


Бактеријска запаљења грла

� Бактерије из породице стрептокока најчешће стоје иза 
бактеријских запаљења грла.

� Осим преко блиских контаката са зараженима, 
бактерије се преносе и дељењем хране, прибора за јело, 
козметике или додиривањем површина на којима су козметике или додиривањем површина на којима су 
остали трагови клица заражене особе.

� Бактеријска запаљења грла препознатљива су према 
болу и црвенилу у грлу, као и проблемима са гутањем.

� Заједно са вирусним упалама, ови симптоми знају бити 
озбиљнији и потрајати више од неколико дана па 
проузроковати друге болести као што су: шарлах, упала 
плућа, упала крајника, реуматска грозница, синдром 
токсичниг шока...



Бактеријска запаљења грла

� Реуматска грозница – болеста која ,,лиже” зглобове, 
а ,,уједа” срце



Бактеријска запаљења грла



Бактеријска запаљења грла
� Шарлах



Бактеријска запаљења грла

� Упала плућа                                          Упала крајника



Бактеријска запаљења грла

� Симптоми праве баактеријске инфекције: 
потешкоће са гутањем, па и говором, повишена 
температура, увећани лимфни чворови, код деце је 
могућ и осип.могућ и осип.



Бактеријска запаљења грла

� Лечење: 10-дневни третман једне врсте 
антибиотика, испијање хладних и топлих течности 
помоћи ће ублаживању симптома пре него што 
антибиотици почну деловати. Осим узимања антибиотици почну деловати. Осим узимања 
антибиотика, важно је пазити и на хигијену како 
би зауставили ову, али и друге заразе.



Уринарне бактеријске инфекције

� Поред респираторних, уринарне инфекције су 
најчешће болести како дечијег доба, тако и доба 
одраслих.

� Уринарна инфекција је запаљенски процес на 
мокраћним каналима, бешици и/или бубрегу.мокраћним каналима, бешици и/или бубрегу.



Уринарне бактеријске инфекције

� Клиничка слика: Поспаност, узмениреност, 
одбијање хране (код мале деце), повишена 
температура, мокраћа има непријатан мирис, 
пецкање при мокрењу, учестало мокрење, могућа је 
појава надутости, повраћања и пролива. појава надутости, повраћања и пролива. 

� Дијагноза: једноставни лабораторијски тестови, 
али се може урадити и комплетна крва слика која 
ће помоћи у процени тежине инфекције. 



Уринарне бактеријске инфекције



Запаљење уха

� Запаљење уха или акутни отитис је обољење које се 
често јавља код деце (до друге године посебно), а 
настаје зато што им је имунолошки систем још 
неразвијен, Еустахијева туба кратка, па лако долази 
до инфекције.до инфекције.



Запаљење уха



Инфекције пнеумококом

� Бактерија преумокок је уобичајени становник 
горњих респираторних органа и код деце и код 
одраслих, а највише је има у носу. Међутим, када 
постане патогена, а то се најчешће дешава падом 
имунитета, може да изазове низ инфекцијаимунитета, може да изазове низ инфекција

� Пнеумокока код деце у највећем броју случаја 
узрокује упалу уха или упалу синуса, а инфекција се  
најчешће дешава у зимском периоду, када се доста 
борави у затвореним просторијама.



Инфекције пнеумококом 

� Клиничка слика: грпзница, висока температура, 
кашаљ, отежано или убрзано дисање, бол у 
грудима. У тежим случајевима јављају се и 
мучнина, повраћање, главобоља, малаксалост и 
болови у мишићима, али ове тегобе су знатно ређе.болови у мишићима, али ове тегобе су знатно ређе.

� Пнеумококне инфекције се лече антибиотицима. 
Међутим, због претеране или погрешне примене 
антибиотика многи сојеви пнеумокока постали су 
отпорни на ове лекове. Зато је врло битна 
превенција, а најбоља заштита од пнеумокока је 
вакцина.



Ешерихија коли

� Ова бактерија се убраја у групу бактерија које се 
редовно или веома често налазе у људској столици.



Ешерихија коли

� Клиничка слика: болест обично почиње нагло, 
повишена температура, повраћање, бол у стомаку, 
узнемиреношћу и честим проливастим столицама. 
Међутим, може почети и постепено са слабим 
апетитом, мршављењем и нерасположењем. апетитом, мршављењем и нерасположењем. 
Столице су течне, жуте или жуто-зеленкасте са 
примесама слузи или крви. Имају непријатан 
мирис, а деца су обично бледа.



Ешерихија коли

� Најбољи начин дијагнозе је помоћу копрокултуре.



Ешерихија коли

� Лечење: дијетски режим и етиолошка терапија 
(гарамицин, амикацин,хлорамфеникол, 
неомицин...)



Ешерихија коли

� Лечење ове бактерије може се спровести и 
природним путем. 


