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АБСТРАКТ 

Вовед: Туберкулозата (ТБ) според СЗО е заразна болест предизвикана од 
M.tuberculosis. Дијагностиката на ТБ  кај децата се состои од: историја за изложеност на 
ТБ, рентген на граден кош, директни примероци од спутум(ARB), цврсти и течни 
култури, туберкулински тест(TST), Interferon-Gamma Release Assays, GeneXpert, 
понекогаш бронхоскопија, ултразвук или КТ. Дијагнозата кај децата е тешка, бидејќи: 
симптомите се дискретни; директните примероци се позитивни во 10 до 15%; а 
позитивни култури се добиваат во 30 до 50%. 

Целта е да се претстави случај на комплицирана пулмонална ТБ со ендобронхитис кај 
12 годишно момче, со успешен исход. 

Пациентот имаше пролонгирана кашлица и треска, градна болка, без контакт со ТБ. 
Прва хоспитализација во јуни 2016 година на возраст од 8 години. TST беше 20 mm, 
Quantiferon TB gold позитивен, GeneXpert, ARB и култура негативни, Ртг со наод за 
примарен комплекс десно со хиларна лимфаденопатија и фибербронхоскопија со наод  
на специфичен ендобронхитис. Беше третиран со антитуберкулозна терапија по 
протокол до Јули 2017г. Втора хоспитализација во август 2017 година, поради 
хемоптиза и градна болка. КТ на белите дробови: Десно во долен лобус консолидација 
со фиброзни промени и плеуродијафрагмални адхезии со околен пневмонитис. Постои 
овална изодезна неправилна каверна со дијаметар од 13x8 mm во контакт со бронхот. 
Пациентот беше третиран со антибиотици и Алметекс. Контролната КТ беше направена 
по една година со фиброза на ниво на среден резен десно  со цилиндрични 
бронхиектазии. Овие промени претставуваат резидуи од претходен процес во ремисија. 
Во следниот период беше добар, без хемоптизии или други респираторни тегоби. 
Последниот Ртг, направен во мај 2019 година, беше без патолошки наоди. 

Заклучок: Навремената дијагноза на ТБ и нејзиниот правилен третман е многу важна 
за успешно излекување на  децата и избегнување на компликации. 
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ABSTRACT 

Introduction: Tuberculosis (TB) according to the WHO is infectious disease caused by 
M.tuberculosis. TB diagnosis in children consists of: history of exposure to TB, Chest X-ray, 
direct samples of ARB in sputum, solid and liquid  cultures, TST, Interferon-Gamma Release 
Assays, GeneXpert, sometimes  bronchoscopy, ultrasound or CT. Diagnosis in children is 
difficult because: the symptoms are discrete; direct samples are positive in 10 to 15%; and 
positive cultures are obtained in 30 to 50%. 
 
The aim is to present a case of a complicated pulmonary TB with endobronchitis in a 12 
years old boy, with successful outcome. 
The patient had prolonged cough and fever,chest pain,but no TB contact. First hospitalization 
in June 2016 on the age of 8 years. TST was 20mm, Quantiferon TB gold test positive, Gene 
Xpert, ARB and culture negative, chest Xray finding of right sided primary complex with hylar 
lymphadenopaty and fyberbronchoscopy finding of specific endobronchitis.The child was 
treated with antituberculotic drugs by protocol for one year. Second hospitalization in August 
2017, because of hemoptysis and chest pain. CT of the lungs: Right in the lower lobe 
consolidation with fibrotic changes and pleurodiaphragmatic adhesions with surrounding 
pneumonitis. There is an oval isodensic irregular cavern with a diameter of 13x8 mm in 
contact with the bronchus. The patient was treated with antibiotics and Almetex. Control CT 
was made after one year with  fibrosis at the level of middle right lobe with cylindrical 
bronchiectasis. These changes represent residues from a previous process in remission. In 
the following period he was well, without haemoptysis, or other respiratory problems. The last 
Chest Xray, made in May 2019 was without pathological findings. 

Conclusion: Timely diagnosis of TB and its correct treatment is very important for successful 
recovery in children and avoiding complications. 

Key words: child, endobronchitis, tuberculosis 

 


