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Antibiotiki 

Sistemski  

Lokalni 

 

      Preprečevanje zapletov!! 



UHO 

Vnetja in poškodbe uhlja in sluhovoda: 

Othematom 

 

 

 

Poškodbe hrustančnega in kostnega dela 

sluhovoda 

 



Poškodbe sluhovoda 

Oskrba: 

– če ne spoznamo, lahko vodita v zmaličenje 

hrustancev, moteč izgled in zožitev ali zaporo 

sluhovoda. 

– takojšnjo kirurško obravnavo 

– sistemsko ter lokalno antibiotično zdravljenje.  



Tujki v sluhovodu 

spiranje (če le za to ni kontraindikacij), 

inštrumentalno, preko ušesnega livčka, 

inštrumentalno, s pomočjo mikroskopa ; z 

ali brez reza /nad/za uhljem  

 

Po uspeli odstranitvi, svetujemo nekaj dni 

lokalno ATB. 



Tujki v sluhovodu 

Inštrumentalno 
– Z ali brez uporabe mikroskopa 

– Z ali brez reza nad ali za 

uhljem 



Vnetje sluhovoda (OE) 

Zelo redek (izoliran) pri otrocih 

Pogosto pridružena tudi mikotična infekcija 

Terapija: 

– Lokalni ATB (trak) 

– Toaleta (aspiracija) 



Poškodba bobniča – srednjega 

ušesa 

Potrebna je čimprejšnja otokirurška 

rekonstrukcija.  

Do posega je potrebno preprečiti vstop 

vode v sluhovod in zmanjšati možnost 

okužbe, zato uho sterilno pokrijemo. 



Poškodba bobniča – srednjega 

ušesa 

Če ni KONTAMINACIJE, ATB ni potreben 



Poškodbe notranjega ušesa 

prelomu temporalne kosti 

 

ATB NUJEN ! 

 



Akutno vnetje srednjega ušesa  

(OMA) 

Akutno kataralno vnetje srednjega ušesa 

Akutno gnojno (s perforacijo) 

 

ČE SPLOH ATB? 

KDAJ ATB? 

KOLIKO ČASA ATB in kaj še? 



Zakaj in kako pogosto zapleti? 

80 % otrok vsaj 1x v otroški dobi preboli 
OMA 

40% otrok v prvih treh letih 3x preboli 
OMA 

 

Uporaba antibiotikov je znižala incidenco 
mastoiditisov: 

– Sedaj; 4 otroci na 100 000 (literatura) 



Akutno vnetje srednjega ušesa 

(OMA)– RAZVOJ 1 
Zapora Evstahijeve tube 

Resorbcija zraka v srednjem ušesu – 
negativen tlak – vlek bobniča (slabša 
pomičnost bobniča 

Transudacija sterilne tekočine v votlino 
srednjega ušesa (akutni izliv) 

– Zdravljenje možno še brez antibiotika (ure) 



Akutno vnetje srednjega ušesa 

(OMA)– RAZVOJ 1 



Akutno vnetje srednjega ušesa 

(OMA)– RAZVOJ 2 
Kolonizacija sterilne tekočine z bakterijami iz 
nazofarinksa: 
– Razmnožitev bakterij v votlini srednjega ušesa  

– Sproščanje toksinov – sistemski znaki vnetja 

– Napetost bobniča (rdeč, izbočen) – otalgija 

– Predrtje bobniča, iztok gnoja skozi akutno perforacijo 
(slab sluh, iztok iz sluhovoda,..) 

 

Nujno zdravljenje z antibiotiki, anemizirajočimi 
kapljicami za nosno sluznico, (aspiracija gnoja). 



Akutno vnetje srednjega ušesa 

(OMA)– RAZVOJ 2 



Zdravljenje OMA 

Nujno zdravljenje z: 

– antibiotiki,  

– anemizirajočimi kapljicami za nosno sluznico, 

– (aspiracija gnoja) 

– počitek (domača nega) 

– zniževanje telesne temperature, lajšanje bolečine 

– lokalno antibiotično zdravljenje ob gnojavem iztoku 

 



Akutno vnetje srednjega ušesa 

 

S. pneumoniae, H. influenzae, Moraxella 
catarrhalis 

amoksicilin 500–1000mg/8h PO ali amoksi/klav 
875/125mg/12h PO ali cefuroksim 250-
500mg/12h PO ali klaritromicin 500mg/12h PO 

5-10 dni 

Eventuelna miringotomija 
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Zapleti - delitev 

Ekstrakranialni: 

– Pareza obraznega 

živca 

– Akutni mastoiditis 

– Gnojni labirintitis  

– Ognojki -abscesi: 

Bezold 

Mourett – Citelli 

Lucc-ov 

 

Intrakranialni 

– Gnojni meningitis 

– Tromboflebitis in 

tromboza sigmoidnega 

sinusa  

– Ekstraduralni ognojek 

– Subduralni ognojek  

– Ognojka velikih in 

malih možganov  

  



Zapleti (širjenje) vnetij srednjega 

ušesa 

posumiti ob vsakem: 

– slabšanju bolnikovega splošnega stanja, 

– lokalnih znakih,  

– zaspanosti, apatije,  

– asimetrije obraza,  

– hudih bolečin za ušesom in v vratu,  

– močnem glavobolu,  

– motnjah ravnotežja.  



Razporeditev zapletov po letih po 

letih (Ljubljana) 
1990  11 

1991    8 

1992    9 

1993    9 

1994    4 

1995    7 

1996    5 

1997    3 

1998    5 

1999    8 

 

2000   4 

2001   9 

2002   7 

2003   4 

2005   8 

2006  15 

2007  19 

2008  16 

2009  14 

2010  14 

2011  12 
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Mastoidektomije v Sloveniji (10 let) skupno 

154; – NI mariborske regije (niso posredovali podatkov) 



NOS IN OBNOSNE VOTLINE 

Ognojek na nosni piramidi 

Hematom, ognojek nosne pregrade 

Obsežnejše poškodbe nosu in priležečih 

kosti 

Akutni etmoiditis 

Akutni sinusitis 

Zapleti vnetja obnosnih votlin 



Ognojek na nosu 

Vedno sistemsko in lokalno ATB 

Nevarnost širjenja vnetja po v. angularis v 

kavernozni sinus 



Ognojek na nosu 



Hematom, ognojek nosne pregrade 



DIAGNOZA  AKUTNEGA 

SINUZITISA 
Na sinuzitis posumimo:  

kadar se nahod po enem tednu poslabša  

 

izcedek iz nosu traja več kot 10 dni  

 

bolnik ima bolj zamašeno eno nosnico 

  

čuti bolečino v predelu prizadetega sinusa (pri maksilarnem 
sinuzitisu tudi v zobeh), predvsem pri sklanjanju glave  

 

sluz mu teče v žrelo  

 

ne ali slabše voha  

 

ima vročino okoli 38 ˚C  

 

kašlja predvsem ponoči in je utrujen.  

 



Antibiotično zdravljenje akutnega bakterijskega vnetja obnosnih 

votlin pri odraslih glede na občutljivost v Sloveniji 

Bolnik/bolezen                             Zdravilo izbire                                        Preobčutljivost na zdravilo izbire 

Blaga oblika, bolnik v                  amoksicilin 500-1000 mg/8h                   azitromicin 500 mg 1. dan, nato 

zadnjih 4-6 tednih                                                                                        250 mg /dan 5 dni ali 500 mg/24h 

ni prejemal antibiotikov                                                                                3 dni ali klaritromicin 500 mg/12h 

                                                                                                                     ali telitromicin 800 mg/dan                    

Ni odgovora na                             amoksicilin s klavulansko kislino            moksifloksacin 400 mg/dan ali 

zdravljenje po 3 dneh                   875/125 mg/12h ali 2000/125 mg/12h   levofloksacin 500-750 mg/dan 

                                                                                                                     ali cefuroksim aksetil 500 mg/12h                                                                                                                                     

Blaga oblika, bolnik                      amoksicilin s klavulansko kislino            moksifloksacin 400 mg/dan ali 

je prejemal antibiotike                  2000/125 mg/12h                                   levofloksacin 500-750 mg/dan 

v zadnjih 4-6 tednih                                                                                     ali telitromicin 800 mg/dan   

Hujša oblika                                  amoksicilin s klavulansko kislino            moksifloksacin 400 mg/dan ali 

                                                      2000/125 mg/12                                     levofloksacin 500-750mg/dan 

                                                                                                                     ali napotitev v bolnišnico 

AKUTNI BAKTERIJSKI SINUZITIS 



Zdravljenje akutnega bakterijskega 

sinusitisa 
Navadno traja zdravljenje akutnega 

bakterijskega vnetja obnosnih votlin 10 do 14 
dni. 

 

Učinkovito je krajše zdravljenje s posameznimi 
antibiotiki: 

Moksifloksacin 7 dni (Avelox) 

Telitromicin 5 dni (Ketek spada med ketolide, 
ki so tesno povezani z znanimi makrolidnimi 
antibiotiki) 

Azitromicin 3 dni (?) oziroma 5 dni 

 

 



Dodatna zdravila 

Uspešnost protimikrobnega zdravljenja izboljša: 

Izpiranje nosu s fiziološko raztopino 

 

Lokalni dekongestivi 

 

Lokalni kortikosteroidi delujejo protivnetno 

 

Ciljana aspiracija pod srednjo školjko (ang. 
displacement) po predhodni dekongestiji in 
anesteziji nosne sluznice 

Lokalni antibiotiki?  

 



Vnetja nosne piramide, 

Zapleti (širjenje) vnetij 

obnosnih votlin 

Vsak furunkel v nosnem področju, vsak 

sum na širjenje akutnega vnetja 

obnosnih votlin: 

 zahteva takojšnjo napotitev h 

otorinolaringologu.  



ŽRELO 

Poškodbe žrela  

anatomska bližina lobanjske baze, 

hrbtenice, velikih žil vratu in življenjsko 

pomembnih možganskih živcev ter 

možnost hitre širitve okužbe uvršča 

njegove poškodbe med življenjsko 

ogrožajoče, 

zelo pomembna je natančna anamneza 

nastanka poškodbe,  



Tujki v žrelu 

 

vdihnemo ali zanesemo s hrano, iatrogeni vnosi, 

večinoma je anamneza jasna, 

kljub navidezni dostopnosti je celo tujke iz 

ustnega dela žrela občasno težko odstraniti, 

njihova odstranitev zahteva dobro osvetlitev, 

sodelovanje bolnika in ustrezne inštrumente, 



Tujki v žrelu 

Tujkov, ki so globoko, izven bolnišnice ne 

odstranjujemo 

Karenca 

Sistemsko ATB zdravljenje 



Akutni adenoiditis 

Byron J. Bailey, Jonas T. Johnson, Shawn D. 

Newlands - 2001  

The diagnosis of acute adenoiditis is particularly 

difficult to differentiate from a generalized viral-

induced URI or a true bacterial ... 

 

Izcedek iz nosu, težje dihanje, prizadetost 



Zapleti akutnih vnetij žrela 

Splošni: 
– Akutno vnetje ledvic 

– Revmatična vnetja 

– Akutna vnetja srčne ovojnice in srčne mišice 
(pericarditis, endocarditis) 

– Sepsa 

Področni: 
– Ognojek ob mandlju (peritonzilarni absces) 

– Ognojek ob žrelu (parafaringealni absces) 

– Ognojek za žrelom (retrofaringealni absces) 



Zapleti (širjenje) akutnega vnetja 

žrela: 

Znaki: 

– težje dihanje, motnje požiranja, hude bolečine 

in splošno prizadetost,  

– trizmus, 

– bolečine v vratu,  

– težje premikanje glave 



Zapleti (širjenje) akutnega vnetja 

žrela: 

Razpoznava med različnimi zapleti je včasih še 
za otorinolaringologe težavna, 

V ambulanti izbranega zdravnika ali pediatra se 
odsvetuje poskus pregleda pri prizadetih otrocih, 

NE uporabljati loparčka pri pregledu ustne 
votline.  

Posledično lahko pride do hudega joka, upiranja 
otrok, povečanja otekline ali celo predrtja 
abscesa v tem področju, kar bi še dodatno 
otežilo dihanje. 



Zapleti (širjenje) akutnega vnetja 

žrela: 

Ob sumu na opisana stanja, kjer je vidno težje 
dihanje, je potrebna hitra napotitev z reševalnim 
vozilom in spremstvom zdravnika na najbližji 
otorinolaringološki oddelek.  

V primeru večanja dihalne stiske, kjer kljub 
dodatnemu kisiku ne vzpostavimo zadostne 
saturacije v krvi, ki se nadaljuje v zaporo dihalne 
poti, je potrebno po dveh poskusih neuspele 
intubacije zagotoviti dihalno  

pot s konikotomijo. 

 



Epiglotitis 

Velja enako, kot pri sumu na zaplete 

akutnega vnetja žrela 

Ogrožujoča dihalna stiska 



Slinavke in vrat 

 

Poškodbe vratu 

Akutni parotitis 

Akutni sialadenitis (submandibularni) 

Limfadenitis (dentogeni) 



Poškodbe vratu 

lahko pride do istočasne poškodbe 

hrbtenice, (zato moramo ob odsotnosti izključitve okvare vratne hrbtenice, vedno 

postopati tako, kot da je prisotna) 

že male opraskanine, manjše sveže 

podplutbe ali vbodnine, lahko pomenijo 

veliko podkožno poškodbo, 

Vedno ATB (hospitalna oskrba) 

 



Akutni parotitis 

Dokaj redek pri otrocih 

Sistemski ATB, če ne gre za juvenilni, 

recidivantni parotitis 

Lokalna nega (spiranje, nežno masiranje, 

pitje veliko tekočine) 



Akutni limfadenitisi 

redko zaidejo na ORL 

poslabšanje, absces 



Hvala za vašo pozornost - 

RAZPRAVA 


