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гръдната болка (гБ) в детската възраст е често и алармиращо оплакване, което 
води детето и уплашените му родители при личния лекар или в звената за спешна по-
мощ, както и нерядко при специалиста - детски кардиолог. асоциацията между гръдна-
та болка и коронарната патология при възрастни е причина за уплаха от страна на ро-
дителите в подобни случаи, макар че тази патология е рядкост в детската възраст.

гБ при деца е най-често бенигнен симптом, но макар и рядко е съчетана със за-
страшаващи живота заболявания, затова наличието й налага оценка на алармиращи-
те признаци и изключване на сериозна причина за нея.

Съществуват два типа гръдна болка - кожна и висцерална. кожата е богато - кожна и висцерална. кожата е богато- кожна и висцерална. кожата е богато 
инервирана със сетивни влакна и по тази причина кожната болка типично се опис-
ва като остра и пронизваща. Болката е обикновено добре локализирана и може да 
бъде провокирана от стимул, приложен в същата област. Вътрешните органи са 
по-слабо инервирани. затова висцералната болка е по-дифузна и се описва като тъпа, 
стягаща, изгаряща или като чувство за тежест. Продължителността на мускулно-
скелетната болка е често кратка и следва непосредствено някакъв стимул. Болката 
започва с �axимален интензитет и изчезва след премахването му. Обратно, висце-
ралната болка може да продължи часове, с периоди на увеличаваща се интензивност 
и на затихване. типично болката при миокардна исхемия е с кратка продължителност, 
нараства постоянно до пиков интензитет и след това спада.

Най-чести причини за гБ в детската възраст при липса на анамнеза за травма са 
представени в табл. 1. 

В табл. 2 са представени етиологичните причини за извънсърдечна болка. 
гБ в детската възраст от сърдечен произход има рядко. В табл. 3 са представе-

ни етиологичните причини за болка от сърдечен произход в детската възраст. 
задълбочената аНаМНеза е от съществено значение за уточняване на причи-

ната за гръдната болка. Данните трябва да се събират методично и внимателно и 
да се избягват прибързани заключения и назначаване на ненужни изследвания. трябва 
щателно да се разпита за характера на гБ – интензивност, продължителност, ло-
кализация, ирадиация, както и за фактори, които я провокират или облекчават. така 
например мускулно-скелетната болка може да се провокира от специфично движение 
или положение. Болката, която пробужда детето през нощта или настъпва непосред-
ствено след прием на храна, подсказва езофагеален произход. Студ, стрес или усилие 
могат да предизвикат астма и гБ. трябва да се разпита за симптоми на възпалително 
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етиОлОгичНи ПричиНи за изВъНСърДечНа БОлка

МУСкУлНО-СкелетНи 
ПричиНи

- мускулна болка от претоварване
- костохондрит
- цервикални ребра
- синдром на плаващото ребро
- травма или насилие
- фрактура или контузия на ключица или ребра
- синдром на свръхчувствителен мечовиден израстък
- синдром на прекордиално захващане
- миозит
- остеомиелит
- рабдомиосарком
- спондилоза, спондилолистеза
- анкилозиращ спондилит
- дискова херния
- радикулит
- сколиоза
- трансверзален миелит
- менингеом на гръбначния мозък

БелОДрОБНи ПричиНи

- пневмония
- трахеит
- бронхит
- бронхиална астма
- муковисцидоза
- плеврит
- плевродиния
- пневмоторакс или пневмомедиастинум
- белодробна емболия, белодробен инфаркт
- първично или вторично неоплазмено заболяване
- аспирация на чуждо тяло
- медиастинални тумори

гаСтрО-иНтеСтиНалНи 
ПричиНи

- езофагит
- дивертикул на хранопровода
- спазъм на хранопровода
- ахалазия
- хиатална херния
- гастроинтестинален рефлукс
- гастрит
- язвена болест
- поглъщане на чуждо тяло
- холецистит
- субдиафрагмален абсцес

БОлеСти На гърДите

- гинекомастия
- мастит
- мастопатия
- аденокарцином

МеДиаСтиНалНи 
тУМОри

- лимфогрануломатоза
- т-клетъчен лимфом
- тимом
- тимолипом
- тератом
- липосарком

ОтраВяНия

- кокаин
- тютюн
- амфетамини
- симптоматични деконгестанти

ДрУги (разНООБразНи) 
ПричиНи

- захарен диабет
- хипертиреоидизъм
- муковисцидоза
- неврофиброматоза
- синдром на MarfanMarfan
- синдром на eh�ers-dan��seh�ers-dan��s
- хомоцистинурия
- ехинококоза
- херпес зостер
- бета-таласемия
- средиземноморска треска
- хиперкоагулационни синдроми
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заболяване – фебрилитет, кашлица, задух, които насочват към белодробна причина 
за болката. трябва да се съберат внимателно сведения за лекарствата, които приема 
детето със специална насоченост към противозачатъчни препарати, медикаменти, 
дразнещи стомаха, консумация на алкохол, тютюнопушене, употреба на стимулан-
ти или наркотици. Специално внимание трябва да се отдели на стресови ситуации, 
внезапна смърт в семейството, промени в поведението и успеха в училище, които 
могат да насочат към психична причина за болката.

В миналата анамнеза трябва насочено да се разпита за подлежащо сърдечно 
заболяване или претърпяна сърдечна операция - нейната давност и следоперативен 
резултат. анамнестичните данни за консумативен синдром, уморяемост, загуба на 
апетит могат да насочат към неоплазмено заболяване. анамнестично могат да се 
съберат данни за известно белодробно заболяване като астма или муковисцидоза 
или кръвно заболяване като хемоглобиноза или обменно заболяване – диабет, хипер-
тиреоидизъм. По този начин могат да се ограничат диагностичните търсения към 
определен орган и да се избегнат ненужни изследвания.

задълбоченото и пълно клинично изследване е от съществено значение за изясня-
ване на подлежащата причина за гръдната болка. Преди да се посегне към слушалката, 
трябва да се обърне особено внимание на общото състояние на пациента – спокойно 
дете в неувредено състояние или обратно – страдащо, неспокойно, объркано или 
отпуснато, фебрилно, интоксикирано, в тежко увредено състояние.

гръдна Болка  
в деТскаТа въЗрасТ

етиОлОгичНи ПричиНи за БОлка От СърДечеН ПрОизХОД В ДетСката ВъзраСт

ВрОДеНи 
карДиОПатии

- вродена аортна стеноза – подклапна, клапна и надклапна
- аневризма на аортата с дисекация
- руптура на синуса на Валсалва
- коарктация на аортата
- аномално излизане на лявата коронарна артерия от 

белодробната артерия (синдром но B�and-White-gar�and)B�and-White-gar�and)-White-gar�and)White-gar�and)-gar�and)gar�and))
- стеноза или атрезия на коронарните остиуми
- интрамурални коронарни артерии
- вродени аневризми на коронарните артерии
- коронарна артерио-венозна фистула
- пролапс на митралната клапа
- тежка пулмонална стеноза
- аритмогенна деснокамерна дисплазия
- миокардиопатия - хипертрофична, дилатативна, 

рестриктивна

ПриДОБити СърДечНО-
СъДОВи заБОляВаНия

- миокардит
- перикардит – инфекциозен, автоимунен, посттравматичен, 

констриктивен
- постперикардиотомен синдром
- частична липса на перикард
- перикардни неоплазми – първични или вторични
- ревматизъм
- инфекциозен ендокардит
- коронарен вазоспазъм
- болeст на Kawasa�ieст на Kawasa�iст на Kawasa�iKawasa�i
- ускорена атеросклеротична коронарна болест (захарен 

диабет, фамилна дислипопротеинемия)
- миокарден инфаркт
- след сърдечна трансплантация – отхвърляне на 

трансплантата или ускорена коронарна болест
- дисекираща аневризма на аортата (синдром на Marfan)Marfan))
- аневризма на аортата след пластика на дъгата с патч по 

фосшулте при коа
- болест на ta�ayasuta�ayasu
- белодробна хипертония – първична или вторична

СърДечНи аритМии
- надкамерна тахикардия
- предсърдно трептене, мъждене
- камерна тахикардия 
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Внимателно трябва да се палпира цялата гръдна стена, мускулатура, гърди, 

гръдна кост, мечовиден израстък, ребра, за да се установи източникът на болката и 
да се опита нейното провокиране.

изследването трябва да включва белодробен статус с определяне на честота-
та на дишането, диспнея, отслабено или липсващо дишане, плеврално триене, брон-
хоспазъм, хрипове.

При изследване на сърдечно-съдовия статус трябва да се търсят белези на сър-
дечна недостатъчност (тахипнея, хепатомегалия), да се обърне внимание на сърдеч-
ната честота, евентуално наличие на аритмия, на глухи сърдечни тонове, перикард-
но триене, шумова находка, артериално налягане и напълненост на пулса на горните 
и долните крайници.

Палпацията на корема може да открие болков синдром или органомегалия, а край-
ниците да се огледат за наличие на оток, зачервяване или цианоза.

Някои факти от анамнезата или физикалното изследване трябва да направят 
лекаря бдителен за възможно наличие на макар и редки, но тревожни симптоми, насоч-
ващи към животозаплашващо заболяване. те са представени в табл. 4.

Макар сърдечните заболявания да са рядка причина за гБ в детската възраст, ще 
им се отдели специално място като потенциално застрашаващи живота състояния.

Характерно за пациентите с вродена кардиопатия е наличието на цианоза или на 
сърдечна недостатъчност и на органична шумова находка. трябва да се разграничат 
децата с органичен от тези с невинен шум, който често се засилва в хода на интерку-
рентни инфекции. рентгенографията е полезна за оценка на размерите на сърдечната 
сянка и белодробния рисунък. задължителна е оценката на екг с периферни и прекорди-
ални отвеждания с оглед търсене на белези за предсърдно и камерно обременяване, на-
рушения в ритъма и проводимостта, както и исхемични промени. В случаите с вродена 
сърдечна малформация (ВСМ) и гръдна болка е задължителна консултацията с детски 
кардиолог и задълбочаване на изследванията, тъй като тя може да е израз на миокардна 
исхемия, най-често при пороци с високостепенна обструкция в изхода на камерите и 
високостепенна хипертрофия. При пациентите с хипертрофична миокардиопатия има 
често фамилност и внезапна смърт в семейството. Може да се аускултира систолен 
шум на изгонване, а екг е силно променена, с дълбоки �-зъбци и образ на свръхобреме-�-зъбци и образ на свръхобреме--зъбци и образ на свръхобреме-
нена лява камера. Дилатативната миокардиопатия се представя с оплаквания от лесна 
умора, сърцебиене и изразена в различна степен сърдечна недостатъчност. често има 
върхов шум от митрална инсуфициенция.

едно изключение в тази група е пролапсът на митралната клапа - заболяване, кое-
то се приема за невинно в детската възраст, тъй като води до лекостепенна и рядко 
прогресираща митрална инсуфициенция. то се среща често при деца, в около 5%, по-
често при момичета и се открива най-често в училищна възраст. При пациенти с про-

ПОтеНциалНО заПлашВащи жиВОта ПОДлежащи ПричиНи  
за гръДНа БОлка При Деца

СърДечНи 
заБОляВаНия

- вродена или придобита кардиопатия
- аритмия
- персистираща тахикардия или брадикардия
- персистираща хипертония
- хипотония
- синкоп
- силна ретростернална болка с или без ирадиация към лявото 

рамо и шията

БелОДрОБНи 
заБОляВаНия

- диспнея
- кръвохрак
- цианоза

гаСтрОиНтеСтиНалНи 
заБОляВаНия

- хематемеза
- мелена
- иктер
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лапс на митралната клапа често има придружаващи белези на съединително-тъканна 
малостойност. тези деца са астенични, грацилни, с дълги крайници и халтави стави и 
торакални аномалии – сколиоза, прав гръбнак, �ectus excavatu�. те често се оплакват�ectus excavatu�. те често се оплакват excavatu�. те често се оплакватexcavatu�. те често се оплакват. те често се оплакват 
от уморяемост, напрегнатост, задух и нехарактерна прекордиална болка в 30-50% от 
случаите. тези оплаквания се обясняват с невро-ендокринна и вегетативна дисфункция 
и не са свързани със степента на митрална недостатъчност или миокардна исхемия. 
Много важна за диагнозата на тези случаи е типичната аускултаторна находка, лока-
лизирана ендоапикално - мезосистолен клик и телесистолен шум, а понякога само клик. 
тя се променя с положението на тялото и често щумът се чува по-добре в ляво стра-
нично или седнало и изправено положение. Най-често екг е нормална, но в около 30% от 
случаите могат да се срещнат нехарактерни реполаризационни нарушения с плоска или 
дори отрицателна т-вълна във II, III, avF и v5,v6, които не са израз на исхемия, а се причи- avF и v5,v6, които не са израз на исхемия, а се причи-avF и v5,v6, които не са израз на исхемия, а се причи- и v5,v6, които не са израз на исхемия, а се причи-и v5,v6, които не са израз на исхемия, а се причи- v5,v6, които не са израз на исхемия, а се причи-v5,v6, които не са израз на исхемия, а се причи-5,v6, които не са израз на исхемия, а се причи-v6, които не са израз на исхемия, а се причи-6, които не са израз на исхемия, а се причи-, които не са израз на исхемия, а се причи-
няват от придръпване от пролабиращите платна на папиларните мускули и дискинезия 
на свободната стена на лявата камера.

Придобитите сърдечни лезии представляват разнообразна група:
инфекциозният ендокардит е тежко усложнение при подлежаща ВСМ, която сама 

по себе си може да не е тежка (аневризмално затварящ се междукамерен дефект, под-
клапни и клапни стенози). Характерен е продължителният фебрилитет, интоксика-
ционният и консумативният синдром. ехокг доказва заболяването чрез откриване на 
веруки, а серийните хемокултури установяват етиологичния причинител в около 90% 
от случаите.

Миокардитът често се предхожда от вирусна инфекция на горните дихателни 
пътища. Оплакванията са от умора, задух, безапетитие, неспецифична гБ. Общото 
състояние е значително увредено, има прояви на сърдечна недостатъчност и нерядко 
колапс. На екг има реполаризационни нарушения, а с ехокг се намира дилатирана лява 
камера с намалена помпена функция.

Перикардитите са с разнообразна етиология, най-често вирусна. При аускулта-
ция може да се долови перикардно триене или глухи тонове. често има оплаквания от 
прекордиална болка и тежест зад гръдната кост. При големи изливи с елементи на 
нарушено пълнене на сърцето общото състояние е увредено, детето може да заема 
принудително положение, черният дроб е увеличен, а шийните вени напрегнати, пул-
сът е ускорен и мек и дори парадоксален. рентгенологично се намира кардиомегалия. 
Диагнозата и големината на излива се потвърждават ехокардиографски.

Постперикардиотомният синдром представлява развитие на различно голям пе-
рикарден излив дни до седмици след сърдечна операция и има имунна генеза.

Въпреки че миокардният инфаркт е изключително рядък в детската възраст, за 
него трябва да се мисли при наличието на класическите симптоми – персистираща 
режеща ретростернална болка с или без ирадиация към шията и лявата ръка, диспнея, 
обилно изпотяване, колапс. за диагнозата са необходими серийни екг и сърдечни ензи-
ми (креатинфосфокиназа с МВ фракция и тропонин). ангинозна болка може да има при 
миокардна исхемия от коронарен спазъм или ускорена атеросклеротична болест при 
фамилни дислипопротеинемии.

Децата с болест на Kawasa�i заболяват остро с продължителен фебрилитет, кож-Kawasa�i заболяват остро с продължителен фебрилитет, кож- заболяват остро с продължителен фебрилитет, кож-
но-лигавичен синдром, лимфаденопатия и панкардит. В около 15% от тях се развиват 
коронарни аневризми в подострата фаза на заболяването (3-6 седмици), които могат 
да тромбозират и да доведат до миокарден инфаркт. В оздравителния процес в около 
половината от случите аневризмите отзвучават спонтанно. 

При пациенти със синдрома на Marfan и остра режеща ретростернална болкаMarfan и остра режеща ретростернална болка и остра режеща ретростернална болка 
трябва спешно с ехокг или ядрено-магнитен резонанс да се изключи десекация на аорта-
та, която е животозастрашаващо състояние.

При деца с първична или вторична белодробна хипертония (т. нар. синдром на 
eisen�en�er при неоперирани ВСМ с голям ляво десен шънт, трайно повишено белодроб- при неоперирани ВСМ с голям ляво десен шънт, трайно повишено белодроб-

гръдна Болка  
в деТскаТа въЗрасТ

д
е

Т
с

к
а

 к
а

р
д

И
о

л
о

г
И

я



344 ПрофИлакТИка, дИагносТИка, ТераПИя -
акТУалнИ ПроБлемИ

д
е

Т
с

к
а

 к
а

р
д

И
о

л
о

г
И

я
на съдова резистентност и обръщане на шънта) също може да има оплаквания от гБ, 
тежест зад гръдната кост, лесна уморяемост и сърцебиене. При тях има често циано-
за, сърдечен шум и силно усилен II тон, а на екг - изразено деснокамерно обременяване.

Сърдечните аритмии в детската възраст при липса на подлежаща кардиопатия са 
най-често доброкачествени - предсърдни екстрасистоли, монотопни камерни екстра-
систоли, срещани често на фона на ваготония или след вирусна инфекция. Но могат 
да се наблюдават и сериозни заплашващи живота дисритмии като надкамерна тахи-
кардия, предсърдно трептене�мъждене или камерна тахикардия. В тези случаи може да 
има оплаквания от сърцебиене и тежест в сърдечната област. При стабилни пациенти 
полезни за диагнозата са екг и 24-часов запис. При нарушени витални функции, шок или 
сърдечна недостатъчност, незабавно трябва да се започне животоспасяващо лечение 
и да се търси консултация с детски кардиолог.

Мускуло-скелетни причини за гБ в детската възраст са доста чести и съста-
вляват 15-30% от случаите. честа причина е мускулната преумора или спазъм. Ха-
рактерна е анамнезата за необичайна или прекомерна мускулна активност. Болката 
се влошава от движения, които напрягат засегнатите мускули. костохондритът е 
доста чест, особено при момичета. При палпация има болезненост в костохондрални-
те и костостерналните стави без оток. лечението е симптоматично с аналгетици. 
Подобна е картината при синдрома на tietze, рядко доброкачествено състояние, ха-tietze, рядко доброкачествено състояние, ха-, рядко доброкачествено състояние, ха-
рактеризиращо се с болезнен негноен оток на хрущялните стави на предната гръдна 
стена, засягащо предимно горните ребра. заболяването има самоограничаващ се ход 
с ремисии и екзацербации и се повлиява добре от нестероидни противовъзпалителни 
средства. травма на гръдната клетка е честа причина за болка. Болката се усилва при 
дълбоко дишане и движение и има локализирана палпаторна болезненост. Необходима 
е рентгенография за изключване на фрактури и белодробна контузия. Синдромът 
на плаващото ребро се характеризира с болка в долния ребрен ръб, съчетана с пови-
шена подвижност на ребрения хрущял на 10 ребро. Болката може да се провокира от 
издърпване напред на предния ребрен ръб. Пациентите трябва да се научат да избяг-
ват движения и позиции, които провокират болката. При необходимост могат да се 
използват и аналгетици. При редкия синдром на свръхчувствителен мечовиден израс-
тък може да има непостоянна ниска субстернална или епигастрална болка, която се 
самоограничава и не изисква специално лечение. При здрави деца е описан синдромът 
на прекордиално захващане (�rec�rdia� catch syndr��e).той се изразява в краткотрайна(�rec�rdia� catch syndr��e).той се изразява в краткотрайна�rec�rdia� catch syndr��e).той се изразява в краткотрайна catch syndr��e).той се изразява в краткотрайнаcatch syndr��e).той се изразява в краткотрайна syndr��e).той се изразява в краткотрайнаsyndr��e).той се изразява в краткотрайна).той се изразява в краткотрайна.той се изразява в краткотрайна 
за секунди или 1-2 минути остра болка или пробождане по предната гръдна стена, 
обикновено вляво парастернално или близо до върха на сърцето. Болката се усилва 
при дълбоко дишане и се облекчава при повърхностно дишане.Състоянието е добро-
качествено.

Белодробните причини за гБ са чести, в 12-21% от случаите. Острите инфекции 
на дихателните пътища и пневмониите са придружени от фебрилитет и се диагно-
стицират при аускултация и с рентгенография. честа причина за гБ е астмата. тя е 
причинена от диспнеята и натоварване на междуребрените мускули. Пневмоторак-
сът, които е рядък при деца, може да се представи с тежка унилатерална гБ, изразена 
диспнея, тимпанизъм при перкусия и отслабено до липсващо дишане в засегната гръд-
на половина. Диагнозата се потвърждава ясно рентгенологично. Плевралното три-
ене, притъпен перкуторен тон и отслабено дишане насочват към плеврален излив, 
който може да се потвърди рентгенологично или ехографски. При плевродинията с 
коксаки вирусна етиология може да има остра гБ, плеврално триене и фебрилитет. 
типично са засегнати интеркосталните мускули и тези на горната коремна стена. 
Болката се усилва при дишане, трае от 3-6 дни и се повлиява от нестероидни проти-
вовъзпалителни средства. Белодробната емболия е рядка при деца, но трябва да се 
подозира при девойки, приемащи орални контрацептиви, и при деца със синдром на 
хиперкоагулация. Пациентите са тахипноични, газовият анализ показва хипоксемия и 
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хипокарбия, а екг-образът е типичен с деснокамерно свръхобременяване и реполари-
зационни нарушения, докато рентгенографията е не винаги специфична. лечението 
с тромболитици е животоспасяващо, а понякога е необходима хирургична тромбек-
томия. аспирацията на чуждо тяло трябва да се подозира от анамнезата, физикал-
ното изследване и рентгенографията. извършва се бронхоскопия с диагностична и 
терапевтична цел.

гастроинтестиналните причини за гБ са редки, в 4-7% от случаите. Насочващи 
данни от анамнезата са връзка на болката с хранене, преглъщане, определени положе-
ния на тялото, прием на определени храни, парене. При персистиране на оплакванията 
е необходимо насочването към детски гастроентеролог за задълбочаване на изслед-
ванията. Наличието на хематемеза, мелена или промяна във виталните признаци из-
искват спешно насочване към специализирано заведение за диагностика и лечение. 
Наличието на чуждо тяло в хранопровода се съпътства от остра субстернална бол-
ка. Насочваща е анамнезата и наличието на дисфагия. Възможно е диагнозата да се 
потвърди рентгенологично. ако чуждото тяло е заседнало в хранопровода, се налага 
да се извади ендоскопски. Холециститът се характеризира с постпрандиална болка в 
десния горен квадрант и абдоминалната ехография е диагностична.

Психогенните причини за гБ са чести, в 5-17% от случаите. Важно е в анамне-
зата да се потърси отключващ момент като смърт, тежко заболяване, развод или 
проблеми в училище. чести са депресивните състояния с промяна в поведението на 
детето. Съществени за диагнозата и лечението в тези случаи е позитивното пове-
дение и създаването на отношения на доверие с детето и семейството и убеждава-
нето им, че състоянието е невинно.

Най-често срещана в детската възраст е т. н. идиопатична, доброкачествена 
гБ. тя се наблюдава предимно в пубертета, най-често настъпва в покой и се описва 
като пробождане с кратка продължителност в прекордиалната област. физикално-
то изследване и екг са нормални. Важно е детето и родителите да се успокоят, че с 
израстването симптомите ще изчезнат и че сърцето е здраво.

В заключение, гБ при деца е честа и в болшинството от случаите доброкачест-
вена. По-често причините са с извънсърдечна етиология. задълбочената анамнеза, 
оценката на общото състояние и физикалното изследване най-често са достатъч-
ни за откриване на редките животозастрашаващи причини за гБ, които изискват 
спешна специализирана консултация и лечение. Полезен диагностичен алгоритъм е Полезен диагностичен алгоритъм еПолезен диагностичен алгоритъм е 
представен на фиг. 1.

Характер на болката: интензивност; продължителност; локализация;
промени с положението, движение; повлияване от прием на храна, течности.

Кожна болка

мускули, скелет, кожа сърдечна несърдечна

Исхемична Неисхемична

ВСМ – тежки стенози, 
ХМКП, коронарни аномалии,

психосоматична  

перикардит, миокардит, 
миокардиопатия

бял дроб, медиастинум,
 аорта, гастроинтестинална 

Висцерална болка 

фиг. 1. алгоритъм за диагноза на острата гръдна болка.

д
е

Т
с

к
а

 к
а

р
д

И
о

л
о

г
И

я

гръдна Болка  
в деТскаТа въЗрасТ


