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Bolečina v
trebuhu

z

l

§

11-letno, prej zdravo dekle pride z mamo pozno pozimi v
(popoldansko) ordinacijo zaradi eno-in-pol-dnevnih zvijajočih
bolečin zgornjega dela trebuha, ki so hujše po zaužitem jabolku ali
pomaranči. Ima občutek dvigovanja želodčne kisline.

§

Večkrat jo neodvisno od hrane zaboli tudi v srednjem in spodnjem
delu trebuha; takrat ji je lažje v fleksiji trupa. Nima drugih prebavnih
težav ali vročine. Zadnji čas pred tem pa je hujšala.

§

V statusu je imela jezik zmerno obložen, trebuh mehak, tik pod
popkom zmerno občutljiv, brez tipno povečanih organov, nebolečo
ledveno palpacijo.

z
§

Dogovorimo se za osnovne laboratorijske preiskave krvi in urina, sicer pa za
ukrepe proti GER in antacid p. p.

§

Krvni izvidi ne kažejo posebnosti (L 5,5 x 10na9 /l; Hb 148 g/l; DKS b.p.; CRP
17g/l),

§

urinski pa presenetijo: spec. gost. 1,015; prot. 1 poE; ketoni 3 in glukoza 4
poE.

§

Naslednje jutro opravi še dodaten laboratorij: v urinu ketoni 3, glukoza 4, Hb 1,
prot. 2 poE. V krvnih izvidih dobimo HbA1c 14% in glukozo 18 mmol/l.

§

Ob pogovoru zatem se mama spomni, da je deklica zadnja dva tedna pogosteje
hodila na vodo. Jedla je veliko, a se ni mogla nasititi.

z

§

Ob sprejemu istega dne na Pediatrični kliniki navedejo, da je v zadnjem mesecu
pred tem deklica shujšala za 5 kg.

§

pH seruma je bil 7,28; presežek baze -11,2 mmol/l. Funkcija beta celic je bila
izčrpana, avtoprotitelesa, značilna za sladkorno bolezen, pa močno povišana.

§

Ob ustreznem jemanju Actrapida in Levemira je imela na kontroli čez tri mesece
serumsko glukozo 6,4 mmol/l in HbA1c 6,8%.

z

z

Deklica z udarnino
hrbta
Klinični primer

z

§

Devetletna deklica, ki je bila dotlej povsem zdrava, se je sredi januarja
poškodovala na des. stegnu, 12. 2. pa po nerodni obremenitvi iste okončine
padla s sledečo nezmožnostjo njene obremenitve. Zelo je bila otežena aktivna
gibljivost.

§

V statusu je imela rahlo oteklino medialno sredi des. stegna, zmerno občutljivo
na pritisk; aktivna gibljivost sosednjih sklepov je bila minimalna, pasivni gibi pa
boleči.

§

V kirurški urgentni ambulanti so ob normalnem rtg. svetovali počitek, predpisali
analgetik, v primeru nadaljevanja bolečin dva tedna pa UZ mišic.

z

§

1. marca je deklico poleg (vztrajajoče) d. sp. okončine, na sredi izrazito bolel
hrbet. V manjši meri jo je hrbet sicer bolel že od sredine decembra, huje pa
zadnja dva tedna. Okrog novega leta jo je na to mesto zadela tudi žoga.

§

5. 3. ob nekoliko hujših dekličinih bolečinah hrbta starša navedeta, da deklica
zadnja dva tedna ob slabšem apetitu zelo hujša, veliko spi in joka.

§

V statusu je imela tedaj občutljivih spodnjih 5 cm prsne hrbtenice, zgoraj ledveno
pa manjšo oteklino širine 5 cm.

§

Laboratorij: Hb 107, MCV 77, ostali KKS in DKS normalen. Prejme rp. za p.o.
železo.

§

6. 3. ob je ob nekoliko hujših bolečinah pobledela na koži.

z

§

7. 3. so v kirurški ordinaciji na UZ odkrili izliv v des. kolčnem sklepu, v krvi je
imela Hb 102 in MCV 75.

§

Za nadaljno diagnostiko je naslednji dan prišla na KOOKIT: na rtg. p.c. je bil
viden tumor mediastinuma, na UZ vratu in mediastinuma enaka sprememba s
patološkimi bezgavkami supraklavikularno levo.

§

9. 3. deklico premestijo na otroški onkološki oddelek, kjer določijo visoko maligni
nevroblastom s širjenjem v vrat in zasevki desnih pljuč, kosti desne medenice
in stegna ter nekaterih sosednjih mišic.

§

14. 3. deklica začne s kemoterapijo (za kasneje so predvideli PKMC).

z

Hvala.

