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АБСТРАКТ  
 
Вовед: Ехинококозата е паразитна маниинфестација кај луѓето и животните. Таа е 
антропозооноза која е предизвикана од тениите од родот ехинококус. Дијагнозата на 
ехинококозата кај децата се состои од: анамнеза, физикален преглед, лабараториски 
иследувања, Ртг пулмо, ехо на граден кош и абдомен, КТ, MRI, серолошки иследувања. 
 
Целта е да се претстави случај на 2годишно девојче со комплицирана ехинококова циста во 
десното белодробие, со успешен исход. 
 
Девојче 3 недели со кашлица, фебрилност, диспнеја. Започнто е перорална антибиоитскa 
терапија 25дена без подобрување.Во Струмица реализиран  РТГ на бели дробови упатено 
кај нас. 
Пацинетката на возраст од 1 година бележи прва хоспитализација поради 
долнореспираторен инфект. Потоа следеле повеќе долнореспираторни инфекти лекувани 
амбулантски.Епидемиолошка анкета е позитивна.На прием, бледо, афебрилно,честа 
продуктивна кашлица, диспнеја,ТТ под 3ти перцентил. Аускултаторно белодробен наод со 
ослабен дишен шум во средно базални партии на десното белодробие, како и богат 
пнеумоничен наод.Ккс-хемоглобин на долна граница, покачени леукоцити со 
гранулоцитоза,CRP-90.4..13,8mg/l,SЕ-95/110..10/20.Гасни анализи со АБС, јонограм и 
гликемија, хепатограм, урина, дренажен секрет, мantoux тест и ехин тест –сите без 
промени.РТГ-голем супстрат со округла форма, остро демаркиран во долен лобус од десно 
белодробие.Наод за цистична промена.Ехо торакс–десно супрадијафрагмално се 
прикажува голема цистична формација исполнета со течност, препокриена со хиперехогени 
сенки од задебелената десносрана дијафрагма. Сигнификантна еозинофилија од назален 
секрет 30% ,дренажен секрет 20%.КТ на торакс-десно костално и постеробазално се следи 
јасно демаркирана цистична промена со димензнии од 56х42мм, со јасно демаркирана 
капсула и хомогена содржина.Постеробазално десно, се следи растресита консолидација, 
присутна хепатомегалија. 
Поставено е на и.в терапија со третогенерациски цефалоспорин. Третманот резултираше со 
подобрување на општата состојба и локалниот белодробен наод, и контролните резултати. 
Детето подготвено да се проследи на клиниката за детска хирургија. 
Контролен преглед пост оперативно, уреден.  
 
Заклучок: навремената дијагноза на ехинококовите цисти и брзиот и правилен третман е 
важен за успешно излекување на децата и избегнување на компликации. 
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ABSTRACT 
 
Introduction: Echinococcosis is a parasitic disease a tapeworm of the echinococcus type in people 
and animals.  
Diagnosis: history, physical, labs, x-ray chest, sonogram of chest &abdomen, CT, MRI, serology. 
 
The purpose is to present a case of a 2year old with a complex cystic echinococosis in the right 
lung, with a successful outcome.  
 
Girl presents 3 weeks with cough, fever, and dyspnea.  Oral antibiotics are started for 25 days, no 
improvement. In Strumica a chest x-ray is realized and the patient is sent to our institution.   
At the age of one the patient had first hospital stay for a lower respiratory tract infect. After she had 
a number of lower respiratory tract infections treated ambulatory.  
She has a positive family history for echinococcosis.  
At admittance is pale, a febrile, with a productive cough, dyspnea, BW below the 3rd percentile. On 
auscultation diminished breathing sounds in the middle and lower segment of the right lung and a 
finding of many inspiratory crackles. CBC-hemoglobin low, elevated wbc with a predomination of 
granulocytes. CRP-90.4..13.8mg/l, SE-95/110..10/20.  Blood gases, ABS, liver panel, urine, 
sputum,mantoux test, ehin test-all negative. X-ray of chest –a large substrate with round form, with 
sharp demarcations in the lower lobe of the right lung, finding suggestive of a cystic formation. 
Sonogram of thorax and abdomen-on the right side above the diaphragm a large cystic formation 
filled with fluid. Eosionphils nasal secretions 30%,in sputum 20%. CT of thorax –clearly demarcated 
cystic formation in right lower lung with dimensions 56X42mm, clearly demarcated capsule. 
 I.V antibiotic third generation cephalosporin was administered. The patient was prepared for her 
operative treatment at the children’s surgery clinic in Skopje.  
The post operative check was excellent.   
 
Conclusion: Early diagnosis and fast and correct treatment is most important in successful 
outcome.  
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