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Таблица 2: Състояния, предизвикващи остра коремна болка, със съответните асоциирани 

признаци и симптоми

Диагноза Симптоми Признаци Диагностични действия

Апендицит

Билиарна 
колика
Холецистит
Холангит

Чревна 
непрохо-
димост

Дивертику-
лит

Класическа неопределена 
периумбиликална или 
епигастрална болка, която 
мигрира в десен долен 
квадрант на по-късен етап
Анорексия, гадене, повръщане
Диария
Фебрилитет

Остра, крампична, 
коликообразна, епигастрална 
или в десен горен квадрант 
болка
Може да ирадиира към дясна 
субскапуларна област
Фебрилитет, втрисане при 
холецистит/холангит

Крампична, дифузна 
абдоминална болка
Гадене, повръщане
Липсва дефекация и 
флатуленция
Балониране на корема
Анамнеза за предшестващи 
оперативни коремни 
интервенции или предишни 
епизоди на илеус

Болка в ляв долен квадрант
Гадене, повръщане
Промяна в изпражненията – 
честота и консистенция
Диария
Кървене от ректума

Перитонеално дразнене
Признаци на Блумберг, 
Ровсинг, обтуратор, псоас 
Щадене на коремната 
стена, ригидност
Болезненост в точки на 
Макбърней и Кюмел
Разлика между ректална 
и аксиларна температура 
над 10 С

Ригиднист на коремната 
стена в десен горен 
квадрант
Признак на Мърфи

Фебрилитет
Коремна ригидност
Перитонеално дразнене 
при странгулация
Абнормна перисталтика

Признак на Блумберг в ляв 
долен квадрант
Хем-позитивни 
изпражнения
Фебрилитет
При перфорация – 
фебрилитет, тахикардия, 
сепсис

Клинична диагноза
Абдоминална ехография 
– особено при деца и 
бременни
Абдоминална КАТ

Абдоминална ехография
Чернодробни 
функционални тестове
Амилаза, липаза
Радионуклеидно 
изследване

Обзорна графия на корема 
за хидроаерични сенки
Абдоминална КАТ

Клинична диагноза
Абдоминална КАТ
Ехография
Контрастно изследване 
– бариева каша
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Таблица 2: продължение

Диагноза Симптоми Признаци Диагностични действия

Ектопична 
бременност

Гастроентерит

Инвагинация

Мезентериална 
исхемия

Торквирана 
овариална 
киста

Панкреатит

Тазова 
възпалителна 
болест

Абдоминална или 
пелвична болка
Вагинално кървене
Аменорея
Гадене, повръщане
Замаяност
Болка в рамото

Интермитентна, 
крампична коремна 
болка
Лошо локализирана 
болка
Диария
Гадене, повръщане

Епизодична 
коликообразна 
коремна болка
Гадене, повръщане, 
кървава диария
Лошо хранене
Епизоди на внезапен 
плач с изправяне на 
крачетата нагоре

Постепенно или 
внезапно начало 
на болката, лошо 
локализирана, 
необлекчаваща се 
коремна болка
Гадене, повръщане, 
диария – кръвениста

Внезапно начало
Силна унилатерална 
коремна или пелвична 
болка
Гадене, повръщане

Силна, тъпа 
епигастрална или в 
ляв горен квадрант 
болка
Ирадиация към гърба

Болка в долната част 
на корема, тъпа, 
постоянна или лошо 
локализирана
Вагинално течение
Абнормно вагинално 
кървене

Коремна ригидност
Чувствителни, втвърдени 
аднекси
Аднексиална маса

Неспецифични признаци при 
преглед на корема
Отсъствие на признаци за 
перитонеално дразнене
Фебрилитет

Палпируема абдоминална маса
Коремна ригидност
Окултна кръв в 
изпражненията
Слузесто-кръвенисти и 
желеподобни  изпражнения
Дехидратация и летаргия 
между епизодите

Калсически „болка, 
неотговаряща на клиничната 
находка”
Физикалното изследване 
установява различни 
признаци, в зависимост от 
продължителността на 
исхемията
Хиповолемия, сепсис

Унилатерална коремна 
ригидност
Твърда аднексиална маса

Коремна ригиднист
Балониран корем
Повръщане
Дехидратация 
Хиповолемичен шок

Ригидност в долната част на 
корема
Аднексиална маса
Мукопурулентно ендовагинално 
или цервикално течение
Фебрилитет

Уринен/серумен тест за 
бременност
Количествен β-човешки 
хорионгонадотропин
Ендовагинална ехография
Кулдоцентеза
Rh тип
Хемоглобин, хематокрит

При некомплицирани случаи 
не са необходими тестове

Абдоминални серийни 
рентгенографии
Бриев или въздушен 
контраст, златен 
диагностичен стандарт, 
понякога терапевтично 
средство
Ехография
Абдоминална КАТ

Серумен лактат
Обзорна рентгенография – 
пневматозис интестиналис
газ във вена порте
Абдоминална КАТ
Ангиография

Трансвагинална ехография с 
цветен Доплер
Изключване на бременност

Амилаза, липаза
Абдоминална контрастна 
КАТ

Културелни изследвания за 
хламидия, гонорея
Тест за бременност
Ехография за изключване на 
тубоовариален абсцес
Тест за сифилис и HIV
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Таблица 2: продължение

Диагноза Симптоми Признаци Диагностични действия

Перфорация на 
пептична язва

Руптура на 
абдоминална 
аортна 
аневризма

Торзио на 
тестиса

Уретерална 
колика

Волвулус

Внезапна силна коремна 
болка
Може да ирадиира към 
гърба при язви на задната 
стена
Гадене, повръщане
Пациенти в старческа 
възраст са с по-слаба болка

Силна коремна болка
Болка по фланговете или 
към гърба
Ирадиация на болката към 
бедрото
Синкоп

Внезапна силна болка
Болката може да се 
усеща в долната част на 
корема, в скротума или 
ингвиналната област
Гадене, повръщане
Анамнеза за предшестващи 
епизоди при 40 % от 
болните

Внезапна силна болка по 
фланга
Ирадиация към слабините
Гадене, повръщане
Измъчваща болка, „превива 
се от болка”

Внезапна, силна 
коликообразна коремна 
болка
Балониране на корема
Пореден рекурентен епизод
Гадене, повръщане
Запек

Дифузна коремна болка
Остър перитонит
Ригиден корем
Обемен дефицит
Хипотензия, тахикардия
Фебрилитет

Пулсираща абдоминална 
маса
Дифузна коремна ригидност
Абдоминален брут, слаби 
пулсации на долните 
крайници
Хипотензия
Хематурия

Подут, втвърден 
и чувствителен 
хемискротум
Високостоящ тестис
Загуба на кремастеричен 
рефлекс

Пациентът не може да си 
намери удобна позиция
Болка при перкусия в 
костовертебралния ъгъл 
(сукусио реналис)
Бенигнени признаци при 
преглед на корема
Фебрилитет при инфекция
Хематурия

Дифузна коремна ригидност
Тимпанизъм
Палпируема маса при 
волвулус на цекума
При инфарциране на 
червото – признаци за 
перитонеално дразнене, 
фебрилитет, шок

Абдоминални серийни 
обзорни рентгенографии
за свободен газ
Абдоминална КАТ

Триаж към операционна 
зала
Обзорни рентгенографии на 
корема
Ехография
Абдоминална КАТ

Триаж към операционна 
зала
Цветен доплер
Радионуклиден технециев 
скан

Урина за общо изследване – 
кръв в урината
КАТ
Венозна пиелография
Ехография
Обзорна рентгенография на 
бъбрек, уретер и пикочен 
мехур

Обзорни рентгенографии 
на корема – раздуване на 
колона
Бариева каша
Ректороманоскопия


