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PRIMER 1

 6-letna deklica

 rutinsko cepljenje pred vstopom v šolo

 sestrica preboleva streptokokno

angino, 5 dni na antibiotiku

 deklica živahna, brez vročine, včeraj

zjutraj navajala boleče žrelo, danes

brez bolečin



PRIMER I

a. cepiti

b. odvzeti streptolateks, če negativen

 cepiti, če pozitiven  terapija

c. odložiti cepljenje za en teden, če bi 

slučajno zbolela za angino



PRIMER 1

 izbrana pediatrinja odvzela

streptolateks, ki je bil pozitiven

 deklica letos že 5x zdravljena zaradi

streptokokne angine



ad Infekcijska klinika



PRIMER 1 – Infekcijska

klinika
 podrobna anamneza:
◦ januar: vročina, bolečine v žrelu, poz. 

streptolateks  Ospen 10 dni

◦ 3 dni po prenehanju AB ponovno vročina, 
bolečine v žrelu, poz. streptolateks 
Ospen 10 dni

◦ po končani th  kontrolni streptolateks: 
poz.  Amoksiklav 10 dni

◦ april: vročina, prehlad, kašelj, bolečine v 
žrelu, poz. streptolateks  Sumamed

◦ maj: blage bolečine v žrelu, normalno
ješča, afebrilna, živahna, poz. 
streptolateks  Ospen



PRIMER 1

Koliko streptokoknih angin je deklica

verjetno imela:

a. vsakič = 5x

b. jan 2x + maj = 3x

c. jan 2x

d. jan 2x + april + maj = 4x

e. samo jan 1x (prva angina)



PRIMER 1 – Infekcijska

klinika
 klinični pregled:

◦ afebrilna, brez bolečin, žrelo rožnato, 

tonzili srednje veliki, rožnati, s poudarjeno

žilno risbo, brez eksudata, 

submandibularne bezgavke 1x1 cm, 

neboleče



PRIMER 1- Infekcijska klinika

Ukrepanje:

a. streptolateks je poz, zaradi

ponavljajočih angin predpišemo depo

penicilin

b. streptolateks je poz, zaradi

ponavljajočih angin predpišemo

amoksiklav

c. nič, deklica nima simptomov in 

znakov za angino



STREPTOKOKNA ANGINA

 modificirani Centorjevi kriteriji za

pomoč pri diagnozi:

1. povečane, občutljive submand. bezg

2. eksudat ali povečani tonzili

3. temperatura > 38 st. C

4. odsotnost kašlja

5. starost 3-15 let (-1, če > 45 let)





PONAVLJAJOČE 

STREPTOKOKNE ANGINE

 > 3x v 6. mesecih  depo penicilin

 dekolonizacija: zelo redke indikacije

(klindamicin 30 mg/kg/d: 3-4)



PRIMER II

 3,5-letni deček

 napotna diagnoza:

◦ bakteriemija

◦ CRP 212, L 23

◦ Streptolateks neg.



PRIMER II

 anamneza (12.5.):
◦ Od 9.5.2017 zjutraj ima povišano telesno

temperaturo do 39.7 st.C, ki porašča
brez mrzlice na 4-5 ur po paracetamolu, 
ima malo izcedka iz nosu in nekoliko
povečane vratne bezgavke. Ne kašlja, 
bruhal ni, driske ni imel, jedel je, nekoliko
manj pil, lulal je še, urin ni smrdel. Deček
je utrujen in nekoliko slabše razpoložen. 

◦ V ZD so odvzeli izvide: CRP 212; L 23, Hb
122, Tr 233, DKS: 70 % segm, 23 %, ly
6.9 % mono.



PRIMER II

 status:

◦ vročina 39 st. C, brez mrzlice

◦ malo seroznega izcedka iz nosu

◦ tonzili pordeli, obloge?

◦ povečane submandibularne bezgavke

2x2 cm, neboleče



PRIMER II

Obravnava:

a. vnetni parametri so bakterijski 

antibiotik

b. vidna je angina odvzeti

streptolateks: neg.  zaradi

bakterijskih vnetnih parametrov

vseeno Ospen

c. napotiti na IK, da etiološko opredelijo

angino, ker so vnetni parametri

močno povišani



PRIMER II

 FA: mati je imela odstranjeno žrelnico
zaradi pogostih angin v otroštvu. 
Sorojenca (10 in 16 let) sta zdrava.

 AA: tretji otrok v družini, večkrat
antibiotik zaradi vnetja nožnice, šesta
materina nosečnost, sestrica je umrla
v starosti 10 dni zaradi
hipoplastičnega levega srca, dve smrti
ploda IU, donošen, PT 3600 g.



PRIMER II
 Dosedanje bolezni:
◦ Od starosti enega leta ima pogosto povišano

telesno temperaturo, prvih šest mesecev
dvakrat na mesec, od septembra do decembra
2016 enkrat na mesec, od novega leta 2017 
skupno približno 9x – dvakrat na mesec. Od 
tega je enkrat preboleval šrklatinko, enkrat je 
bila ob pregledu vidna angina z belimi
oblogami, takrat je imel štiri dni povišano temp., 
CRP 238. Sicer ima temp. povišano 5-10 dni, ob
tem so izrazito povečane vratne bezgavke, 
drugi znaki niso pridruženi. CRP vedno okoli
200, zato je tudi pogosto dobil antibiotike
(Hiconcil, Amoksiklav, Zinnat, Sumamed) v 
zadnjih 2 mesecih 3x, temp. upade po 2 - 4 
dneh. Zaradi teh težav je bil že 3x hospitaliziran
v SB , kjer niso ugotavljali lokalizacije
okužbe ter enkrat obravnavan v naši ambulanti, 
postavljen sum na adneovirozo, bris ni bil odvzet. 
Razvija se normalno.



PRIMER II

 diagnoza:



PRIMER II

 S seboj prinešeni izvidi:
◦ 2.10.2015 ambulanta IK: en dan vročine do 40 st.C, 

CRP 153; L 24, normalna DKS, urin: negativen. RTG 
pc: bp. Status: povečane bezgavke in nekaj fibrinskih
oblog na tonzilah. Sum na adenovirozo.

◦ SB  junija 2015 zaradi febrilnega stanja, 
klinično povečane angularne bezgavke ter kataralno
žrelo. L 18.3, CRP 183, urin: negativen, prejel
Amoksiklav iv..

◦ Ponovno v SB  hospitaliziran aprila 2016 
zaradi pet dni trajajočega febrilnega stanja. Status: 
veliki pordeli, razbrazdani tonzili z belimi oblogami, na
vratu so bile bezgavke blago povečane, Streptolatex
negativen, L 23, CRP 285. Serologija na EBV: 
negativna. Prejemal je Amoksiklav parenteralno.

◦ Hospitalizacija v SB  marec 2017 zaradi dva
dni trajajočega febrilnega stanja do 40 st.C.  Status: 
tonzilitis, povečane bezgavke,  L 18, CRP 184, DKS: 
bp. Uvedena antibiotična terapija z Amoksiklavom. 



PRIMER II

 mama izgubila službo in ostala doma

zaradi otrokovih pogostih bolezni



PRIMER II

 diagnoza:



PRIMER II

 status:
◦ neprizadet, utrujenega videza, klinično

primerno hidriran, pulz: 141/min, saturacija: 
97 %, temperatura: 38.4 st.C, 13.5 kg. Koža: 
brez svežega izpuščaja. Povečane vratne
bezgavke, palpatorno neboleče, elastične, 
premakljive, koža ni spremenjena. Oči: 
niso vnete, nos nekoliko slabše prehoden. 
Bobniča: sivorožnata z odsevom. Usta: 
pordeli tonzili, ki nista povečani, z belimi
oblogami. Pljuča: simetrično predihana, brez
piskov ali pokov. Srčna akcija je ritmična, 
šuma ne slišim. Trebuh: mehak, neboleč, 
brez tipno povečanih organov ali patoloških
rezistenc. Meningealni znaki: negativni.



PRIMER II

 diagnoza:



PRIMER II - PFAPA
 periodični vročinski sindrom

 avtoinflamantorna bolezen

 prične najpogosteje pred petim letom starosti

 klinična slika:

◦ ponavljajoči zagoni vročine/2-6 t., ki traja 3 – 6 
dni in spontano mine, vmes brez težav, normalen
razvoj

◦ vnetje žrela vsaj eno, vse troje

◦ razjede v ustni votlini približno v 30 %

◦ povečane vratne bezgavke

 v času napada praviloma povišane vrednosti
CRP, SR, L (pomik v levo)



PRIMER II - PFAPA
 dg:
◦ potrebno izključiti vse ostale bolezni s podobno

klinično sliko

 th:
◦ antipiretiki (paracetamol - slab odgovor, NSAID) 

◦ metilprednizolon 1-2 mg/kg 1x ali 2x (na 12 ur) v 
začetku bolezni hitro (nekaj ur) zavre vročino
 ne prepreči naslednjih epizod

 lahko skrajša čas med zagoni (pri 25 – 30 %)

 ni SU 

◦ tonzilektomija:
 uspešnost do 100 %

 se svetuje, ko je kvaliteta življenja otroka in družine
pomembno prizadeta



PRIMER III

 2,5 - letna deklica

 zbolela dan pred sprejemom z vročino

do 39 st. C, že nekaj dni kašlja, pije in je 

dobro

 status: TT 39,5 st. C, sicer brez

posebnosti, neprizadeta

 CRP 90, L 28 (88% segm.), urin bp.

 cepljena po programu, brez dodatnih

cepljenj

 do sedaj zdrava



PRIMER III

Obravnava:

a. sum na bakteriemijo  Hiconcil 45 

mg/kg/d:3

b. sum na bakteriemijo/bakterijsko

pljučnico  Ospen 100.000 IE/kg/d:3

c. kontrola vnetnih parametrov jutri

d. napotiti na IK



PRIMER III

 ker je bila deklica neprizadeta in je 

dobro pila, je izbrana zdravnica uvedla

Amoksiklav 30 mg/kg/d:2

 kontrola čez 2 dni:

◦ še vedno febrilna 2x/dan do 38,5 st. C, 

kašlja

◦ nekoliko slabše razpoložena, sicer status 

bp.

◦ CRP 150, L 18 (85 % segm)



PRIMER III

Obravnava:

a. Amoksiklav zamenjati za cefuroksim

b. ukiniti antibitik, verjetno je viroza

c. napotiti na IK



PRIMER III – Infekcijska

klinika

 desno pod pazduho nekoliko slabše

slišno dihanje

 RTG pc:





PRIMER III – Infekcijska

klinika

 sprejem

 odvzem HK

 sum na pnevmokokno pljučnico



PRIMER III

Zdravljenje:

a. Amoksiklav iv. (120 mg/kg/d:4)

b. Cefuroksim iv. (150 mg/kg/d:3)

c. Kristalni penicilin (200.000 

mg/kg/d:4)



PRIMER III

 po prvem odmerku antibiotika

afebrilna

 antibiotik iv. prejemala skupno 2 dni (8 

odmerkov)

 za domov: Ospen 200.000 IE/kg/d: 3 

še 5 dni (skupno 7 dni)



PMEVMOKOKI IN 

OBČUTLJIVOST NA PENICILIN

 2015 (Vir: IMI Ljubjana)
◦ > 99 % ima MIK < 2 g/mL =

kristalni penicilin ≥ 200.000 IE/kg/d:4

ALI

amoksicilin ≥ 45 mg/kg/d:3

 način odpornosti proti β-laktamskim
antibiotikom ni β-laktamaza ampak
sprememba v PBP  višji odmerki AB



PRIMER IV

 4.6.: 5-letna deklica, kontrola 6-tednov 

po vbodu z iglo

 na terapiji z Ospamoxom, ker je pred

3 dnevi zbolela z vročino, naslednji

dan pregled pri zdravniku – klinično

otitis

 deklica ni imela otalgije, brez znakov

ARI

 status: oba bobniča motna, brez

odseva (po 2-dneh AB)



PRIMER IV - OTITIS

bakterijsko vnetje srednjega ušesa

ALI

izlivni otitis



PRIMER IV - OTITIS

 incidenca otitisa:

◦ Slovenija (2015): 196,4/1000 

prebivalce/leto

◦ Nizozemska:  75/1000 prebivalce/leto

Čižman M et al.  Ambulantna poraba antibiotikov pri otrocih v Sloveniji. Zdrav Vestn 2017. 








