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АБСТРАКТ 
 
Вовед: Причинители на тонзилофарингити може да бидат бактерии и вируси, а околу 5-20% од 
воспаленијата се должат на бета-хемолитичен стрептокок од група А или Strеptococcus 
pyogenes, која се детектира со овој тест. Симптоматиката вклучува фебрилност, болка при 
голтање, намален апетит, зголемени и болни лимфни жлезди во вратна регија. Кај поголемите 
деца може да се јави абдоминална болка и повраќање. 
Клинички се установува предна цервикална лимфаденопатија и ексудат на тонзилите. 
 
Цел: Целта е да се прикаже местото на брзиот стреп А тест како брза и сигурна дијагностичка 
метода за утврдување присуство на стрептокок од група А во тонзилофаринкс. 
 
Материјал и методи: Податоците се добиени од секојдневната практика и евиденција во 
амбуланта ПЗУ Педијатрика Бамби – Струмица во текот на 2018-та година. 
Краток опис на методот: Со специјален брис, со ротирање се зема секрет од слузницата на 
фаринксот и тонзилите. Процедурата трае кратко- до 5 секунди, при што детето треба да биде 
мирно за да се избегне контакт со другите структури во усната празнина. Примерокот се 
поставува во специјална подлога и резултатите се отчитуваат после 10 минути. Позитивен 
резултат настанува кога доаѓа до реакција меѓу протеинот (антиген) на површината на 
стрептококот и супстанциите во подлогата. 
 
Резултати: Во истражувањето се опфатени 459 пациенти. Позитивен тест е отчитан кај 179 
пациенти, а кај 280 пациенти- тестот е негативен. 
 
Дискусија: Позитивниот резултат значи дека е присутен стрептокок, што овозможува да се 
одреди следниот чекор во лечењето. Ординирани се пеницилини во траење од 10 дена, а кај 
пациенти со алергија на пеницилин одредена e терапија со макролиди. Антибиотскиот третман 
е започнат веднаш; на контролните прегледи забележано е видно подобрување кај сите 
пациенти. 
 
Заклучок: Диференцирањето на бактериските од вирусните ексудативни тонзилофарингити 
има клучно значење за терапевскиот пристап при што се спречува понатамошно ширење во 
затворените колективи кај детската популација. Навременото отпочнување на антибиотска 
терапија овозможува брзо овладување на симптомите, и спречување на евентуалните доцни 
компликации. 
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ABSTRACT 
 
Introduction: Tonsilopharyngitis can be due to bacteria and viruses, and about 5-20% of 
inflammation is due to beta-haemolytic streptococcus from Group A or Stréptococcus pyogenes, 
which is detected by this test. Symptoms include fever, swallowing pain, decreased appetite, 
enlarged, and painful lymph glands in the neck region. Abdominal pain and vomiting may occur in 
older children. Clinically, anterior cervical lymphadenopathy and exudate of tonsils are established. 
Goal: The goal is to represent the position of the rapid strep A test as a fast and reliable diagnostic 
method for determining the presence of group A streptococcus in tonsilopharynx. 
 
Materials and methods: The data is obtained from the daily practice and medical records in the clinic 
PZU Pediatrika Bambi - Strumica during 2018. 
 
Brief description of the method: With a special swab, a secretion from the mucous membrane of the 
pharynx and tonsils is taken by rotating the swab. The procedure lasts for up to 5 seconds, with the 
child being calm in order to avoid contact with other structures in the oral cavity. The sample is placed 
on a special surface and the results are read after 10 minutes. A positive result occurs when there is a 
reaction between the protein (antigen) on the surface of the streptococcus and the substances in the 
substrate. 
 
Results: The survey covered 459 patients. A positive test was reported in 179 patients, and in 280 
patients,the test was negative. 
 
Discussion: A positive result means that streptococcus is present, which allows to determine the 
next step in the treatment. Penicillins have been administered for 10 days, and in patients with 
penicillin allergy a macrolide therapy was used. Antibiotic treatment was started immediately; on 
control examinations there was a marked improvement in all patients. 
 
Conclusion: The differentiation of bacterial from viral exudative tonsillopharyngs is crucial for the 
therapeutic approach, which prevents further spread in the closed collectives in the children's 
population. The timely initiation of antibiotic therapy allows rapid withdrawal of the symptoms, and the 
prevention of possible late complications. 
 
 
 
 
 
 


