
ранни усложнения, рецидив или постхолецистектомичен синдром в 12-месечния период на 
проследяване. 
Заключение – Лечението на холелитиаза при деца често може да бъде предизвикателство. При 
избрана група пациенти консервативното лечение може да бъде успешно. Употребата на 
урсодезоксихолова киселина може да доведе до разтваряне на камъни в жлъчката при пациенти 
с предшестваща дехидратация. Ефективността на урсодезоксихоловата киселина, освен при 
деца с дехидратация, е по-висока при пациенти с камъни с по-малък диаметър. Правилното 
време за преминаване от консервативно към хирургично лечение е от съществено значение. 



22. Intrapancreatic accessory spleen in child 
ABSTRACT 
Background. Intrapancreatic accessory spleen is a congenital abnormality with duplicated splenic 
tissue located in ectopic sites. 

Case. We report a case of 10-year-old male patient with an infrequent finding of intrapancreatic mass. 
The examination of complete blood count, biochemistry, tumor markers were within the normal 
reference ranges. Imaging series found an intrapancreatic mass without wash-out effect on contrast-
enhanced ultrasound, MRI-intensity equal to splenic one and no increased glucose metabolism on 
PET/CT. Follow-up of the patient did not demonstrate progression of the size or change of ultrasound 
characteristics of the lesion. 

Conclusions. Intrapancreatic accessory spleen is an asymptomatic lesion and without the need of 
surgical therapy. It is important to differentiate it from pancreatic malignant tumors. 

РЕЗЮМЕ 

Увод. Интрапанкреатичната акцесорна слезка е вродена аномалия с ддобавачна лиенална тъкан, 
разположена в ектопични места. 

Клиничен случай. Докладваме случай на 10-годишен пациент от мъжки пол с рядка аномалия 
на интрапанкреатичен тумор. Изследването на пълна кръвна картина, биохимия, туморни 
маркери бяха в нормалните референтни граници. Серията за изображения установи 
интрапанкреатична маса без ефект на отмиване при контрастно усилената ехография, ЯМР 
интензитета бе равен на този на далака, и без повишен метаболизъм на глюкозата при PET/CT. 
Проследяването на пациента не показа прогресия на размера или промяна на ултразвуковите 
характеристики на лезията. 

Заключение. Интрапанкреатичната акцесорна слезка е асимптоматична лезия и без 
необходимост от хирургична терапия. Важно е да се разграничи от злокачествените тумори на 
панкреаса. 

 


