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ИЗВОД ИЗ РЕЦЕНЗИЈЕ

Упркос економским и многим другим недаћама са којима живимо, Пе-
дијатријска школа Србије не само што опстаје, већ се у погледу стручно-науч-
ног нивоа све више приближава сродним школама Европе. Заслуга за то сва-
како припада уредницима и модераторима, а највише ауторима радова који 
већ годинама доприносе унапређењу здравља наше деце и подизању стандарда 
медицинске научне мисли.

За XVIII семинар Школе пријављена су 52 предавања, нешто мање него 
претходне године, која ће, као и до сада, бити објављена у Зборнику радова. У 
радовима су обрађене теме из готово свих области педијатрије, а уз то, аутори 
су указали и на значајне проблеме из домена дечје хирургије, социјалне меди- дечје хирургије, социјалне меди-
цине, психијатрије, јувенилне гинекологије и ултрасонографије.

Дванаест радова чине садржај три симпозијума на којима се разматрају це-
реброваскуларна болест, везикоуретерни рефлукс и проблеми у спровођењу 
вакцинације. Несразмерно је више радова (2,5:1) посвећено педијатрима-кли-
ничарима у односу на педијатре примарне здравствене заштите, што не би тре-
бало да постане пракса. 

Седам радова, чији су аутори из суседних земаља (Хрватска, Македонија, 
Словенија, Црна Гора), већином заслужују високу оцену. Посебно треба истаћи 
веома добро документован рад ,,Лијечење изванболничке упале плућа у дјеце”, 
заснован на резултатима истраживања неколико угледних хрватских здравстве-
них установа, у коме аутор предлаже рационалан дијагностичко-терапијски 
приступ пнеумонијама, што ће од несумњиве користи бити педијатрима при-
марне здравствене заштите. 

Четири рада посвећена су проблемима вакцинације у којима се аутори су-
протстављају све агресивнијој антивакциналној кампањи која има све веће 
размере и прети да угрози здравље дечје популације. Међу радовима те гру-
пе посебан значај имају два: ,,Зашто је избегавање имунизације медицинско 
злостављање?” и ,,Пристанак у случају вакцинације-границе родитељског од-
лучивања”. У првом, аутори указују на погрешне карике које постоје у ланцу 
неопходном за успешно спровођење вакцинације и на погубне последице до 
којих оне могу да доведу. У другом раду аутор веома прецизно наводи законске 
прописе који омогућавају успешну вакцинацију, а истовремено и разрешава 
многе дилеме које представљају препреку успешном спровођењу имунизације. 
Ови радови биће од велике помоћи педијатрима примарне здравствене зашти-
те-непосредним извршиоцима имунизације.



И радови из других области педијатрије (исхрана, интензивна нега, пулмо-
логија, гастроентерологија, дечја хирургија и др.), процењени с аспекта ,,допри-
нос струци и науци”, заслужују високу оцену, посебно и зато што су од великог 
практичног значаја. Посебну пажњу заслужује рад ,,Употреба и злоупотреба 
алкохола у адолесценцији-шта педијатар треба да предузме?” у коме аутор упо-
зорава на још једну, а све присутнију пошаст међу нашим адолесцентима и даје 
педијатрима прецизна упутства како де се боре против алкохолизма младих.

Неким ауторима може се замерити што нису прецизније дефинисали поје-
дине појмове и боље систематизовали текст, мада то битно не утиче на укупну 
вредност њихових радова.

У већини радова изнети ставови усклађени су са најновијим стручним и 
научним сазнањима, поткрепљени новијом литературом. Радови су писани 
јасним, једноставним и разумљивим стилом уз коректну писменост и прихва-
тљив степен коришћења страних речи и израза.

У закључку се може рећи да ће и овогодишњи, 18. семинар Школе, бити 
извор савремених научних достигнућа и доктрина за све лекаре којима је пове-
рена брига о здрављу деце. 

Београд, 26. мај 2015.

Др Боривој Марјановић, научни саветник
Др Невенка Рончевић, професор емеритус
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1.1. РЕЗУЛТАТИ СПРОВОЂЕЊА ИМУНИЗАЦИЈЕ У 
СРБИЈИ

Драган Илић, Горанка Лончаревић, Милена Каназир
Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”

Имунизација је једна од најефективнијих и најефикаснијих мера примарне 
превенције. Ширење инфекције у популацији спречава се само ако је велики 
проценат чланова те популације имун (висок колективни имунитет) тако да се 
корист од имунизације не односи само на вакцинисане особе већ се протеже 
на заједницу у целини.

Ефективност вакцинације мери се праћењем обухвата вакцинацијом и кре-
тања инциденције тог обољења, упоређивањем ризика оболевања вакциниса-
них и невакцинисаних особа, израчунавањем стопа инциденције обољења за 
невакцинисане и вакцинисане, сагледавањем учесталости и тежине клиничке 
слике код вакцинисаних у односу на невакцинисане особе (1).

У домену примене вакцина стално се преиспитују ставови у пракси, под 
утицајем открића нових вакцина или принципа заштите као и измена у епиде-
миолошким карактеристикама одговарајуће болести (1). 

У данашњем, савременом друштву, свако дете има право да не оболи од бо-
лести чије је спречавање настанка односно превенција могућа имунизацијом. 
Нажалост, болести које је могуће спречити вакцинацијом и даље односе око 
три милиона живота годишње, што чини око пет одсто укупног броја умрлих 
на глобалном нивоу. 

Од 10,6 милиона деце млађе од пет година, 13,2% умре од болести које се 
могу превенирати вакцинама. Према подацима Светске здравствене организа-
ције, пнеумококне болести са 32% и ротавирусне инфекције са 30% водеће су 
болести по учешћу у укупном морталитету у овој групи, а потом следе пертусис 
и обољења изазвана хемофилусом инфлуенце тип б са по 13%, морбили са 8% 
и са 4% тетанус (2). Ово се делом може објаснити чињеницом да имунизација, 
као једно од основних права, није доступна свима. Скоро 30 одсто дечије по-
пулације на глобалном нивоу нема могућности да се вакцинише против било 
које заразне болести, што значи да свако четврто дете остаје невакцинисано. 
Такође, чињеница је да око милион деце у Европском региону сваке године ос-
таје делимично или потпуно невакцинисано.
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ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА ИМУНИЗАЦИЈЕ У ЕВРОПСКОМ РЕГИОНУ СЗО

Циљеви програма имунизације у Србији усклађени су са циљевима програ-
ма имунизације у Европском региону СЗО. Један од основних циљева је дости-
зање и одржавање високог обухвата имунизацијом препорученим бројем доза 
вакцина у складу са узрастом, с посебним акцентом на децу које припадају осе-
тљивим популационим групама. Основни предуслов успешене имунизације је 
безбедна имунизација (3). Поред одржавања статуса „земље без полиомијели-
тиса” све до ерадикације на глобалнм нивоу, елиминација морбила и рубеоле 
као и превенција конгениталног рубеола синдрома је следећи важан циљ. Осим 
наведених циљева планира се и увођење нових антигена односно вакцина у 
календар имунизације.

Програми имунизације разликују се од земље до земље по броју и врсти 
вакцина, броју потребних доза, узрасту у којем се вакцине апликују и условље-
ни су варијацијама везаним за актуелну епидемиолошку ситуацију, социјално 
економску развијеност, систем организације здравствене службе и културо-
лошке прилике.

Циљ системске имунизације у Републици Србији је да се достигне и одржи 95% 
и виши обухват програмом обавезне имунизације, на нивоу целокупне популације 
деце коју према календару треба вакцинисати (сва деца, свим вакцинама, без де-
мографских, територијалних и социјалних разлика), ради спречавања оболевања, 
могућих компликација које захтевају болничко лечење и смртних исхода.

КРЕТАЊЕ ВАКЦИНАМА ПРЕВЕНТАБИЛНИХ ОБОЉЕЊА У СРБИЈИ 
И ОБУХВАТА ВАКЦИНАЦИЈОМ, ЗА ПЕРИОД ДО 2014. ГОДИНЕ

Ефикасним вакцинама и одговарајућим стратегијама имунизације и акти-
вног епидемиолошког надзора могућа је контрола (пертусис, паротитис, хе-
патитис Б) елиминација (дифтерија, неонатални тетанус, морбили, рубеола) 
и ерадикација неких заразних болести што је на глобалном нивоу остварено 
за велике богиње. Ерадикација дечије парализе још увек није постигнута гло-
бално али је у Европском региону ова болест искорењена 2002. године и он је 
проглашен регионом без полиомијелитиса. 

Морбили и данас представљају један од значајних узрока умирања у дечијој 
популацији у свету, иако је вакцина доступна више од 40 година. Међутим, 
достизањем и одржавањем високог обухвата вакцинацијом и висококвали-
тетног надзора над морбилима могућа је елиминација ове болести, што је још 
2002. године постигнуто на америчком континенту (4).

Србија има дугу традицију у спровођењу имунизације и међу првим земља-
ма је отпочела са применом појединих вакцина (табела 1).
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Табела 1. Врсте вакцина и година прве примене у Србији

Вакцина Година прве примене 
БЦГ 1927
Против дифтерије (ДТП, ДТ, дТ) 1930
Против тетануса (ДТП, ДТ, дТ, ТТ) 1934
Против пертусиса (ДТП) 1959
Против полиомијелитиса (ОПВ)  960
Против морбила (М) 1971
Против морбила и паротитиса (ММ) 1981
Против морбила, паротитиса и рубеле (ММР) 1994
Против хепатитиса Б 2002
Против обољења која изазива Хиб 2006
Комбинована петовалентна вакцина 2015

Када се посматра период пре и након увођења вакцина против одређених за-
разних болести и учесталост оболевања од тих болести општи закључак јесте да 
је достигнут висок ниво обухвата свим вакцинама према календару имунизације 
планиране популације на националном нивоу, а самим тим у високом проценту 
смањено је оболевања од болести против којих се спроводи имунизација. Међу-
тим, из године у годину региструју се општине са обухватом нижим од циљног 
када су поједине вакцине у питању. Веома је важно не само достићи већ и одржати 
на свим нивоима висок обухват односно висок колективни имунитет популације 
и свих популационих група, чиме се спречава оболевање, односно неке заразне 
болести се контролишу а поједине је могуће одстранити односно искоренити.

Дифтерија је елиминисана у Србији 1980. године, а статус земље без дечије 
парализе одржава се од 2002. године. Последњи случај неонаталног тетануса 
пријављен је 2009. године. И даље се региструју епидемије паротитиса, по-
себно у школској популацији, а у Војводини је учињен корак напред у правцу 
унапређења надзора над пертусисом. Увођењем активног надзора над морби-
лима очекивани број пријављених суспектних случајева морбила за Србију, 
чије је адекватне узорке неопходно и лабораторијски обрадити, износи најмање 
147 (2/100.000 популације). Циљ Европског региона СЗО је достизање елими-
нације морбила и рубеоле до 2015. године, што би значило одсуство случајева 
ендемских морбила 12 или више месеци, уз постојање одговорајућег квалитета 
надзора који се оцењује из индикатора (4). Епидемијско јављање малих богиња 
у земљама у окружењу и шире у региону, укључујући и Србију указује да наве-
дени циљ неће бити испуњен. Кретање оболевања од болести које се могу пре-
венирати вакцинама и обухват вакцинацијом у последњој деценији приказан 
је у табелама бр.2 и бр.3 (5).

Проблеми са којима се лекари сусрећу јесте недостатак лабораторијске 
подршке и чињеница да се дијагноза вакцинама првентабилних болести и даље 
најчешће поставља само на основу клиничке слике, затим потешкоће у при-
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мени дефиниције случаја у систему пријављивања заразних болести, тако да 
надзор над овим болестима и и даље има карактеристике пасивног. Тешко да ће 
програми СЗО моћи да се реализују, ако се не омогући лабораторијска потврда 
болести (у референтној или мрежи лабораторија по стандардним процедура-
ма), нарочито када су у питању мале богиње, рубеола и синдром конгениталне 
рубеоле, као и пертусис. 

Табела 2. Кретање оболевања од болести које се могу превенирати вакцинама 
у Србији у периоду 2004-2014. године 

БОЛЕСТ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Дечија па-
рализа

оболели 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

инциденција 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Дифтерија
оболели 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

инциденција 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Тетанус 
укупно

оболели 12 15 7 11 5 6 2 6 3 2 0

инциденција 0.16 0.20 0.09 0.14 0.06 0.1 0.02 0.18 0.04 0 0
Тетанус 
новоро-
ђенчади

оболели 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

инциденција 0 0 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0

Велики 
кашаљ

оболели 14 4 5 3 6 5 1 25 51 39 281

инциденција 0.19 0.05 0.07 0.04 0.08 0.06 0.01 0.33 0.68 0.5 3,92

Заушке
оболели 135 93 52 80 277 267 40 63 584 64 63

инциденција 1.80 1.24 0.70 1.06 3.69 3.36 0.53 0.84 7.87 0.86 0,87

Мале 
богиње

оболели 8 2 2 201 2 1 20 370 0 1 37

инциденција 0.11 0.03 0.03 2.68 0.02 0.01 0.26 4.93 0 0 0,51

Рубеола
оболели 227 153 77 41 23 27 14 14 14 11 2

инциденција 3.03 2.04 1.02 0.54 0.30 0.36 0.18 0.80 0.18 0.14 0,02

Хепатитис Б
оболели 322 323 252 331 344 287 241 358 225 185 172

инциденција 4.29 4.31 3.36 4.41 4.58 3.82 3.22 3.44 3.10 2.49 2,40

 
Табела 3. Резултати спроведених имунизација у Србији (%) у периоду 2004-

2014. године

Спроведена имунизација 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
ДТП 3 вакцинација 98 97 97 98 98 97 97 98 96 97 95

OПВ 3 вакцинација 98 97 97 98 98 97 97 98 95 97 95

MMР вакцинација 97 95 96 97 96 96 96 97 90 93 86

ХБ вакцинација 65 92 94 94 95 95 96 93 93 94

Хиб вакцинација 74 91 97 96 97 97 91 95 95
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ЗАКЉУЧАК

Законом о заштити становништва од заразних болести и Правилником 
о имунизацији и начину заштите лековима предвиђено је спровођење оба-
везне имунизације у земљи и има приоритет (6). Стручни ставови с циљем 
унапређења програма имунизације нису били правовремено праћени измена-
ма законске регулативе у овој области.

Проблем дисконтинуитета и неправовремене набавке вакцина обележио је 
период од претходних неколико година и довео до компромитовања имуниза-
ције у општој и стручној популацији.

Прекид у дистрибуцији и недостатак вакцине против морбила, рубеоле и 
паротитиса, одбијање имунизације овом вакцином која се путем ненаучних ка-
нала информисања доводи у вези са аутизмом, последично нагомилавање осе-
тљиве невакцинисане и непотпуно вакцинисане деце, индикатори квалитета 
који указују на пасиван надзор, актуелна епидемиолошка ситуација морбила 
у Европском региону и земљи, доводе у питање достизање елиминације ове 
болести у предвиђеном року (5).

Прекиди у континуитету спровођења имунизације због недостатка вакци-
на, али и одбијање имунизације и антивакцинални лоби, довели су у питање 
одрживост достигнутих циљних вредности обухвата вакцинама према нацио-
налном програму имунизације, који се хронично одржава стварајући услове за 
нагомилавање осетљиве популације и епидемијско јављање, што се нажалост 
догодило у многим земљама западне Европе, укључујући и смртне исходе од 
малих богиња и рубеоле (5).

Када је реч о основним стратегијама земљa треба да има јасан став Владе о 
инвестирању у програме имунизације, легислативу која је усклађена са регио-
нално дефинисаним циљевима, независни саветодавни комитет за имуниза-
цију према препорученим критеријумима, план комуникације у одговору на 
епидемије ових болести, уведен електронски имунизациони регистар, достиг-
нуте циљне вредности индикатора надзора над морбилама/рубеолом, полио 
и морбили лабораторије акредитоване од стране СЗО, екпертски комитет за 
спровођење процене озбиљних нежељених реакција, потпуно функционалне 
националне регулаторне ауторитете, јавно доступно и омогућено размењи-
вање података о ценама вакцина, канале комуникације и координације путем 
медија, планове комуникације у условима интензивирања антивакциналних 
активности, тренинге и едукације здравствених радника, развијене планове за 
више година, развијене алате за мониторинг и евалуацију програма имуниза-
ције, укључене специјалне и маргинализоване популације у програме имуни-
зације, итд (5). 
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1.2. ИМУНИЗАЦИЈА У СРБИЈИ ДАНАС - ПРОБЛЕМИ 
И МОГУЋА РЕШЕЊА

Драгана Лозановић
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије 
„Др Вукан Чупић“, Београд

УВОД

Имунизација представља примену вакцина у спречавању и сузбијању за-
разних болести. Имунизацијом се на најбржи и најјефтинији начин контроли-
шу, одстрањују и на крају искорењују многе заразне болести и зато она пред-
ставља приоритет у здравственој заштити. Имунизација је једна од најуспеш-
нијих јавноздравствених интервенција (1). 

Једнака доступност вакцина свима и висок обухват вакцинацијом су од 
великог значаја. Основни предуслов успеха имунизације јесте примена квали-
тетних и безбедних вакцина које одговарају стандардима Светске здравствене 
организације (СЗО). 

У оквиру четвртог Миленијумског циља развоја и Националног миленијум-
ског циља развоја (НМЦР) до 2015. године, који на жалост није могуће достићи, 
један од задатака којим би требало смањити смртност деце до 5 година живота 
јесте имунизација деце са обухватом изнад 99%. Нажалост, у посматраном пет-
наестогодишњем периоду тај обухват није остварен и у просеку се одржава око 
или изнад 95%. Међутим, нису познати подаци о вулнерабилним групама (си-
ромашни, Роми), а постоје и варијације током година, указујући на недовољне 
активности примарне здравствене заштите. Премда је обухват вакцинацијама 
на националном нивоу висок, према подацима УНИЦЕФ-а и Института за јав-
но здравље Србије, регионалне варијације су значајне, између 70% и 100% (2). 
Исте информације указују да је у последњих 15 година посматрања идентифи-
ковано сваке године преко 45.000 деце која нису вакцинисана, превасходно у 
популацији Рома и других маргинализованих група. Ово је очигледни показа-
тељ да ефекти планирања потпуног обухвата имунизацијом и услугама система 
примарне здравствене заштите у пракси нису једнако доступни свима у складу 
са потребама. До 2015. године се очекивало и унапређење регистрације и обух-
вата деце која су вакцинисана, нарочито када се ради о популацији Рома (3).

Ретка су континуирана истраживања за праћење достизања четвртог 
НМЦР 4 међу вулнерабилним групама (сиромашни, Роми, избеглице, деца са 
сметњама у развоју). У целини, иако је делимично уведена информатизација 
у примарној здравственој заштити, није значајно унапређена рутинска здрав-
ствену статистику у смислу обезбеђивања квалитетних података и података 
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који омогућавају дисагрегацију по полу, социјално-економском статусу, стал-
ном месту боравка (2).

Циљ Европског региона СЗО јесте елиминација морбила и рубеоле до 2015. го-
дине, тј. одсуство случајева ендемских морбила 12 или више месеци, уз постојање 
одговорајућег квалитета надзора који се оцењује из индикатора. Из вредности ин-
дикатора, надзор над морбилама у Србији се оцењује као пасиван (3).

ОБУХВАТ ВАКЦИНАЦИЈОМ ДЕЦЕ У СРБИЈИ

Упоредна анализа обухвата деце вакцинацијом према календару имуниза-
ције у Србији у последње две године, указује да су планиране имунизације у 
Републици Србији у 2014. години обављене са обухватом који је мањи од оног 
у 2013. (табела 1). Обухват вакцинацијом у 2014. години против дифтерије, те-
тануса, великог кашља (ДТП) је 95% и мањи је зa 1,9%, а против дечије парализе 
(ОПВ) је смањење обухвата за 2,3%, и износи 95,1%. Највеће смањење, иначе 
недовољног обухвата, ММР вакцином је за 6,8%, док је обухват ревакцина-
цијом деце ММР у 7. години повећан за 5,1%, тј. на 89,2%. Обухват хепатитис 
Б, хемофилус инфлуенце тип б и БСЖ вакцином је изнад 90% у обе године 
посматрања и у малом је порасту у 2014. години (3,4).

Табела1. Разлика обухвата имунизацијом према календару у 2014. и 2013. 
години у Србији

Вакцина Обухват (%)
2014

Обухват (%)
2013

Разлика%
2014/2013

ДТП примовакцинација 95 96.9 -1,9
ДТП ревакцинација у 2. год 90.3 93.1 -2.8
ДТП ревакцинација у 7. год 95,2 96,1 -0,9
ДТ ревакцинација школске деце 92,4 95,4 -3,0
ОПВ вакцинација 95,1 97,4 -2,3
ОПВ ревакцинација у 2. год. 90,6 92,9 -2,3
ОПВ ревакцинација у 7. год 95,3 96 -0,7
ОПВ ревакцинација у 14. год 91,2 95,4 -4,2
Вакцинација против хепатитиса Б 93,9 93,4 0,5
Ревакцинација против хепатитиса Б у 12. 
години

78,1 74,3 3,8

БСЖ вакцинa код новорођенчади 97,6 97,4 0,2
Вакцинација против хемофилус инфлуенце 
тип б

95,2 94,7 0,5

Примовакцинације ММР 85,8 92,6 -6,8
Рeвакцинација ММР у 7. години 89,2 84,1 5,1

Извор: Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“
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Смањење обухвата забележено је и код ревакцинација деце у другој години 
живота, пред упис у школу, а посебно у школском узрасту: смањење обухвата 
за 3% дТ (92,4%) и за 4,2% ОПВ (91,2%), у 2014. у односу на 2013. годину (3,4). 

Незадовољавајуће резултате вакцинације са ОПВ, ниже од 95%, имало је 38 
општина, 10 општина више него предходне године: 31 у централној Србији и 
7 у Војводини, од којих 52% испод 90%. Голубац бележи најнижу вредност од 
53,7% у централном делу Србије, а Ириг (69,2%) у Војводини, што је 20% ниже 
него претходне године.

Из годишњих анализа је јасно да се проблем понавља у истим градовима 
и окрузима, највише у граду Београду, Колубарском, Браничевском, Рашком, 
Пчињском, Нишавском, Топличком, Пиротском, Западнобачком и Сремском 
округу (у 2. години). Региструје се циљна правовременост од 95% у само чети-
ри општине централне Србије и у једној општини у Војводини. Постоји дугого-
дишњи тренд опадања обухвата ревакцинацијом, нарочито деце школског узра-
ста, а посебно од када је уведен Закон о правима пацијената (5), као и спровођење 
имунизације у дому здравља у присуству родитеља. Најнижи обухват трећом ре-
вакцинацијом је у Обреновцу, само 27,2%, што је више него два пута нижа вред-
ностод прошлогодишњег најнижег обухвата од 60,8 % у Младеновацу (4).

Обавезна имунизација одојчади против хепатитиса Б, има потешкоће у 
примени још од увођења у календар имунизације, 2002. годинe. Према Правил-
нику, вакцинација против хепатитиса Б започиње у породилиштима, а уведе-
на је и вакцинација све невакцинисане деце у 12. години живота (шести раз-
ред). Вакцинацију хепатитис Б вакцином пратили су проблеми у реализацији 
годишњих планова потреба и дисконтинуитет у снабдевању. Ово је за после-
дицу имало бројне тешкоће у спровођењу вакцинације планираних годишта. 
Каснило се са набавком вакцине, па су тек од половине 2005. године обезбеђена 
средства, након продужене процедуре јавне набавке вакцине. Анализа успеха 
вакцинације против хепатитиса Б по окрузима показује да је обухват испод 
95% имало дванаест округа, од укупно 25. Најнижи обухват од 80,8% регистро-
ван је на територији Пчињског округа.

Подаци о вакцинацији новорођене деце БСЖ вакцином у Републици Ср-
бији у 2014. указују да је обухват у свим окрузима изнад 95%, изузев Нишав-
ског, Топличког, Пчињског, Поморавског и Јабланичког, у којем се бележи нај-
нижа вредност од 83,9%. 

Укупан обухват имунизацијом хемофилусом инфлуенце тип б на нивоу Ре-
публике у 2014. години је 95,2%, приказана су само деца која су примила све 
три дозе ове вакцине. Вакцинација против обољења изазивана хемофилусом 
инфлуенце тип б је уведена средином 2006. године, у складу са Правилником, 
а проблеми у снабдевању су присутни и до данас. План потреба је за 2007. и за 
2008. годину каснио, сачињаван је у новембру, док је за 2009. годину сведен на 
свега 30% планираних количина. Проблеми са планирањем потреба се наста-
вљају и даље. План дистрибуције ових вакцина је у 2010. и 2011. године износио 



12

Драгана Лозановић

84%, односно 66% процењених потреба, а током 2012. и 2013. године је преки-
нута централизована дистрибуција. Кашњење вакцина је за последицу имало 
бројне проблеме у реализацији вакцинације планираног броја обвезника по 
годиштима, јер се према календару зависно од узраста отпочињања вакцина-
ције даје различит број доза ове вакцине (4).

Иако је изменама и допунама Правилника о имунизацији (7) била пред-
виђена примена комбиноване петовалентне вакцине, у примовакцинацији по-
чев од 31. 7. 2014. до тога није дошло, јер се нису стекли сви неопходни услови 
за њену доступност. Истим Правилником је уведена коњугована пнеумококна 
вакцина по клиничким индикацијама код деце од навршена 2 месеца живота, 
која је започета у последњем кварталу године, захваљујући донацији 3000 доза 
ове вакцине (4).

Током 2014. године, према Правилнику (7), поред примовакцинације ММР 
вакцином у другој години живота, обављена је ревакцинација деце пре уписа 
у први разред (до навршених седам година). Обухват ММР вакцинацијом је 
92,6%, а ревакцинацијом је 89,2%. Анализа успеха ММР вакцинације по окру-
зима показује да је обухват испод 95% имало две трећине округа (од укупно 
25), а најнижи, као и претходне године, Нишавски округ - 53,8%, у односу на 
70,3% у 2013. години (3,4). 

Имајући у виду да је једна од стратегија у плану активности за елимина-
цију морбила правовременост вакцинацијом ММР вакцином, уз обухват са 
две дозе од најмање 95%, наведени резултати указују на препреке у достизању 
индикатора квалитета за успостављање и одржавање статуса елиминације 
морбила (3).

ПРОБЛЕМИ У СПРОВОЂЕЊУ ИМУНИЗАЦИЈЕ 
У СРБИЈИ И МОГУЋЕ ПОСЛЕДИЦЕ

Анализа обухвата вакцинама како званичних, тако и процењених, на нивоу 
округа, односно општина, указује да значајан број обвезника према Програ-
му обавезних имунизација остаје невакцинисан. Број невакцинисаних расте у 
2014. у односу на претходну годину када су скоро све вакцине у питању. Разли-
ка у броју између живорођене и планиране деце и даље је значајна, а и одржава 
се или повећава (за неке вакцине) број општина са обухватом који је испод 
циљне вредности од 95%, па и испод 90%. 

Разлози за регистровање нижег обухвата од планираног и жељеног за све 
имунизације су бројни. 

Наведени проблеми су довели до поремећаја у извршењу имунизације по 
планираним годиштима с последичним падом обухвата у многим срединама, 
посебно код деце у 12. години живота. Тако је велики број обвезника (негде су 
то читаве генерације) остао невакцинисан или непотпуно вакцинисан (4).
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Пре свега, неадекватно планирање и непоштовање методологије израде 
планова потребних количина вакцина за следећу годину, на који су у својим го-
дишњим извештајима указивали стручњаци Института за јавно здравље Србије. 
Методологија израде плана потреба за сваку вакцину и имунобиолошки пре-
парат према Правилнику о изменама и допунама Правилника о имунизацији 
(7), у складу са календаром имунизације који чини његов саставни део, мора се 
заснивати на броју обвезника у годишту које је планирано за имунизацију у сле-
дећој години (према доступним статистичким подацима и подацима из карто-
теке), броју доза вакцина које се примењују, растуру који је дефинисан у складу 
са препорукама СЗО у односу на политику отворених бочица код вишедозних 
паковања вакцина у циљу спровођења безбедне имунизационе праксе (8).

ПРОБЛЕМ ДИСКОНТИНУИТЕТА И НЕПРАВОВРЕМЕНЕ НАБАВКЕ

Значајан разлог за нижи обухват вакцинисаних и ревакцинисаних у пос-
матраном периоду је неправовремена и непотпуна доступност свих вакцина за 
планирану популацију, па су приоритет имала деца у примовакцинацији. 

Прекид у дистрибуције и недостатак вакцине против морбила, рубеоле и 
паротитиса (ММР), довео је до нагомилавања осетљиве невакцинисане и непо-
тпуно вакцинисане деце. Осим тога, у Европском региону је и неповољна акту-
елна епидемиолошка ситуација морбила. Сасвим је извесно да у предвиђеном 
року у Републици неће бити остварена елиминације морбила/рубеоле. Посебно 
је значајан пад у обухвату деце пред полазак у школу, као и против хепатитиса 
Б за децу у 12. години живота, која, према календару имунизације, немају шан-
су да буду вакцинисана накнадно, односно припадају осетљивој популацији 
која је непотпуно заштићена и могу да оболе у случају импортовања вируса у 
популацију.

Поред прекида имунизације петовалентном вакцином, дошло је и до пре-
кида имунизације БЦГ, ОПВ, Хиб вакцином и након спроведених окружних 
и међуокружних прерасподела, чиме је у општој и стручној јавности додатно 
компромитована имунизација.

Не постоје залихе вакцина за превентабилне заразне болести, код којих је 
спроведена ерадикација или су у процесу елиминације, које би се користиле 
као противепидемијска мера у случају импортовања (дечија парализа, морби-
ли) или епидемијског јављања (паротитис, рубеола). 

ПРОБЛЕМИ У ПРИМЕНИ ПРАВИЛНИКА

Вакцинација против обољења изазваних стрептококусом пнеумоније није 
примењена у складу са изменама и допунама Правилника. Иако је донацијом 
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обезбеђено 3000 доза у року трајања за децу од навршена 2 месеца живота, то-
ком 2014. године остала је неутрошена трећина донираног броја доза (4).

Једна од основних потешкоћа било је планирање количина петовалентене 
комбиноване вакцине за 2015. годину, имајући у виду да је набавка ове вакцине 
претходно реализована у складу са планом потреба за 2014. годину (4). 

Проблем дисконтинуитета и неправовремене набавке одређених вакци-
на недвосмислено може довести до компромитовања имунизације у општој и 
стручној јавности, са угрожавањем достигнутих резултата обухвата и низом 
других проблема, укључујући и планирање потреба вакцина за територију Ре-
публике, на шта је већ низ година указивао стручни тим Института за јавно 
здравље Србије.

Поред тога, постоји известан број деце вулнерабилне и маргинализоване 
популације које остају ван система имунизације.

Јачање кампања антивакциналног лобија, са једне стране и нејасно форму-
лисање обавеза и права и погрешно тумачење законских аката, са друге стране, 
унели су сумњу и стрепњу родитеља у оправданост па чак и тезе о штетности 
имунизације по здравље њихове деце. Све заједно, то је смањило обухват вак-
цинацијиом и повећало критичну масу невакцинисаних, која нарушава колек-
тивни имунитет популације. Постоји опасност да се угрози одрживост статуса 
„земље без полиомијелитиса” који је установљен 2002. године. Због неправо-
временог спровођења примовакцинације ОПВ у првих 6 месеци постоји ризик 
од поствакциналног полиомијелитиса, тј. случајева акутне флакцидне парали-
зе са клиничком сликом дечије парализе (4). 

Вишедеценијски углед у домену имунизације, који је Србија задржала и под 
отежавајућим околностима у периоду санкција и НАТО бомбардовања, дово-
ди се у питање. Прети поновно спорадично и/или епидемијско јављање неких 
већ давно заборављених болести у нашој земљи, као последица пада квалитета 
колективног имунитета популације против одређених заразних болести, а за-
тим и континуирано компромитовање имунизације у стручној, општој и роди-
тељској популацији. Прети, такође, и нарушавање одрживости стања зацртног 
у националним акционим плановима, према препорукама и захтевима СЗО за 
Европски регион, већ поменути процес елиминације морбила, као и ограничен 
и неадекватан одговор у хитном националном одговору у случају импортовања 
дивљег полио вируса у земљу, које прописује Међународни здравствени пра-
вилник у складу са захтевима СЗО (8). 

ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА

Институт за јавно здравље Србије годинама указује на утврђене проблеме 
и предлаже мере које до сада нису спроведене, а које цитирамо у сажетој фор-
ми, уз неке допуне (4):
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Неопходност постојања залиха свих вакцина од најмање 25% потреба 
ради континуитета у случају епидемија, ванредних стања, проблема у 
производњи, прекида у дистрибуцији, да би се примениле вакцине као 
противепидемијска мера. У Србији су се већ десили прекиди у дистри-
буцији: недостатак ОПВ, ДТП и ТТ вакцине за спровођење редовне иму-
низације након 50 година од почетка примене; епидемије морбила 2007. 
и 2010/11; проблем у набавци петовалентне комбиноване вакцине; ван-
редна ситуација без довољних количина ММР вакцине за редовну иму-
низацију и друго. 
Хитно обезбедити синхронизовану комуникацију и координацију сход-
но надлежностима: Министарства здравља, Републичког фонда за здрав-
ствено осигурање (РФЗО), Института за јавно здравље Србије, Инсти-
тута Торлак, Агенције за лекове и медицинска средства (АЛИМС), доба-
вљача и произвођача вакцина ради спречавања: прекида у континуитету 
имунизације, неправовремене доступности вакцина на вакциналним 
пунктовима, непотпуне имунизације популације са падом обухвата ис-
под циљних вредности и стварања услова за епидемијско јављање вакци-
нама превентабилних болести. 
Рaзвити и финaлизирaти плaн пoтрeбa вакцина зa вишe гoдинa (3-5 
гoдинa), кao и нaбaвкe вaкцинa и рaзмaтрaти oпциjу групнe нaбaвкe 
вaкцинa са земљама у региону. 
Проширење листе заразних болести против који се спроводи имуниза-
ција у Закону о заштити становништва од заразних болести и Правилни-
ку о имунизацији. 
Регулисати неопходност адекватног вакциналног статуса запослених у 
здравственим, као и деце у предшколским и школским установама.
Реализовати предлог Института за јавно здравље Србије из 2008. године 
за формирање Националног саветодавног комитета за имунизацију при 
Влади, који би окупљао стручњаке различитих профила (лекари, еконо-
мисти, правници, фармацеути, представници медија, просветни радни-
ци, психолози, социолози, представници родитеља итд.).
Израдити национални акциони план за сузбијање антивакциналног ло-
бија у држави.
Дефинисати кроз правну регулативу критеријуме за регистровање вак-
цина и имунобиолошких препарата од стране АЛИМС-а, као и за ста-
вљање истих на листу лекова РФЗО о трошку здравственог осигурања. 
Расписивање тендера за календарски период од годину дана, јер се тако 
реализује и планирање са критеријумима који обезбеђују реализацију и 
одрживост правовремене и потпуне дистрибуције вакцина. 
Спроводити интензиван здравствено-васпитни рад у циљу промоције 
имунизације ради усвајања знања, изградње ставова и понашања разли-
читих циљних група у вези са имунизацијом.
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Континуирано спроводити едукацију кадра који ради на пословима иму-
низације.
Ревидирати вакциналне картотеке и вакцинисати сву децу која су невак-
цинисна и непотпуно вакцинисана у складу са узрастом, када су вакцине 
доступне. 
Обeзбeдити јединствен информациони систем прикупљања и обраде по-
датака о спровођењу имунизације, дистрибуцији, утрошку и залихама 
према Правилнику. 
Обeзбeдити прoтoк инфoрмaциja о имунизацији из привaтнoг сeктoрa. 
Вратити педијатра на вакцинални пункт и сeстре/тeхничaрe зa имуни-
зaциjу у саветовалишта у предшколским и школским диспанзерима.
Вaкцинe пoвући из aпoтeкa.
Омогућити заједничко деловање засновано на научно доказаним чиње-
ницама: САНУ, СЛД, Министарства здравља, Одбора за здравље и по-
родицу Народне скупштине, медицинских факултета у земљи, Лекарске 
коморе, Института за јавно здравље Србије и мреже института и завода 
и других. 
Вратити преко потребан ауторитет здравственим радницима и градити 
поверење. 

ЗАКЉУЧАК

Поред напред изнетих мера које су предуслов за испуњење задатка и оства-
ривање НМЦР4, а на предлог групе стручњака из Института за јавно здравље 
Србије, свеобухватне друштвене акције треба да су усмерене на активно засту-
пање права детета на заштиту здравља путем имунизације, јачање поверења у 
здравствени систем и мере превенције које здравствени радници заступају и 
спроводе. 

Даља унапређења у достизању задатка о имунизацији из Националног ми-
ленијумског циља 4, могућа су уз наставак стратегија које су се показале као 
ефикасне у смањивању умирања деце од болести које се могу спречити актуел-
ним мерама превенције, тј. подршком систему рутинске имунизације, као и уз 
примену свеобухватних интервенција на три нивоа: ниво здравствене полити-
ке и стратегије, ниво пружања здравствених услуга и на ниво заједнице. 

Информисати јавност тачним, јасним и недвосмисленим изјавама од стра-
не представника власти, политике, друштвено утицајних јавних личности и 
професионалаца о: значају и врстама вакцина, начинима и календару имуни-
зације, контраиндикацијама за имунизацију, законским правима и обавезама 
у спречавању ширења превентабилних болести и последицама по здравље и 
живот. У том правцу треба унапређивати комуникацију са родитељима, при-
лагођену разумевању информација, појединачне разговоре, медијске насту-



1. Социјална педијатрија

17

пе свих друштвено и струковно значајних представника. Непходно је стално 
понављати незаменљивост и значај вакцинације деце, како давањем и личног 
примера (што је и најзначајније у здравственом васпитању), тако и сваким дру-
гим обликом васпитавања. Објаснити зашто је избегавање имунизације меди-
цинско занемаривање (7), зашто родитељски пристанак у случају вакцинације 
није потребан и зашто имунизација премашује границе родитељског одлучи-
вања (7), ко су противници имунизације и из којих интереса, како су друге др-
жаве решиле питања неодговорних родитељских поступака, зашто је потребан 
обухват имунизацијом становништва већи од 95% и друго.

Потребно је увођење континуираног истраживања за праћење обухвата 
имунизације међу вулнерабилним групама (сиромашни, Роми, избеглице, деца 
са сметњама у развоју) и у складу са тиме неопходност допунских активности 
на проналажењу деце у првим годинама живота која нису укључена у здрав-
ствени систем.

Правовремена и континуирана доступност свих вакцина у планираним 
количинама је битан предуслов за планирани обухват, као и поштовање пре-
порука СЗО да се на вакциналним пунктовима у сваком тренутку налази 25% 
залиха за случај ванредних ситуација.

У циљу повећања обухвата имунизацијом путем јачања уверења о потре-
би заштите сваког појединца од болести које се могу спречити вакцинацијом, 
као и достизања нивоа равноправности у имунизацији, као што је наведено 
у Европском акционом плану вакцинације (2015–2020), потребно је ући у ак-
тивнију борбу за имунизацију, што је управо и циљ нашег разматрања овог 
питања у Педијатријској школи Србије (8).
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1.3. ЗАШТО ЈЕ ИЗБЕГАВАЊЕ ИМУНИЗАЦИЈЕ 
МЕДИЦИНСКО ЗАНЕМАРИВАЊЕ?

Милица Пејовић-Милованчевић1, Драгослав Поповић2

1Институт за ментално здравље, Београд 
Медицински факултет Универзитета у Београду
2 Консултант УНИЦЕФ-а и Светске банке

ДЕФИНИЦИЈА И ГЛАВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЗАНЕМАРИВАЊЕ ДЕЦЕ

Занемаривање се може дефинисати као хроничан неуспех родитеља или 
старатеља да обезбеди детету основне услове који су неопходни за његов нор-
малан раст и развој, као што су храна, одећа, становање, медицинска и сто-
матолошка заштита и подстицање и надзор едукативног, емоционалног и со-
цијалног развоја. Занемаривање је најчешћи облик насиља над децом, како су 
показале многе студије у Енглеској, САД, Аустралији и Канади (1,2). Последице 
занемаривања по појединца и укупно оптерећење занемаривања по друштво 
тешко је сагледати у правом светлу и обиму јер велики број случајева остаје 
непријављен. Поставити дијагнозу занемаривања није лако, неопходан је тим-
ски рад, добро познавање симптома, знакова, као и карактеристика породице 
у којој се овај проблем јавља (3). Још је теже правилно реаговати на занемари-
вање и умањити његове последице. 

Познато је више видова занемаривања: физичко, едукативно, емоционално 
и медицинско. Медицинско занемаривање детета јавља се све чешће код ус-
краћивања детету законом прописане или од стручњака препоручене здрав-
ствене заштите. Родитељ или старатељ не одводи дете на редовне контроле 
праћења раста и развоја, редовне вакцинације, а може се десити и да одбија 
да одведе дете лекару када је акутно оболело. Родитељи који медицински за-
немарују своју децу често одбијају препоручене превентивне програме (нпр. 
вакцинације), али и терапијске поступке. Образложења за овакво понашање 
родитеља су бројна – од религијских, обичајних до разлога везаних за попу-
ларну (суб)културу; од ирационалних до рационалних. Сваки од тих разлога 
захтева адекватан одговор и додатни напор здравствених радника и различи-
тих институција у оквиру државе да се родитељ ослободи заблуда, незнања и 
предрасуда, а све то у најбољем интересу детета. 

Сви фактори ризика од занемаривања се могу из дидактичких разлога по-
делити у три велике групе: фактори који се повезују с родитељем или стара-
тељем, фактори везани за само дете, као и фактори друштва и државе у целини. 
У овом раду фокус је на вакцинацији.
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Фактори ризика од занемаривања који се 
повезују са родитељем или старатељем

Низак социоекономски статус родитеља/старатеља, вишечлане породице, 
нестабилне партнерске везе родитеља, млађе мајке (испод 17 година), усамље-
не, депресивне и апатичне, оне које су нижег коефицијента интелигенције, 
чешће занемарују своје дете. Ако је у породицама присутан девијантни начин 
понашања (алкохол, дрога или криминал) већа је вероватноћа да ће деца бити 
занемарена (1,3). Међутим, родитељи који медицински занемарују своју децу 
у погледу одбијања редовне вакцинације најчешће припападају најбогатијим 
слојевима (подаци за ЕУ и САД), с високим образовним статусом (4,5). Анти-
вакциналну кампању посебно подржавају неке познате јавне личности које у 
неким случајевима одбијају да вакцинишу своју децу, правдајући то најчешће 
идејом да вакцина може изазвати аутизам (4). Поновна појава епидемије мор-
била 2014. године у Калифорнији – на континенту који је једини елиминисао 
морбиле пре више од деценије - као и ширење у другим државама САД, указује 
како погрешна информација, потпомогнута изјавама медијски познатих лица, 
уз законе и одговор здравственог система који непрецизно или недовољно јас-
но дефинишу обавезе родитеља, може довести до трагичних последица. 

Фактори ризика од занемаривања који се повезују са дететом

Узраст детета је у тесној вези са ризиком од занемаривања; беспомоћност и 
вулнерабилност одојчади и мале деце ставља их на чело листе ризика од зане-
маривања – а управо тада се врши вакцинација, када дете није у могућности да 
доноси одлуке за себе. Постоје чврсти докази да су деца са посебним потреба-
ма (непокретна, ментално ретардирана, деца са хроничним болестима) чешће 
жртве, како физичког злостављања, тако и занемаривања. Сматра се да чак 10-
25% ове деце има оваква искуства у поређењу са 1,5% друге деце (1,3). 

Фактори ризика од занемаривања који се 
повезују с друштвеним околностима

Друштво – држава – има јасно дефинисну улогу у спречавању занемари-
вања и ублажавању последица. Када је реч о вакцинама, улога државе је да 
обезбеди широку доступност вакцина, здравствених радника који ће приме-
нити вакцине, али и широку доступност потпуне информације – скројене пре-
ма потребама родитеља различитог образовног, језичког, религијског и другог 
опредељења. Нередовно снабдевање вакцинама, доступност (онима који могу 
приуштити) вакцина кроз приватни сектор, као и одсуство одговора на питања 
која се постављају путем нових медија и друштвених мрежа, навели су многе 
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родитеље да одаберу погрешну одлуку. Истовремено, дошло је и до наруша-
вања односа поверења између здравственог система и родитеља. 

Знање, планирање, воља и процедуре јавне набавке вакцина су у раскораку 
са данашњим – глобализованим - тржиштем вакцина. Није онда ни чудо што 
су услед честих прекида ланца снабдевања здравствени радници често “тиши 
него што би могли да буду” – пратећи проверено правило из трговине да “не 
треба трошити новац на рекламу производа кога нема на тржишту”. 

Да ли је вакцинација обавезна или не споредно је питање, које је сада и 
законски решено. Међутим, кључно је да се промени начин комуникације и 
односа према родитељима/детету да би вакцинација била успешна и постала 
друштвена норма која ће се поштовати и одвијати без принуде, уз пуну саглас-
ност родитеља који су оспособљени да донесу исправну одлуку на бази инфор-
мација и уз пуно поштовање права детета. 

ЗДРАВСТВЕНИ РАДНИЦИ У ПРОЦЕСУ ЗАШТИТЕ ДЕТЕТА

Сваки лекар дужан је да збрине и пријави сумњу на занемаривање детета. 
Сумња се пријављује стручном тиму здравствене установе, полицији и надлежном 
центру за социјални рад. Непријављивање случајева занемаривања повлачи 
кривичну и професионалну одговорност (пред одговарајућим органом Лекарске 
коморе Србије) (3). Обавеза пријављивања злостављања и занемаривања деце 
темељи се на: законским одредбама (Породични закон, Законик о кривичном 
поступку), подзаконским прописима (Општи и Посебни протокол за заштиту 
деце од злостављања и занемаривања) и етичким нормама лекарске професије. 

На жалост, примери из праксе нам указују да се закони погрешно тумаче. 
Тако нпр. Закон о правима пацијента (“Службени гласник РС” бр. 45/2013) на-
води следеће, а примери из праксе указују на погрешна тумачења:

Члан 3: партнерски однос, узајамно поверење и поштовање у пракси: ро-
дитељи забрањују спровођење редовне вакцинацију која је чак и законом оба-
везна. Ту нема односа поверења односно поштовања за оно што здравствени 
радник препоручује – да ли ти родитељи очекују да им исти лекар/здравствени 
радник помогне својим знањем и саветом убудуће? 

Члан 8: право на превентивне мере: здравствена установа има обавезу 
спровођења превентивних мера; у пракси: лекару су везане руке, пацијент 
не поштује препоруке лекара које се односе на превенцију, јер избегава 
препоручену вакцинацију или другу меру. 

Члан 15: право на пристанак: без пристанка пацијента не сме се над њим, по 
правилу, предузети никаква медицинска мера; медицинска мера противно вољи 
пацијента.....може се предузети само у случајевима који су утврђени законом и 
који су у складу са лекарском етиком; у пракси: у страху од казнених одредби 
овог истог Закона о правима пацијената, лекари прихватају вољу пацијента, 
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а проблем је тај јер пацијент је тек рођена беба која очито не може потписати 
формулар о пристанку, а родитељ му ускраћује вакцинацију из неких својих 
уверења и незнања. А ако не вакцинишемо, а дете оболи од заразне болести, 
последица одлуке родитеља је угрожен живот детета, трошкови лечења које 
плаћа држава, угроженост других особа у окружењу и сл. Родитељ до сада није 
сносио никакве последице.

Члан 19: надлежни здравствени радник који сматра да законски заступник 
пацијента не поступа у најбољем интересу детета дужан је да о томе обавести 
надлежни орган старатељства; у пракси, социјални радници не могу да збри-
ну ни вишеструко злостављану децу; поступак је дуг, а како се обично ради 
о родитељима који су образовани, потпуно усредсређени на бригу и негу де-
тета, социјални радници немају еклатантно и лако доказиво занемаривање, 
а ни стручно-медицинска знања да би знали на који начин да с родитељима 
разговарају о вакцинацији. Одбијање вакцина се због тога пријављује санитар-
ном инспектору, који подноси прекршајну пријаву против родитеља. Међутим, 
колико прекршајних пријава је поднето? Колико пресуда је донето? Какви су 
ефекти тих мера? И тако у круг. Док се бавимо правом, наш мали пацијент 
остаје угрожен. 

С друге стране, родитељ који жели да потпише формулар којим одбија вак-
цинацију постаје добродошао јер ствара “win-win” ситуацију и пружа излаз из 
неугодне ситуације – након потписаног лекар не мора да се даље ангажује у 
(напорној) комуникацији са родитељем, а родитељ је задовољан јер је остварио 
свој циљ. Здравствени радници тим формуларом (свесно или несвесно) пре-
бацују одговорност са себе на инспекцијске и судске органе – који су и онако 
затрпани својим послом и немају могућности, а и за који нису обучени, од-
носно не располажу потребним знањима. Последице трпе деца која остају из-
ложена ризку од болести. 

Тако су формулари процветали по целом региону. Сада је јасно да што је 
више формулара, мање је вакцинације и надамо се да ће промена Закона о за-
разним болестима и усклађивање са Законом о правима пацијената променити 
ову праксу. Правни оквир је врло јасан – држава има обавезу да обезбеди нај-
бољу могућу негу детету и заштиту од болести, а родитељ нема право да – у име 
детета – донесе одлуку за коју није компетентан и том својом одлуком препус-
ти дете ризику од болести.  Није право никада било нешто што задире у права 
других – да ли је ико заиста спреман да прихвати да због незнања, заблуде или 
хира неког другог родитеља, његово дете пренесе вирус вашем детету и ваше 
дете оболи? Право не може бити хир нити помодарство – постоје правне, али 
и друге друштвене норме. Неко је рекао: не можете тражити право да возите 
аутомобил без кочница, јер убићете некога.

Да ли родитељ може да, преузимајући слободу детета, угрози његову својим 
незнањем?  Једнострано схватање Закона о праву пацијента, без сагледавања 
штете како за самог пацијента тако и за читаво друштво, без сагледавања етич-
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ких, али и правних последица, није прихватљиво. Право изузећа од вакцина-
ције које, буквално до јуче, није било регулисано законски никако не може бити 
ни у надлежности лекара, али ни у надлежности родитеља тек рођеног детета 
коме се доживотно ускраћује право на заштиту.

Право детета на вакцинацију и заштиту од болести обавеза је државе, 
здравственог система, друштва и родитеља да му ту заштиту пруже. Та зашти-
та данас подразумева не само доспуност свих вакцина и здравствених радника 
да ту вакцину дају, него и широку доступност јасне информације о вакцинама 
- прилагођене потребама родитеља. Без тога, врло брзо ћемо се подсетити како 
изгледају болести које смо, захваљујући вакцинама, скоро заборавили.  Са дру-
ге стране, када постоје сви услови – вакцина, знање, воља и комуникација са ро-
дитељем, престаје да буде важно да ли је вакцинација обавезна или не. Родитељ 
кроз комуникацију са здравственим радником добија знања и информације да 
донесе праву одлуку, а кроз ту интеракцију расте и поверење између система и 
родитеља, што води томе да вакцинација постане друштвена норма (7). Посе-
бан проблем могу представљати непрепознати лични ставови стручњака који 
могу да не виде занемаривање, да нормализују неприхватљива понашања или 
пренаглашавају ризике. Преиспитивање става стручњака у односу на занема-
рујућег родитеља треба да покаже спремност стручњака или, насупрот томе, 
немогућност да родитеља прихвате као особу са проблемом. 

Рад са породицама у којима постоји забринутост за дететову сигурност и 
благостање није нимало лак, изузетно је захтеван и тежак и за професионалце, 
а у неким околностима може постати готово немогућ. Сусрет са неадекватним 
и по дете угрожавајућим поступањима код стручњака покреће различите емо-
ционалне реакције. Ово нису клијенти који су награђујући за професионалце 
у смислу прихватања помоћи и позитивних промена које би биле мотивишуће 
за помагаче. 

УМЕСТО ЗАКЉУЧКА

Нема сумње да је избегавање вакцинације вид медицинског занемаривања 
коју све чешће свесно чине родитељи. Активна имунизација је питање науке, 
струке, како би неко казао “питање народног здравља” и чини се да нема много 
простора за плурализам који одговара у овом моменту друштвено-политичком, 
а не научном, односно стручном. Расправа за и против имунизације је изашла 
из контекста стручности и ушла у поље дебате у којој се “победа мишљења” 
остварује на основу уверљивости, а не веродостојности. 

Историја антивакциналних покрета нас учи да ће увек постојати неко ко 
ће бити опозиција вакцинацији – и ко ће се позивати на “обавезност” вакци-
нације и “опресију” система над појединцем (иако су то две групе – они који су 
против опресије не морају увек да буду портив вакцинације). Са таквим поје-
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динцима комуникација је много већи изазов и као крајња мера, може се увести 
формулар који ће садржати потпис родитеља да је примио све информације о 
вакцинацији; да свесно излаже своје дете ризику од болести; да је свестан да 
његово дете може пренети болест другом детету и да прихвата моралне и етич-
ке консеквенце тога; те да је свестан да одбијањем вакцинације свесно чини акт 
занемаривања детета. Ова мера би сигурано смањила број оних које се свесно 
одлучују на занемаривање детета везано за вакцинације.  
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1.4. ПРОТИВНИЦИ ВАКЦИНАЦИЈЕ У СРБИЈИ

Зоран Радовановић
Академија медицинских наука Српског лекарског друштва, Београд

Откад постоји, вакцинација наилази на отпор једнострано или недовољно 
информисаног света. Последњих година, међутим, нагло је повећан број про-
тивника ове драгоцене превентивне мере, највећег открића које је медицина 
икада понудила човечанству. Основни разлог сумњама крије се у околности да 
је вакцинација, како се то каже, жртва свог изванредног успеха – многе заразе 
су (скоро) нестале, па се људи суочавају само са нежељеним дејствима саме 
вакцине. Мотиви противника вакцинације крећу се од некритичне жеље за 
самопромоцијом, преко превара и користољубља, до психопатских идеја ве-
личине, али преовлађују аутентични страхови људи, било да су сумњичави по 
природи, било да неко своје породичнo искуствo везују за поједине вакцине. 
Друштвени утицај антивакциналиста је енормно порастао појавом интернета 
и ширењем друштвених мрежа.

НЕКВАЛИФИКОВАНИ ШАРЛАТАНИ

Невероватно звучи, али је чињеница да у нашој средини велики одјек имају 
сасвим бесмислене идеје. Парадигматичан је пример извесног „Марка с фејс-
бука“, кога је, наводно, мама, локални синдикални функционер, одвела прошле 
године на никад одржан састанак министарке здравља са судијама Уставног 
суда. Мама је свом Марку дала реч (шта ли је радила министарка?), а он је 45 
минута грмео против увођења вакцина које у стварности не постоје (прoтив 
хoмoсeксуaлизмa, кaрцинoмa, диjaбeтeсa, мршaвљeњa и др.). Свих 145 прису-
тних су, наводно, одустали од своје нечасне намере, а храбри Марко је обећао 
да ће им и на наредном састанку ‘’запушити уста’’. Ова фантазмагорија једног 
митомана наишла је на огромну подршку, уз ксенофобичне изразе мржње пре-
ма „глобалистичким сатанистима“, Јеврејима и промоторима „ГМОтрова“ (1). 
Никоме од више хиљада подржавалаца ове измишљене стварности није пало 
на памет да се запита о Марковој урачунљивости.

ЛЕКАРИ БЕЗ ЛИЦЕНЦЕ

Доминирају два лика. Први је извесни Тодор, бивши стоматолог Дома здра-
вља у Раковици, пре више од три деценије послат у инвалидску пензију, који се 
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од тада богати продајући своје бескорисне смесе као чудотворне лекове („то-
доксин“). Његови „оригинални“ ставови су мисаона салата од међусобно кон-
традикторних елемената, између осталог да вирус сиде не постоји, али да су 
га Американци, тако непостојећег, ипак свесно унели у Африку, те да Тодор, 
срећом, лечи од таквих инфекција, као и од свих других болести (Meџикa Џoн-
сoнa, бројнe крунисaнe глaвe, али и остале који му добро плате). Отуда су вак-
цине не само непотребне, већ и штетне („уништавају коштану срж“), а спавање 
је губљење времена, које треба посветити зурењу у сунце. За вариолу је окри-
вио стенице, а открио је како је, наводно, Институт „Торлак“ припремио мон-
стурозну вакцину која изазива стерилитет код скоро две трећине жена, али су 
Бразилци прозрели ту игру (наравно, нема објашњења што смо се окомили на 
ту далеку земљу). Tврди и дa су му зли људи нeпрaвeднo ускратили Нoбeлoву 
нaгрaду, мада je аутор “пoсeбне скице ствaрaњa живoтa” (2). Било би смешно, 
да такве бесмислице не фасцинирају велики број купаца „тодоксина“.

Друга је извесна Слађана (3,4), која је, попут Тодора, накитила своју биогра-
фију лако проверивим неистинама, али јој, за разлику од свог пандана, зарада 
није примарни циљ. Она је aутoркa Пeтициje зa укидaњe oбaвeзнe вaкцинaциje 
у Србиjи, а служи се тврдњама дa је вaкцинисaњe “гeнoциднo” и дa “дoвoди дo 
стeрилизaциje и тeшких oбoљeњa”, те да је у САД “oд пoслeдицa пoливaлeнтних 
вaкцинa... умрлo 145.000 дeцe” (податак, је, наравно, измишљен). Нaжaлoст, 
скoрo 15.000 нaших грaђaнa je свojим пoтписoм пoкaзaлo дa вeруje кaкo су 
Aмeрикaнци зaистa oдлучнo крeнули у мaсoвни пoмoр сoпствeнoг пoдмлaткa. 
О њеном менталном склопу и могућности критичног мишљења говори уве-
рење да бoлeсти нису изaзвaнe микрooргaнизмимa, вeћ “вибрaциjaмa”, пa кaдa 
“фрeквeнциja пaднe испoд 58 херца, пojaвљуjу сe симптoми прeхлaдe, нa 55 кaн-
дидa, нa 42 рaк”, итд. Таква особа, нажалост, има 41.000 следбеника на једном 
свом сајту, а 28.000 на другом.

ЛИЦЕНЦИРАНИ ЛЕКАРИ ИЗ ДРЖАВНЕ СЛУЖБЕ

Велики отпор постоји према вакцинацији против грипа. Када је реч о оба-
везним имунизацијама, предњаче лекари који допунске приходе остварују 
„овладавањем“ науци непознатих „енергија“ и сличним махинацијама. За раз-
лику од својих колега по приватним алтернативним ординацијама, они се не 
рекламирају по медијима. 

Међу лекарима који се оглашавају у јавности издвајају се два београдска 
професора педијатрије. Млађи по звању, ванредни професор, устврдио је да 
вaкцинa прoтив вeликoг кaшљa дoвoди дo лeукeмиje (5,6). Своју идеју никада 
није поткрепио разумним доказима, а главни аргумент му је да ју је 2004. сао-
пштио на једном светском конгресу. Лаике то импресионира, јер не слуте да на 
таквим скуповима има и разних чудака чија излагања се памте као анегдотски 
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инциденти, па се његово „откриће“ и данас по медијима стално васкрсава на-
словима типа „Вакцина изазива леукемију“ (с упитником или ускличником).

Ставови тог педијатра најјасније се виде из излагања које је пре више од 
пет година одржао за Двери српске: „ja сaм … oптужиo дa je вaкцинa прoтив 
дифтeриje узрoк нaстaнкa, тригeр дeчje лимфoблaстнe лeукeмиje … дa сaм ja 
рeцeнзирao мaлo вишe рaдoвa сa Хaрвaрдa нe би билo тoликo пунo рaкa … 
CMV je први кojи aпгрeдуje и пoдижe H1 … слeдeћи вируси су сaмo дoбрoчи-
нитeљи дeтeтa … jeдaн oд тaквих je вирус мoрбилa… вирус грипa свaкe гoдинe 
дoлaзи дa би рeсeтoвao нaш имунoлoшки систeм… дa je тo нeштo oпaснo, Бoг 
би гa сигурнo eлиминисao“ (7).

Tу се, с једне стране, препознаје давно одбачена тeoриja рaснe хигиjeнe 
(„нека преживе најспособнији“), а с друге стране, промовише се науци стран 
фатализам („све је у Божјим рукама“).

Други пeдиjaтар, иначe рeдoвни прoфeсoр, залаже се за многе вакцине, 
нарочито против инвазивне пнеумококне болести, али сматра да је вaкцинaциjа 
прoтив мaлих бoгињa непотребна, те да јој није место у категорији oбaвeзних 
(7,8). Своје мишљење правда личним рaзлoзима, a не тврди експлицитно да та 
вaкцина изазива одређене поремећаје здравља, јер је свестан да нема упориште 
у научној литератури.

Контрадикторне поруке чланова једне исте катедре упућене јавности учи-
ниле су да се постави питање усаглашености наставног процеса. Почетком ове 
године је на седници Катедре педијатрије Медицинског факултета у Београду 
констатовано да студенти и специјализанти ипак добијају знања садржана у 
оквирима постојећих научних истина, али да иступања наставника у медијима 
морају да се прилагоде истим принципима. Притом није само у питању углед 
Катедре и Медицинског факултета, већ и одговорност за очување народног 
здравља.

ЗАКЉУЧАК

Изразити пад обухвата вакцинацијом у Србији има бројне узроке, између 
осталог и несташицу вакцина, али значајну улогу играју носиоци антивакци-
налних ставова. Разликују се по мотивима и образовном нивоу, а погубно је по 
добробит подмлатка када се међу њима нађу лекари, посебно уколико имају и 
научна звања. Сигурно је да научну знатижељу и право на сопствено мишљење 
не треба спутавати, али ни једно и друго не сме да се заснива на умишљености, 
самопромоцији или фалсификовању чињеница. У струци и науци постоје ди-
леме, рецимо, о утицају ГМО на здравље, али и питања која се сматрају неспор-
ним, па се решавају водичима добре праксе, обавезујућим упутствима, закон-
ским прописима и сл. Тој другој групи припада вакцинација.
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1.5. ПРИСТАНАК У СЛУЧАЈУ ВАКЦИНАЦИЈЕ-
ГРАНИЦЕ РОДИТЕЉСКОГ ОДЛУЧИВАЊА

Ивана Родић
Министарство здравља Републике Србије, Београд

ДА ЛИ ЈЕ ПРИСТАНАК НА ВАКЦИНАЦИЈУ НЕОПХОДАН 

Питање обавезности вакцинације, уз ломљење копља око тога да ли ро-
дитељ има право да одлучује о имунизацији свог детета, као што одлучује о 
свим другим медицинским мерама, посебно је усковитлало домаћу јавност 
последњих месеци. Агресивна антивакцинална кампања, уз истицање ризика 
појаве тешких компликација вакцинације, довела је до озбиљних сумњи роди-
теља у то да ли треба да дозволе имунизацију детета и дилема педијатара о томе 
где су границе одлучивања родитеља о здрављу њиховог детета.

Додатну конфузију у причу око вакцинације уносило је и погрешно тума-
чење одредби Закона о правима пацијената, из којег су противници вакци-
нације победоносно извлачили аргумент да је за вакцинацију, као инвазивну 
меру, неопходан писмени пристанак родитеља. Овај рад има за циљ да разјасни 
дилеме о томе да ли родитељ може да одбије имунизацију, и ако одбије, шта 
даље педијатар треба да уради у складу са прописима.

Законом о правима пацијената је прописано да се, када је пацијент дете, 
медицинска мера може предузети уз пристанак његовог законског заступника 
(родитеља, усвојитеља или старатеља)(1). Пре него што донесе одлуку, закон-
ски заступник (у даљем тексту: родитељ) треба да буде обавештен о свему што 
му је потребно да зна како би могао да донесе одлуку да ли да пристане или не 
на медицинску меру која се предлаже. Без пристанка пацијента, односно ро-
дитеља не сме се, по правилу, предузети никаква медицинска мера (чл. 15. и 
19). Дефиниција медицинске мере из члана 2. Закона о правима пацијената, 
као здравствене услуге која се пружа у превентивне, дијагностичке, терапијс-
ке и рехабилитационе сврхе, дефинитивно подразумева да је и имунизација 
медицинска мера. Из свих ових одредби произашла је дилема у стручној, али 
и општој јавности о томе да ли је и за вакцинацију неопходан пристанак роди-
теља, као и за сваку другу медицинску меру. Домови здравља су масовно ту-
мачили акредитационе стандарде о писменом позивању родитеља да доведу 
дете на вакцинацију тиме да од родитеља треба тражити писмени пристанак 
за вакцинацију. Овакви позиви родитељима да дају сагласност за вакцинацију 
свог детета, унели су додатну забуну и допринели разбуктавању питања да ли 
су Закон о правима пацијената и Закон о заштити становништва од заразних 
болести у несагласности у области вакцинације.
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Пажљивим читањем одредби, јасно се долази до закључка да не постоји 
неусаглашеност ова два закона у области вакцинације. 

Законом о правима пацијената је утврђено да пацијент има право да од-
лучује о свему што се тиче његовог живота и здравља, осим када то угрожа-
ва живот и здравље других лица (члан 15). Дакле, слобода одлучивања сваког 
појединца о сопственом животу и здрављу ограничена је утицајем те одлуке 
на живот и здравље других, који том одлуком не смеју бити угрожени. Да је 
заштита становништва од заразних болести делатност од општег интереса, де-
финисано је чланом 18. Закона о здравственој заштити (2). 

С друге стране, ставом 3. члана 15. Закона о правима пацијената прописано је 
да се медицинска мера противно вољи пацијента, односно родитеља, може пре-
дузети у изузетним случајевима, који су утврђени законом. Управо у овој одред-
би лежи кључ одговора на постављене дилеме. Наиме, овом одредбом Закона о 
правима пацијената изузете су слободе одлучивања пацијента односно родитеља 
у случајевима када други закони прописују да је спровођење неке мере обавезно 
(у тексту закона употребљено је мало слово „з“, што по методолошким правилима 
писања прописа значи да се односи на све законе у којима таква одредба постоји). 
Треба напоменути да није само имунизација изузетак од општег правила о прис-
танку, већ се то односи и на све друге медицинске мере којима су пацијенти обавез-
ни да се подвргну према другим законима, као што су нпр. обавезни здравствени 
прегледи запослених, других лица и клицоноша, према Закону о заштити станов-
ништва од заразних болести (3), обавезно лечење особа са менталним сметњама, 
према условима дефинисаним у Закону о заштити лица са менталним сметњама 
(4), мере безбедности обавезног лечења алкохоличара, наркомана и обавезног пси-
хијатријског лечења, према Кривичном законику (5), као и обавезни прегледи жр-
тава и осумњичених, у складу са Закоником о кривичном поступку (6). 

Закон о правима пацијената упућује да се мера противно вољи пацијента 
(односно родитеља) може предузети у случајевима који су утврђени законом, 
тј. само други закон може ограничити слободу одлучивања о предузимању 
медицинских мера. Члан 15. овог Закона је копча ка свим другим законима 
којима се право на одлучивање о пристанку ограничава, па према томе и ка 
ограничењу права одлучивања о имунизацији, која је Законом о заштити ста-
новништва од заразних болести прописана као обавезна. Треба нагласити да 
се ово ограничење односи само на имунизације које су Законом утврђене као 
обавезне, за све друге, које нису прописане као обавезне, остаје слобода одлу-
чивања, као и код других медицинских мера.

Да би се искључила свака дилема око тога да ли је за вакцинацију потре-
бан пристанак родитеља или не, законодавац се одлучио да изменом Закона 
о заштити становништва од заразних болести јасно изрази да за спровођење 
обавезне вакцинације није потребан писмени пристанак пацијента односно 
родитеља (члан 25). У складу са свим наведеним, домови здравља би требало 
да наставе праксу писменог позивања родитеља да доведу децу на вакцинацију, 
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али тражење писмених сагласности родитеља за вакцинацију њихове деце из 
ових формулара треба изоставити.

ШТА УЧИНИТИ КАДА РОДИТЕЉ ОДБИЈА ВАКЦИНАЦИЈУ?

Истраживања показују да до одбијања предложеног третмана обично до-
лази због недостатка информација, неразумевања датих информација или до-
бијања супротстављених информација из различитих извора (7). 

Родитељима треба пружити сва неоходна објашњења како би се отклониле 
сумње о корисности, ефикасности и безбедности вакцинације. Педијатра на 
то обавезује и члан 7. Закона о правима пацијената, којим се утврђује право 
пацијента на информације. Члан 8. овог Закона такође утврђује обавезу здрав-
ствене установе, али и педијатра као носиоца активности, да спроводи превен-
тивне мере (па и имунизацију, као меру превенције заразних болести) не само 
пружањем одговарајућих здравствених услуга (спровођењем имунизације), 
већ и подизањем свести људи.

У случају да родитељ одбије вакцинацију детета, педијатар је дужан прво 
да родитељу укаже на све последице његовог одбијања вакцинације, како на 
здравље детета, тако и на правне консеквенце његовог поступка и покуша да 
промени одлуку родитеља. Уколико родитељ устрајава у својој одлуци, педија-
тар је дужан да затражи писмену изјаву родитеља о одбијању. Уколико родитељ 
одбије да потпише ову изјаву, педијатар о томе треба да сачини службену бе-
лешку, евидентирајући у медицинској документацији да је родитеља упозорио 
на последице одбијања вакцинације, да је затражио писмену изјаву о одбијању 
и да родитељ одбија и вакцинацију и потписивање изјаве о томе. 

Лекар је даље дужан да о одбијању вакцинације обавести санитарну ин-
спекцију Министарства здравља РС. Ова инспекција има надлежност да кон-
тролише спровођење Закона о заштити становништва од заразних болести и 
да донесе решење са налогом родитељима да доведу дете у одређеном року на 
вакцинацију, али и да поднесе захтев за покретање прекршајног поступка про-
тив родитеља који не поступи по решењу санитарног инспектора.

Осим санитарне инспекције, педијатар је обавезан да о одбијању вакцина-
ције обавести и центар за социјални рад. Наиме, право родитеља да одлучује о 
свему што се тиче живота и здравља детета, па и мерама које лекар предлаже, 
ограничено је најбољим интересом детета. Чланом 19. Закона о правима па-
цијената утврђена је обавеза педијатра да кад год сматра да родитељ не поступа 
у најбољем интересу детета (па и у случају одбијања обавезне вакцинације), о 
томе одмах обавести надлежни центар за социјални рад, који ће даље посту-
пати у циљу заштите интереса детета. Ово обавештење центра за социјални 
рад, као и обавештавање санитарне инспекције, треба обавезно евидентирати 
у медицинској документацији. 
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Принципи права пацијената у Европи и Светске здравствене организације 
такође утврђују да уколико законски заступник одбије медицинску интервен-
цију, а лекар сматра да је предузимање интервенције у интересу пацијента, 
коначна одлука се мора препустити суду или неком другом органу (8). То значи 
да се лекар не овлашћује да сам предузме медицинску меру за коју сматра да је 
у најбољем интересу пацијента, већ треба да покрене поступак ради добијања 
одобрења за предузимање мере.

Према Породичном закону, по којем поступају центри за социјални рад, 
свако је дужан да се у свим активностима које се тичу детета, руководи нај-
бољим интересом детета (члан 6), па тако и родитељско право постоји само 
у мери у којој је потребно за заштиту права и интереса детета (члан 67) (9). 
Орган старатељства врши корективни надзор над вршењем родитељских пра-
ва, доноси одлуке којима исправља родитеље у вршењу родитељских права, и 
у оквиру корективног надзора може покренути и судске поступке (члан 80). 
Уколико између родитеља и детета постоје супротни интереси, дете заступа 
колизијски старатељ (члан 265. Породичног закона).

Корак даље у сагледавању одбијања вакцинације направљен је у Посебном 
протоколу система здравствене заштите за заштиту деце од злостављања и за-
немаривања Министарства здравља РС, у којем је недовођење детета на вакци-
нацију сврстано у облик занемаривања детета (10). С обзиром да је чланом 6. 
Породичног закона, утврђено да држава има обавезу да предузима све потреб-
не мере за заштиту детета од занемаривања и злостављања, круг спровођења 
обавезне вакцинације је затворен.

ЗАКЉУЧАК

Не постоји колизија Закона о правима пацијената и Закона о заштити ста-
новништва од заразних болести у погледу одлучивања о вакцинацији. Имуни-
зација која је Законом о о заштити становништва од заразних болести утврђе-
на као обавезна, не захтева пристанак пацијента односно родитеља, а у случају 
да је родитељ одбија, о томе треба одмах обавестити санитарну инспекцију и 
центар за социјални рад и ово обавештавање евидентирати у медицинској до-
кументацији. Дужност је и државе и здравствених радника да подижу свест 
људи о важности, користи и циљевима вакцинације за свако поједино дете и 
друштво у целини. Само на тај начин је могуће одржати тековине модерног 
друштва у искорењивању болести које су пре вакциналне ере биле пошаст ци-
вилизације и не дозволити да се као друштво вратимо стотинe корака уназад.
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2.1. ГЕНЕТИЧКИ АСПЕКТ ХУМАНЕ РЕПРОДУКЦИЈЕ

Јадранка Јовановић-Привродски, Ивана Кавечан
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад
Медицински факултет, Универзитет у Новом Саду

Зачетак живота, плодност и рађање, тј. хумана репродукција одувек је 
била предмет великог интересовања. Хумана репродукција обухвата оплодњу 
јајне ћелије жене спермом мушкарца, која након девет месеци резултира по-
рођајем и рођењем детета, а обично укључује сексуални однос између жене 
и мушкарца. 

Неплодност - стерилитет је немогућност зачећа током годину дана редов-
них, незаштићених сексуалних односа (без примене контрацептивних средста-
ва). Стерилитет може бити примарни и секундарни, у зависности од тога да ли 
је у прошлости било трудноћа (секундарни), или није (примарни).

Узроци неплодности су бројни и могу да потичу од мушкарца (25-40% 
случајева), жене (40-55% случајева), или оба партнера истовремено (10%), а 
неразјашњена (идиопатска) неплодност се јавља у 10% случајева. Узрочници 
мушког стерилитета везани су за (1):

тестикуларне узроке - чиниоце који штетно делују на сперматогенезу 
(атрофија тестиса, крипторхизам, варикокела, ртг зрачење, хемиотера-
пија, лекови, наследне болести, нпр. цистична фиброза, Клинефелтеров 
синдром, микроделеција Y хромозома, итд.)
посттестикуларне узроке - чиниоце који оштећују изводне канале и уз-
рокују полну дисфункцију
претестикуларне узроке - који представљају хипоталамичко-хипофизни 
поремећај као и поремећаје у хормонској подршци сперматогенезе
инфекције (хронични простатитис, епидидимитис и орхитис)
имунолошке узроке.

Узроци женског стерилитета везани су за: 
хроничан изостанак овулације (који се јавља у 30-40%) 
тубарни фактор (непроходни/запушени јајоводи)
остали узроци 
неразјашњена (идиопатска) неплодност, о којој се говори када се одбаце 
сви узроци.

Оплодња јајне ћелије код стерилитета може да се постигне вештачким 
методама које не укључују сексуалне односе, тј. вантелесном оплодњом. Ван-
телесна оплодња (ин витро фертилизација - ИВФ) је поступак којим су јајне 
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ћелије оплођене сперматозоидима изван материце. Поступак обухвата хормо-
нима контролисану овулацију, вађење (пункцију) јајних ћелија из јајника жене, 
оплодњу јајне ћелије спематозоидима у текућем медијуму и трансфер зигота у 
материцу пацијенткиње.

Инвазивном пренаталном дијагностиком добијамо ткиво фетуса (хорион-
ске чупице, амнионску течност и феталну крв) те техникама цитогенетике и 
молекуларне генетике добијамо анализе о генетичком материјалу фетуса. Код 
ИВФ постоји могућност анализе генетичког материјала ембриона преимплан-
тационом генетском дијагностиком (ПГД).

Преимплантациона генетска дијагностика подразумева анализу гена или 
хромозома ембриона код ИВФ, која се врши пре трансфера у материцу. Трећег 
до петог дана од оплођења, у фази од осам ћелија, од ембриона се узима једна, 
или понекад две ћелије (бластомере). Тако се за ДНК анализу ембриона корис-
ти генетички материјал из једне ћелије, те различитим техникама (FISH, PCR, 
aCGH), врше се анализе генетичког материјала. Након добијања анализе врши 
се селекција здравих ембриона те имплантација истих у материцу. 

Термин ПГД, преимплантациона генетска дијагноза, често се користи да 
означи било какво тестирање ембриона пре преноса ембриона у материцу. 
Међутим, треба правити разлику између појмова ПГД и преимплантациони 
генетски скрининг (ПГС).

ПГД - преимплантациона генетска дијагностика подразумева преимпланта-
циону дијагностику код ИВФ из ембриона, пре трансфера у материцу за одређе-
на генетска стања (нпр. цистичну фиброзу, Хантингтонову хореју итд.) (2,3).

ПГС - преимплантациони генетски скрининг је тестирање за нумеричке 
хромозомске абнормалности ембриона код ИВФ пре трансфера ембриона у 
материцу. 

Уопштено, постоји неколико категорија пацијенткиња које би могле да ко-
ристе ПГД/ПГС, а то су :

мајке старијег доба (преко 38 година) код којих је вршена ИВФ
пацијенткиње свих узраста са више неуспелих ИВФ (обично 3 и више)
пацијенткиње које су носиоци хромозомских транслокација
пацијенткиње које су имале више спонтаних побачаја
позитивна породична анамнеза у правцу наследних болести.

Неки брачни парови не могу да прихвате пренаталну диjагностику са мо-
гућношћу да се већ постојећа, поодмакла трудоћа прекине при добијању резул-
тата инвазивне пренаталне дијагностике фетуса, те у тим случајевима за неке 
од тих парова је прихватљива алетарнатива ПГД/ПГС (4,5).

Борба за здраво потомство представља императив савремене медицине и 
укључује превенцију и благовремено откривање наследних болести, уз помоћ 
неинвазивне и инвазивне пренаталне дијагностике, а ПГД/ПГС је дијагностика 
која даје значајан допринос рађању здравог потомства код ИВФ. 
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2.2. ГЕНОМИКА У ПЕДИЈАТРИЈСКОЈ ПРАКСИ: 
СЕКВЕНЦИРАЊЕ НОВЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ

Соња Павловић, Маја Стојиљковић
Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство,
Универзитет у Београду

За разлику од генетике, која изучава појединачне гене, геномика за циљ има 
истраживање утицаја свих гена и њихових интеракција на раст и развој ор-
ганизма. Геномика изучава читав геном (комплетну ДНК једног организма) и 
због тога користи моћне математичке алате из области биоинформатике, који 
омогућавају анализу велике количине информацијa.

Генетика и геномика су данас потпуно интегрисане у медицинску праксу. 
Велики број генетичких варијанти, молекуларно-генетичких маркера, већ се 
користи у клиничкој пракси за дијагнозу, прогнозу и праћење болести и пре-
симптоматску процену ризика од обољевања. Осим тога, примена фармако-
геномике у клиничкој пракси је значајно допринела индивидуализацији тера-
пије у складу са генотипом и профилом експресије гена пацијента. Најважнији 
допринос геномике медицини је циљана молекуларна терапија, прилагођена 
генетичком профилу болести.

СЕКВЕНЦИРАЊЕ НОВЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ 
NEXTGENERATION SEQUENCING

Анализе хуманих генома имају за циљ да открију и створе базе података о 
варијантама у генима и утврде њихову повезаност са фенотипском различито-
шћу, како би се ови подаци користили у медицинској дијагностици, прогнози и 
избору оптималног терапијског приступа (1). У 2004. години је објављена прва 
комплетна секвенца људског генома, после више од деценије мукотрпног науч-
ног рада, са трошковима од преко 3 милијарде долара (1, 2). Тада је постало јасно 
да постоји потреба за новом технологијом секвенцирања која би била у стању 
да произведе веће количине података брже и јевтиније (2). То је довело до поја-
ве секвенцирања нове генерације (Next-Generation Sequencing, НГС) (1, 2). НГС 
се појавило у протеклих десет година. Понекад га називају „масивно паралелно 
секвенцирање ДНК“ или „секвенцирање друге генерације“. То је термин који 
обухвата различите методе које омогућавају секвенцирање великих фрагмена-
та ДНК са великом тачношћу, а за веома кратко време (2). Данас је могуће про-
читати цео хумани геном за неколико дана, по цени која се ближи вредности 
од 1000 ЕУР (3). До сада је прочитано више од 250 000 хуманих генома широм 
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света. Очекује се да до 2017. године буде дешифровано 1.6 милиона генома (4). 
Секвенцирање огромног броја хуманих генома може се сматрати најважнијом 
применом НГС-а, јер ће донети нове приступе у медицини, у дијагностици и 
прогнози болести, и допринеће нашем бољем разумевању како генетичке раз-
лике могу утицати на здравље и болест (1). Светска здравствена организација 
предвиђа да ће до 2020. године бити секвенцирано десетине милиона генома, 
што ће довести до увођења персонализоване медицине у праксу (5).

НГС се може користити за читање целог генома (комплетне кодирајуће 
секвенце ДНК) или само егзона, а дизајнирани су и панели за циљано секвен-
цирање одређених гена који омогућавају откривање генетских варијација ка-
рактеристичних за одређене болести или процесе значајне за патогенезу бо-
лести (2, 6). Читање целог генома је за сада превише скупо, а и наша знања су 
недовољна да би овај приступ био применљив у клиничкој пракси. Због тога 
су најчешће у употреби панели као што је онај којим се може анализирати тзв. 
„клинички егзом“, који омогућава анализу кодирајућих региона око 5000 гена 
који су до сада повезани са клиничким манифестацијама. 

НГС омогућава праћење и експресије гена, анализу некодирајућих, микро 
РНК, као и откривање образаца метилације ДНК, па је тако НГС донео велики 
напредак у праћењу епигенетичких промена током болести (6). Постоје и плат-
форме за анализу фармакогеномичких маркера, што много доприноси индиви-
дуализацији терапијског протокола за сваког пацијента. 

Потенцијални клинички значај НГС лежи у унапређењу фундаменталног схва-
тања људске генетичке варијабилности и његове улоге у здрављу и болести. За сада 
је његова примена најзначајнија у постнаталној и пренаталној дијагностици (6). 

ПРИМЕНА ПАНЕЛА ЗА ЦИЉАНО СЕКВЕНЦИРАЊЕ У ПЕДИЈАТРИЈИ

Панели за циљано секвенцирање су се већ показали као веома корисни за 
дијагностику болести које имају необичну клиничку презентацију, као и код 
болести за које се зна да имају хетерогену генетичку основу. За разрешење 
оваквих случајева су биле потребне године, а данас, захваљујући технологији 
НГС, дијагноза се може поставити за месец дана (7).

Прва студија која је указала на значај панела за НГС се односила на Барте-
ров синдром (8). У овој студији генетичка анализа познатих гена који се везују 
за ову болест није дала одговор за симптоматологију код шесторо деце. НГС 
егзома је открило код свих пацијената тешке мутације у гену SLC26A3 и тако 
је постављена дијагноза Бартеровог синдрома (8). Поред овог примера, много 
случајева пацијената оболелих од ретких болести разрешено је коришћењем 
ове технологије. За приближно 50% od 7000 ретких болести идентификовани 
су гени који леже у основи ових болести, а очекује се да ће генетика за већину 
ових болести бити позната до 2020. године.
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НГС У СРБИЈИ

Од 2014. године НГС технологија се у Србији користи за дијагностику у 
педијатрији. У оквиру панела „клинички егзом“ формирани су субпанели који 
су омогућили постављање дијагнозе у више пацијената чија је клиничка слика 
била нејасна. Тако је потврђена дијагноза гликогенозе у више пацијената ана-
лизом панела од 20 гена. Панел за дијагностику конгениталне неутропеније 
садржи 21 ген, а панел за митохондриопатије 140 нуклеарних гена. Дијагноза 
булозне епидермолизе се поставља на основу анализе 14 гена. Наравно, у слу-
чају примене НГС методологије, анализа свих гена са панела врши се у једној 
реакцији. Код дијагностике методом НГС неопходна је блиска сарадња лекара 
и генетичара. Наиме, сваки човек носи велики број варијанти у генима које 
нису узроци болести. Од суштинског значаја за откривање промена у генима 
које су релевантне за болест, прецизно су окарактерисани симптоми. Завршну 
анализу резултата и потврду дијагнозе увек даје лекар. 

ПЕРСПЕКТИВЕ

Потребно је истаћи да се НГС технологија данас још увек углавном користи 
за откривање нових генетичких узрочника болести. Због тога се свака промена 
на коју се сумња да је дијагностички релевантна, а откривена је НГС методом, 
потврђује секвенцирањем методом Сангера. Међутим, све је више дијагностич-
ких платформи прилагођених рутинским клиничким генетичким анализама. 

Моногенске болести, мада појединачно ретке у општој популацији, обух-
ватају велики број тешких педијатријских болести чији је морталитет висок, и 
за које су везани велики број хоспитализација и значајни трошкови. Због тога 
се развијају предиктивни генетички тестови за скрининг носилаца тешких ре-
цесивних дечјих болести. Ти тестови су базирани на НГС технологији. Тако je, 
по препорукама National Human Genome Research Institute из САД, дизајниран 
предиктивни генетички тест за 448 тешких наследних болести, који има високи 
квалитет и ниску цену, а базиран је на НГС (9). Ови тестови захтевају високо 
развијене центре за генетичко саветовање и могу донети велики помак у борби 
са најтежим болестима.

Поред овога, НГС технологија је донела револуционарну промену у прена-
талној дијагностици најчешћих хромозомских нумеричких аберација. Наиме, 
данас је такву анализу могуће урадити из узорка крви мајке, из које се изолује 
и секвенцира ДНК ембриона и фетуса. Неинвазивно пренатално тестирање 
(NIPT, Non-Invasive Prenatal Testing) базирано на НГС технологији валидирано 
је и одобрено у трудноћама са високим ризиком за феталне анеуплоидије ауто-
зомних и полних хромозома (10).
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Мали трошкови, велике количине података и висока репродуцибилност ће 
несумњиво учинити да НГС технологија постане један од највреднијих кли-
ничких алата у блиској будућности.
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2.3. КАКО ОДАБРАТИ ПРАВИ ГЕНЕТИЧКИ ТЕСТ?
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Геномска тестирања, базирана на анализи целог генома, темељ су револу-
ције која се данас дешава у медицинској генетици, а сутра и у другим гранама 
медицине. Основна разлика у односу на локус-специфична тестирања лежи 
у чињеници да није потребна снажна клиничка сумња на конкретну болест/
синдром, као и да симултаном анализом великог броја или свих гена/локуса 
можемо открити мутацију и код генетички врло хетерогених болести (1, 2). 

Средином прошлог века утврђен је тачан број хромозома у људској ћелији. 
Наредних деценија анализа кариотипа представљала је основни генетички тест 
којим је започињало, а често и завршавало испитивање већине болесника са 
сумњом на генетичку болест. Овом анализом могу се детектовати нумеричке 
аберације хромозома, као и структурне аберације величине преко 5 мегабаза. 
Имајући у виду да је инциденција хромозомских аберација на рођењу 0,9%, те 
чињеницу да је преваленција генетичких болести међу децом око 6% (3), јасно 
је да је већина генетичких болести у ери цитогенетике остајала неоткривена. 

Паралелно са сазнањима о значају мутација и генских варијанти за настанак 
болести код људи, развијала су се истраживања на пољу нових технологија и њи-
хове примене у генетичким тестирањима. Сангер секвенцирање омогућило је, за 
тадашње време револуционарну, анализу нуклеотидне секвенце гена или дела 
гена. Сангер секвенцирање и данас представља најпрецизнији приступ у трагању 
за малим интрагенским мутацијама и сматрамо га златним стандардом. Сви који 
су до сада користили овај приступ у анализи гена знају, међутим, да су такве 
анализе биле скупе и да се на резултат чекало дуго. Ако додамо томе да Сангер 
секвенцирању претходи умножавање сегмента ДНК који нам је од интереса при-
меном специфичних прајмера, јасно је да ова метода није могла бити успешно 
примењена за локусно хетерогене ентитете, као ни код болесника са недовољно 
специфичним фенотипом. У ове сврхе данас примењујемо методе које омогућују 
симултану анализу већег броја гена/локуса или целог генома.

Према препорукама Америчког колеџа за медицинску генетику први корак 
у генетичком тестирању деце са конгениталним малформацијама, интелектуал-
ним дефицитом или аутизмом треба да буде хромозомски „microarray“ (2). Ова 
анализа потиснула је анализу кариотипа, која остаје индикована углавном код 
лако препознатљивих синдрома попут синдрома Даун, као и у неким ситуација-
ма у пренаталној дијагностици (2). Предност хромозомског „microarray-а“ лежи 
у чињеници да, уз оптималну резолуцију од 10-400 килобаза, могу да се открију 
и аберације мање од 5 мегабаза, дакле микроделеције и микродупликације (2). 



2. Клиничка генетика

45

Интрагенске мутације принципијелно не могу бити откривене применом ове 
анализе, а додатно ограничење је и немогућност детекције балансираних хро-
мозомских реаранжмана (2). Скорашња истраживања показују да у популацији 
болесника са нормалним резултатом анализе кариотипа примена хромозомског 
„microarray-а“ повећава стопу детекције узрочне мутације за око 10-15% (2). У 
случају негативног резултата, потребно је поново размотрити фенотипске ка-
рактеристике болесника и пажњу усмерити на моногенске болести. 

Ако постоји чврста клиничка сумња на одређену моногенску болест узрокова-
ну једним или два могућа гена, најчешће ћемо користити традиционално и врло по-
уздано Сангер секвенциранје. Принципијелно, ако литературни подаци указују да 
дата моногенска болест може бити узрокована са више гена (на пример рефракторне 
епилепсије, кардиомиопатије, конгениталне миопатије, примарне микроцефалије) 
размотрићемо егзомско секвенцирање које подразумева анализу кодирајућег дела 
генома. Кодирајући региони не чине више од 1,5% генома, али су седиште 85% свих 
мутација, што у клиничкој пракси резултује стопом детекције узрочних мутација 
од просечно 30% за различите индикације за егзомско секвенцирање (4).

Брзо и незаустављиво увођење геномских тестирања у клиничку праксу 
мења основну догму клиничке генетике – уместо принципа „фенотипизација 
па генотипизација“ прилагођавамо се приступу „генотипизација па 
фенотипизација“. Комплексност новог приступа проистиче из чињенице да 
геномска тестирања резултују великим бројем откривених геномских варијанти, 
од којих су, најчешће, све осим једне или неколицине, без клиничког значаја. 
Захваљујући најновијим позитивним променама у финансирању генетичких 
тестирања у Србији, геномска тестирања су постала део свакодневнице у 
Универзитетској дечјој клиници у Београду, а кроз примере из прасе биће 
поближе представљена полазницима Школе.
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Интелектулане потешкоће (ИП) дефинирамо као стање присутно од дје-
тињства које се очитује разином интелектуалног функционирања (IQ) ≤ 70-75, 
уз значајно ограничење у бар два подручја адаптацијских вјештина. ИП се не 
могу дијагностицирати стандардизираним методама у дјеце млађе од 5 година, 
па за млађу дјецу која показују значајно одступање у два или више развојних 
подручја користимо термин развојно заостајање (РЗ) (1,2). 

ИП/РЗ се јављају у 1-3% опће популације, а узроци су многобројни те укљу-
чују генетичке, епигенетичке и околинске чиниоце. Етиолошка дијагноза има 
значајан утицај на одабир начина праћења и лијечења, превенцију комплика-
ција те генетичко информирање захваћених обитељи, укључујући процјену 
ризика и превентивне поступке (пренатална дијагноза, тестирање носитеља).

ИП може узроковати свако стање које оштећује развој мозга прије, тијеком 
порода или у дјетињству. У ризичне чиниоце убрајамо проблеме у трудноћи 
(дрога, алкохол, лијекови, инфективне и метаболичке болести мајке, слабија 
прехрана плода и др.), оштећења у порођају (хипоксија, крварење) и након 
порођаја (инфекције средишњег живчаног сустава, тровања оловом, живом, 
угљичним моноксидом и др.). Ипак, узроци ИП/РЗ најчешће су генетички. 
Новим методама цјелогеномског претраживања попут испитивања кромосо-
ма на микрочипу (CMA, енгл. Chromosome microarray), технике вишеструког 
умнажања везаних сонди (MLPA, енгл. Multiple ligation probe amplification) и 
секвенцирања нове генерације (NGS, енгл. Next generation sequencing) утврђе-
но је да су ИП/РЗ најчешће узроковане разликама у броју копија генома (CNV, 
енгл. copy number variants) а то је у посљедње вријеме довело до дијагностици-
рања многих нових, клинички препознатљивих болести. Поред тога, NGS ме-
тоде, посебно метода секвенцирања егзома (WЕS, енгл. Whole exome sequencing) 
омогућиле су откривање нових мутација гена који доводе до ИП/РЗ и спознаје 
да су интелектуалне потешкоће често узроковане новим доминантним мута-
цијама. On-line Mendelian Inheritance in Man (OMIM) данас наводи око 2 000 
моногенских поремећаја у којима је ИП/РЗ један од важних клиничких очи-
товања, а прије десет година било их је око 500. ИП/РЗ су посебно везане за 
гене који се налазе на X кромосому, па су стога чешћи код мушкараца. Како 
се интелигенција насљеђује мултифакторски, у културно и друштвено депри-
вираним срединама дјеца често немају одговарајући потицај за развој, што 
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у случајевима кад је укупни генетички потенцијал наслијеђен од родитеља 
потпросјечан или граничан, доводи до тзв. обитељских интелектуалних по-
тешкоћа које су комплексне етиологије и код којих не можемо дијагностици-
рати специфични узрок. Потребно је такве обитељи клинички издвојити како 
се не би непотребно подвргавали скупој обради. 

Имајући у виду овако широку палету узрока ИП/РЗ, лијечник се често нађе 
у недоумици како приступити обради. Неопходно је стога користити поступ-
нике који омогућују рационалну примјену дијагностичких поступака у евалу-
ацији генетичких узрока ИП/РЗ (1-4).

Основу дијагностичког поступника чине детаљна обитељска и особна 
анамнеза те клинички преглед. Обитељска анамнеза обухваћа анализу оби-
тељског стабла кроз три генерације, а особна све детаље развоја, укључујући 
пренатално и перинатално раздобље (гестацијска доб код порођаја, процјена 
зрелости, тјелесна маса и дужина, опсег главе, бодовање АПГАР-а итд.). Тије-
ком физикалног прегледа потребно је посебно обратити позорност на тјелесни 
развој, дисморфичне црта и/или придружене аномалије. Уз неуролошки пре-
глед, важна је и евалуација фенотипа понашања. Фотографије болесника (често 
у различитој доби) као и видео записи помоћи ће да се документирају основна 
клиничка обиљежја. Нужно је прегледати и друге чланове обитељи, како би 
се уочиле особе са сличним клиничким обиљежјима или потврдило да особа 
одступа од изгледа осталих, што неријетко упућује на генетички, често синд-
ромски поремећај. Након физикалног прегледа слиједе они специјалистички – 
окулисте (преглед вида и очне позадине, према потреби преглед биомикроско-
пом, електроретинографија и др.), оториноларинголога (испитивање слуха), 
неуропедијатра (ЕЕГ), психолога, логопеда/дефектолога, психијатра, а према 
потреби и других специјалности (1) . 

Уколико уз ИП/РЗ немамо симптома и знакова метаболичке болести, корист 
метаболичке обраде није велика. Ипак, будући да се неки од тих поремећаја могу 
лијечити, препоруча се у првој линији обраде направити основни метаболички 
пробир (хормони штитњаче, аминокиселине и профил ацилкарнитина у крви, те 
у урину органске киселине, ГАА/креатинин метаболити, пурини и пиримидини, 
гликозаминогликани и олигосахариди). Овим ћемо тестовима идентифицирати 
око 60% љечивих болести метаболизма које се презентирају ИП/РЗ (5).

Сликовни прикази средишњег живчаног сустава (СЖС) одступају од нор-
малног у око 30% случајева РЗ/ИП. Већином је ријеч о неспецифичним на-
лазима који су кључни за дијагозу тек у око 2% болесника. Стога превладава 
стајалиште да је сликовни приказ СЖС индициран кад болесник има неки спе-
цифични неуролошки знак - микроцефалију, макроцефалију или неуролошке 
симптоме. Уколико се лијечник одлучи за сликовну претрагу СЖС препоруча 
се одабрати магнетску резонанцију (МРИ) (2).

Око 10% особа с ИП/РЗ -ом имају неки од познатих моногенских синдрома 
(нпр. синдроми Prader Willi, Cornelia de Lange, Coffin Lowry, Coffin-Siris и др.) 
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на које ћемо посумњати на темељу клиничког прегледа и који се у правилу могу 
потврдити генетичким тестом.

Уколико преглед и обрада не укажу на специфични синдром, индициран је 
пробир генома. Стратегија обраде болесника првенствено овиси о могућнос-
тима лабораторија. Класична кариотипизација је до прије десетак година била 
први тест у обради особа с ИП/РЗ. Међутим, ријеч је о претрази слабе осјетљи-
вости јер је данас познато да је више од 80% кромосомских аберација испод раз-
ине разлучивања ове методе. Ако су нам доступне све технике, најбоље је обра-
ду почети CMA, јер ће пробир цијелог генома учинковито открити постојање 
CNV и поставити дијагнозу у до 10-20% особа с ИП/РЗ (6,7). CMA који корис-
ти полиморфизме једног нуклетоида (SNP; single nucletode polymorphism) има 
предност јер открива дуге слиједове хомозиготности који могу указивати на 
консангвинитет или сегементну унипарентну дисомију, а дјелотворан је и у от-
кривању мозаицизма (8). Недостатак метода пробира генома је у томе да не 
откривају балансиране поремећаје, а откивају полиморфне варијанте за које 
нисмо сигурни јесу ли повезиве с фенотипом, што представља дијагностички 
изазов, захтијева додатну обраду и конзултације те може отежати генетичко 
савјетовање (9). Пробир субтеломерних поремећаја и познатих микроделеција/
дупликација се може провести и MLPA методом, при чему ће се дијагноза пос-
тавити у око 10% болесника (10) FISH се може користити у случају клиничке 
сумње на одређени микроделецијски синдром, тј. у случају препознатљивог фе-
нотипа (нпр. синдром 22q11.2 или синдром Williams). Данас се FISH углавном 
користи као метода потврде поремећаја откривеног помоћу CMA или MLPA, те 
за откривање/потврду балансираних поремећаја. 

Посебно је важно обратити позорност на гене смјештене на X кромосому 
који узрокују ИП/РЗ и који су одговорни за чешћу присутност овог поремећаја 
код мушког спола. X-везане ИП/РЗ дијелимо на синдромске и несиндромске. 
У синдромским случајевима дијагнозу је лакше поставити, јер постоје и дру-
ги симптоми/знакови који олакшавају дијагностички процес. Процјењује се да 
око 11,8% дјечака с ИП/РЗ има X-везани поремећај, укључујући 3% мушке дје-
це са синдромом фрагилног X те око 1% дјечака са de novo X-везаним мутација-
ма. Како клиничка презентација синдрома фрагилног X није увијек упадљива, 
молекуларна анализа гена FMR1 је индицирана као претрага првог реда код 
све дјеце с ИП/РЗ. Клиничка преселекција болесника значајно повећава удио 
позитивних налаза. Анализа синдрома фрагилног X може се направити након 
уредног CMA или успоредно с њим (1,2). 

Мутације у гену MECP2 најчешћи су узрок ИП/РЗ код женске дјеце. Могу 
се утврдити код 1,5% дјевојчица и 0,2-0,4% дјечака с ИП/РЗ. Осим класичног 
Ретовог синдрома, мутације гена MECP2 могу у дјевојчица узроковати блаже 
сметње из аутистичног спектра, сметње учења, те ИП/РЗ са спастицитетом 
или тремором налик на Ангелманов синдром. Код дјечака се клиничка слика 
обично очитује као тешка новорођеначка енцефалопатија. Дупликације у гену 
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MECP2 нађу се код дјеце с хипотонијом, честим респирацијским инфекцијама, 
конвулзијама и ИП/РЗ-ом. Да би се искључио поремећај гена MECP2 потребно 
је испитати сва четири егзона, укључујући и анализу за велике дупликације/
делеције. У болесника са симптомима налик Рету или Ангелмановом синдрому 
код којих су генетичке анализе биле негативне потребно је искључти и мута-
ције у генима CDKL5, FOXG1, SLC9A6 i TCF4 .

Данас је познато стотињак гена који могу узроковати X-везане ИП/РЗ. Му-
тације у гену АРX може се наћи у око 10% обитељи сa X-везаним ИП/РЗ, али су 
ријетке у спорадичним случајевима. CMA и MLPA методе нуде посебне китове 
за пробир гена који узрокују X-везани ИП/РЗ. Анализу X-везаних гена тре-
ба планирати као претрагу другог реда, уколико евалуација генетичара, CMA 
и анализа гена FMR1/MECP2 и нису довели до дијагнозе. У претраге 2. реда 
припадају и специфичне циљане анализе (испитивање унипарентне дисомије, 
метилацијског статуса и др) .

Секвенцирање нове генерације омогућује истовремену анализу великог 
броја гена инволвираних у настанак ИП/РЗ. Ова врста испитивања се од пре 
неколико година примјењује у клиничкој пракси неких свјетских лабораторија. 
Најчешће је у примјени WЕS, који је јефтинији и мање сложен него WГС. Мо-
гућа је анализа већег броја гена или регија генома. Метода се састоји у „трио“ 
анализи, тј. успоредби егзома дјетета и родитеља и врло је успјешна у откри-
вању нових гена који узрокују РЗ/ИП. GWAS (енгл. Genome wide association 
studies) испитивања су изазовна јер у правилу откривају промјене у геному за 
које не знамо које су им клиничке посљедице, да ли их уопће има и да ли се могу 
повезати са симптомима у болесника. Поред тога, откривају се поремећаји који 
нису били предмет тестирања, као и они који ће се појавити тек у будућности 
(примјерице, рак дојке) што отвара етичке дилеме. Стога је обавезно детаљ-
но генетичко савјетовање прије и послије тестирања које треба провести за то 
стручна и едуцирана особа. Отворена су и питања валидирања ових техноло-
гија, као и њихове шире доступности (9).

Закључно, уколико се на темељу обитељске и особне анамнезе, клиничког 
прегледа и налаза не постави сумња на одређени поремећај, као прва претрага 
препоруча се пробир генома методом CMA или MLPA (пробир субтеломера и 
микроделеција). У првој линији обраде инидицирано је направити анализу за 
синдром фрагилног X, синдром Рет те метаболички пробир прве разине. Сли-
ковни приказ средишњег живчаног сустава препоруча се у случају неуролошке 
симптоматологије. У другом кораку индицирано је испитивање специфичних 
гена везаних уз ИП/РЗ, циљање генетичке анализе (нпр. УДП, метилацијски 
статус), а по потреби и проширење метаболичке обраде. Генетичко гестирање 
потребно је прилагодити сваком дјетету, подацима добивеним анамнезом и 
физикалним прегледом. Дијагностичка учинковитост алгоритма различита је 
и овиси о селекцији болесника и дијагностичким могућностима у појединим 
срединама. За постављање дијагнозе потребно је праћење, а обрада би требала 



50

Ингеборг Баришић

бити поступна, тако да би била што учинковитија уз што мање трошкове за 
здравствени сустав.
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3.1. МЕТАБОЛИЧКИ ПОРЕМЕЋАЈИ ТОКОМ 
ПЕРИНАТАЛНЕ АСФИКСИЈЕ: КЛИНИЧКА 
СЛИКА, ТЕРАПИЈА И ПРОГНОЗА

Слободан Обрадовић
Педијатријска клиника Клиничког центра Крагујевац
Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу

ДЕФИНИЦИЈА

Асфиксија представља недостатак кисеоника у ткивима и органима. Основ-
ни патогенетски механизми асфиксије су хипоксемија (смањена концентрација 
косеоника у крви) и исхемија (смањен проток крви кроз ткиво). Перинатална 
асфиксија новорођенчета доводи до хипоксично - исхемичне енцефалопатије 
(ХИЕ). ХИЕ је „изазвани синдром“ кога карактерише клиничка и лаборато-
ријска акутна мождана лезија изазвана асфиксијом (хипоксија, хиперкапнија, 
ацидоза). Хипоксично-исхемична енцефалопатија је клиничка дијагноза која 
се поставља на основу података о току трудноће и порођаја (Апгар скор), као и 
клиничког, а посебно неуролошког статуса новорођенчета (свест, тонус, кон-
вулзије, рефлекси, вегетативне функције и др.), а биохемијске анализе и неу-
рорадиолошка испитивања могу да је потврде. Перинатална асфиксија озна-
чава скуп пре-, интра- и постпарталних догађаја, који резултирају хипоксијом 
и низом метаболичких поремећаја који изазивају функционална и органска 
оштећења. Мада су захваћени готово сви витални органски системи, иреверзи-
билна оштећења обично су присутна само на мозгу.

ИНЦИДЕНЦИЈА

Средња учесталост перипарталне асфиксије код терминске новорођенчади 
је 5,4 на 1.000 порођаја. Колико инциденција асфиксије расте код претерминске 
новорођенчади најбоље илуструју налази да је 62,3% рођених у 27. гестационој 
недељи (ГН) имало асфиксију, а само 0,4% рођених у 38. ГН (3).

ЕТИОЛОГИЈА

Препартусна (антепартусна) асфиксија се јавља у око 20% случајева и 
изазивају је преутерусни узроци: хипоксија или хипотензија мајке; утерусни 
узроци: смањен проток крви у материци, хиперсистолија или полисистолија 
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утеруса и крвављење у II и III триместру; плацентни узроци: смањени интер-
вилозни простори или задебљала синцициоваскуларна мембрана, фетални уз-
роци: компресија пупчаника, фетална анемија, застој интраутерусног развоја, 
вишеструка трудноћа, крупан плод, Rh изоимунизација, пренесеност и др.. 

Интрапартусна асфиксија је присутна у око 35% случајева, а комбино-
вана са препартусном у још 35% и изазвана је компликацијама порођаја: фор-
цепс, вакуум, мануелни окрет, превремена руптура плодових овојница, пребрз 
порођај, плацента превија, пролабирани пупчаник, странгулација плода пуп-
чаником и др. 

Постпартусна асфиксија је присутна у око 10% новорођенчади (углавном 
претерминске) и настаје услед недовољне вентилације плућа: РДС, апнеје услед 
незрелости респираторног центра, пнеумоније, компресивних процеса у торак-
су (дијафрагмална хернија, пнеумоторакс), аспирације и примене неких лекова; 
кардијалних узрока: персистирања феталне циркулације (ДАП), УСМ, миокар-
дитиса и периферних узрока: тешке анемије, хиповолемије, хипотензије и др.). 

ПАТОФИЗИОЛОГИЈА

Од степена асфиксије и њеног трајања са једне стране, и ефикасности ком-
пензаторних механизама са друге, зависи развој иреверзибилних оштећења 
неурона. Мождана хипоксија и исхемија, као и редуковани церебрални крвни 
проток (ЦБФ) су примарни „окидачи“ за ХИЕ.

Патофизиолошки механизми настанка ХИЕ су:
Поремећај енергетског метаболизма1. . Акутна хипоксија убрзава глико-
лизу 5 до 10 пута, а услед анаеробне гликолизе нагомилава се млечна 
киселина (максимална концентрација настаје за 2 до 3 минута), што 
доводи до пада pH крви на 6,5. Накупљање јона водоника и лактата 
оштећује ћелије, а недостатак енергије онемогућава одржавање даљег 
интегритета ћелијске мембране, синтезу ћелијских ензима и неуро-
трансмитера, што води едему и смрти ћелије. 
Метаболички поремећаји услед енергетске инсуфицијенције јонске пум-2. 
пе. Долази до нарушавања хомеостазе са интрацелуларним порастом 
Na+ и Cl- уз екстрацелуларни пораст К+. Ca++ јони улазе у ћелију и 
оштећују митохондрије, ремете оксидативну фосфорилацију и активи-
рају ензимске системе који разградњом ћелијских мембрана ослобађају 
слободне масне киселине, простагландине, леукотриене и слободне ра-
дикале. Арахидонска киселина, простагландини, слободни радикали и 
ексцитаторне аминокиселине различитим механизмима доводе до еде-
ма и смрти неурона.

Хипоксија и исхемија доводе до пораста ексцитаторних аминокисе-
лина (глутамата и аспартата) у церебралном кортексу и базалним ган-
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глијама. Оне почињу да изазивају смрт неурона одмах по активацији 
субтипова рецептора као што су Н-метил-Д-аспартат (НМДА), и ами-
но-3-хидрокси-5-метил-4 изоксазол пропионат (АМПА). Активација 
рецептора који су повезани са јонским каналима (НМДА) доводи до 
ћелијске смрти услед пораста интрацелуларне концентрације калцију-
ма. Други важан механизам за деструкцију јонске пумпе је липидна пе-
роксидација ћелијске мембране, у којој су смештени ензимски системи, 
као што је Na-K-ATP-аза. Ово води накупљању ћелијске воде, бубрењу 
и смрти (5). Глутамат и аспартат такође изазивају локални пораст азот-
ног оксида (NО), који може погоршати оштећење неурона, мада је тај 
механизам још увек нејасан. Сасвим је могуће да су ексцитаторне ами-
нокиселине фактори који учествују у нормалној контроли апоптозе, 
повећавајући ниво и ширећи се код програмиране смрти ћелија (4). 

Регионална диференцијација тежине ХИЕ лезије може бити обја-
шњена чињеницом да ексцитаторне аминокиселине посебно захватају 
СА1 регионе хипокампуса, олигодендроглије у развоју и неуроне под 
плочом дуж границе перивентрикуларних региона мозга у развоју. Ово 
може бити база за објашњење тешкоћа у учењу и памћењу деце са ХИЕ 
на које указује дугорочно праћење (1). 
Промене у можданом крвотоку3. . Ауторегулација или способност одр-
жавања константне церебралне перфузије, упркос променама крвног 
притиска, омогућена је посредством хемијских, миогених и неуроге-
них фактора. У стањима асфиксије долази до прерасподеле крви ка ви-
талним органима (мозак, срце, надбубрег), због чега се јавља повећан 
проток кроз мозак у циљу елиминације токсичних метаболита и бољег 
снабдевања церебралног ткива. У овој фази поремећај је реверзибилан 
захваљујући ауторегулацији. Пад церебралног перфузионог притиска 
на вредност испод 6,7 кРа доводи до престанка дејства ауторегулације, 
до исхемије праћене нагомилавањем киселих метаболита у можданом 
ткиву и до смањења тонуса крвних судова и церебро-вазомоторне па-
рализе. Тада даљи мождани проток зависи од системског притиска. 
Када вредност перфузионог притиска у мозгу неонатуса падне испод 
3,3 кРа настаје смрт. Иницијално компензаторно повећање крвног про-
тока може довести до ХИК у пределу вулнерабилне капиларне мреже 
(вентрикуларна зона), посебно код претерминске новорођенчади. 

Реперфузиона повреда је друга детерминанта ширења можданог 
оштећења. За 6-24 h након иницијалне лезије дешава се нова фаза де-
струкције неурона, карактерисана као апоптоза (програмирана ће-
лијска смрт). Такође позната као „одложена смрт“, ова фаза може траја-
ти данима и недељама. Тежина можданог оштећења у овој фази добро 
корелира са тежином дугорочног неуроразвојног дефицита у захваће-
не деце.
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Мождани едем4.  настаје због интрацелуларног накупљања течности 
(цитотоксични) или због повећања екстрацелуларне течности услед 
оштећења хематоенцефалне баријере (вазогени едем). У пракси, оба 
механизма делују заједно, при чему је доказано да се едем развија за 
неколико минута од настанка асфиксије. 

КЛИНИЧКА СЛИКА

Мада се знаци и симптоми ХИЕ најчешће везују за порођај, асфиксија може 
почети још интраутерусно, са клиничким испољавањем тек након порођаја.

На ХИЕ одмах након порођаја упућују: 
тешка ацидемија (рН<7.00) у умбиликалној артерији на порођају
одржавање Апгар скора од 0-3 дуже од 5 минута
неонатални неуролошки поремећаји (конвулзије, кома, хипотонија)
мултипли органски поремећаји (бубрези, плућа, јетра, срце, црева) 
тешкоће са порођајем (спор излазак главе код карличне презентације)

Клиничке манифестације веома су зависне од тежине можданог оштећења 
и обично се деле на: I степен - блага ХИЕ, II степен - средње тешка ХИЕ и III 
степен - тешка ХИЕ.

Новорођенчад која су преживела тешку ХИЕ:
ниво живахности се побољшава за 4-5 дана
хипотонија и тешкоће у храњењу перзистирају, тако да је неопходна упо-
треба сонде недељама (понекад и месецима)
Захваћеност других органских система (осим мозга) током ХИЕ:
тешка респираторна и кардијална депресија, као и знаци компресије 
можданог стабла могу сугерисати руптуру Галенове вене са великим хе-
матомом у задњој лобањској јами
редукција контрактилности миокарда, тешка хипотензија, пасивна дила-
тација срца, трикуспидална регургитација су учестале током тешке ХИЕ
пацијенти могу имати тешку пулмоналну хипертензију која захтева аси-
стирану вентилацију
ренални проблеми се манифестују као олигурија, а за време опоравка, 
као пад тубуларне функције који води електролитном и воденом дисба-
лансу 
интестинални поремећаји се не запажају првих дана живота; слабија пе-
ристалтика и отежано гастрично пражњење су уобичајени, док је некро-
тизујући ентероколитис редак.
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ДИЈАГНОСТИЧКЕ ПРОЦЕДУРЕ

Нема општеприхваћених специфичних тестова који потврђују дијагнозу 
ХИЕ, мада у литератури има описаних покушаја да се одређивањем биолошких 
маркера (неурон-специфична енолаза и базични мијелински протеин) у првих 
12_72 h у ликвору докаже ХИЕ, при чему концентрација ових маркера, како 
тврде аутори, указује и на прогнозу. 

У неонаталној интензивној нези (ЈИНН) тежина ХИЕ се одређује непреки-
дним праћењем (мониторингом) функционалног стања мозга и других орган-
ских система. Избор тестова зависи од еволуције симптома, а налази се интер-
претирају у зависности од клиничким прегледом утврђеног статуса.

Гасне анализе (рО2, рСО2, рН, ВЕ) указују на степен респираторне угроже-
ности и потребу укључивања асистиране вентилације, као и на пратећу аци-
дозу. Електролитни дисбаланс (Nа, К, Cl), уз олигурију и пораст телесне масе 
може указати на акутно тубуларно оштећење или неадекватну секрецију АДХ, 
посебно у првих 2-3 дана. Уреја и креатинин у серуму и клиренс креатинина 
указују на реналну дисфункцију.

Гликемијом у серуму се прати одговарајућа енергетска надокнада.

НЕУРОРАДИОЛОШКЕ МЕТОДЕ

Ултразвук мозга (трансфонтанеларна неуросонографија) је данас прих-
ваћена као метода избора за детекцију церебралних оштећења услед ХИЕ, због 
портабилности апарата који се може применити и у ЈИНН, као и због могућ-
ности честог понављања прегледа (праћење еволуције промена) без последи-
ца по новорођенче. Могу се дијагностиковати: едем мозга, перивентрикуларна 
леукомалација (ПВЛ) у акутној и хроничној (цистичној) фази, субкортикална 
леукомалација (СКЛ ), дифузна цистична леукомалација (ДЦЛ). У току 2_4 ме-
сеца од примарног инсулта долази до атрофије мозга. 

Магнетска резонанција ендокранијума се у дијагностици ХИЕ све више 
користи, јер може приказати лезије базалних ганглија и кортекса боље од ул-
тразвука, што има и прогностички значај (2).  

ОСТАЛА ИСПИТИВАЊА

ЕЕГ је обавезно регистровати (континуирани мониторинг), посебно код 
новорођенчади са средње тешком или тешком клиничком сликом, јер конвул-
зије могу бити присутне и без видљивих клиничких знакова (дискретни напа-
ди, деца на мишићној релаксацији због интубације).
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Ехокардиографија код деце која захтевају инотропну подршку помаже да 
се установи миокардна контрактилност и евентуално постојање структурних 
срчаних дефеката.

Офталмолошки преглед (ретиналоскопија и офталмоскопија) могу указа-
ти на развојне аномалије мозга, као и на ретроленталну фиброплазију.

Аудиолошко испитивање се спроводи код све деце након ХИЕ, како би се 
правовремено установило оштећење слуха, које је посебно изражено у оних 
који су били на вештачкој вентилацији.

ТЕРАПИЈА

Лечење се увек обавља у специјализованим јединицама интензивне неге. 
За сада нема специфичног лека за прекид ХИЕ. Основни циљ терапије је спре-
чавање додатних лезија ЦНС-а услед неадекватне размене гасова, циркулатор-
не инсуфицијенције, рецидивантних конвулзија и метаболичких поремећаја. 
Препоручене мере су:

обезбеђење адекватне вентилације, перфузије и метаболичког статуса; 
многа новорођенчад захтевају примену артефицијалне потпоре дисања 
током прве недеље;
обезбеђење адекватне концентрације гасова у крви и ацидобазног стату-
са: РаО2 око 80-100 ммHg, PaCО2 око 35-40 ммHg и pH 7.35-7.45;
кофеин цитрат за апноичне кризе у дози од: 20мг/кг; (5-10мг/кг је доза 
одржавања и.в., п.о.);
одржавање средњег артеријског притиска око 35 ммHg (терминскa ново-
рођенчад): допамин (2-20 мцг/кг/мин и.в. континуирана инфузија) или 
добутамин (2-25 мцг/кг/мин у континуираној и.в. инфузији) се користе 
за регулацију адекватног срчаног волумена;
течност, електролити и нутритивни статус мора бити праћен и кориго-
ван адекватним уносом (инфузиони раствори, калорије, протеини). Из-
бегавати хипогликемију или хипергликемију (обе могу оштетити мозак). 
У прва 2 дана рестрикција и.в. уноса течности на 2/3 израчунатих потре-
ба према гестацији и телесној маси (због тубуларне некрозе и неадекват-
не секреције АДХ);
прекидање конвулзија: фенобарбитон 15-20 мг и.в. иницијална доза (нај-
више до 40 мг/кг ТМ/24 h), уз дозу одржавања од 3-5 мг/кг ТМ/24 h ), или 
ако напади не престану;
фенитоин 10мг/кг ТМ и.в. иницијална доза (до 20 мг/кг ТМ), уз дозу одр-
жавања од 4-8 мг/кг ТМ/24 h), ако су рефректорне - мидазолам 0.1-0.3 мг/
кг/h ТМ у континуираној и.в., инфузији.
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По стабилизацији виталних функција спроводи се стимулациони физикал-
ни третман, а за 4 недеље укида се антиконвулзивна терапија (ако се напади не 
понављају, а ЕЕГ је уредан)

По отпусту се дете уводи у Регистар ризичне деце у развојном саветова-
лишту, где се редовно прати психомоторни развој (развојни неуропедијатар) 
и по потреби спроводи стимулација (физијатар, соматопед, логопед). Такође се 
контролише вид, слух, ЕЕГ, а по потреби и евоцирани потенцијали, уз неуро-
радиолошка снимања (УЗ, ЦТ, МР).

МОГУЋНОСТИ ПРЕВЕНЦИЈЕ ХИЕ

“Неуропротектори” се за сада испитују експериментално, али су резултати 
охрабрујући и верује се да ће ускоро неки од њих ући у рутинску праксу:

аопуринол – елиминацијом слободних радикала је допринео нешто 
бољем преживљавању и стабилизацији церебралног крвног протока (али 
је посматрана група била мала);
фенобарбитон у дози од 40 мг/кг дат у току првог сата код неонатуса са 
тешком ХИЕ смањује склоност конвулзијама и доприноси повољном ис-
ходу (мање хендикепа);
МК-801 - антагонист ексцитаторних аминокиселина (ЕАА) показује 
обећавајуће ефекте у експериментима на животињама, али на неонату-
сима није тестиран (кардиоваскуларни нежељени ефекти);
хипотермија – снижавање температуре мозга на 33-34 0C, за 1-6 сати од 
лезије штити ЦНС. Механизам дејства још није потпуно проучен, али се 
претпоставља да: 

редукује метаболизам мозга и смањује енергетску потрошњу,  -
смањује ослобађање ексцитаторних трансмитера, -
редукује промене у флуксу јона, -
редукује васкуларну пермеабилност, едем и оштећење хематоенцефал- -
не баријере.
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3.2. ДИФЕРЕНЦИЈАЛНА ДИЈАГНОЗА ПОРЕМЕЋАЈА 
МЕТАБОЛИЗМА КАЛЦИЈУМА КОД ДЕЦЕ

Маја Ђорђевић, Адријан Сарајлија
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије 
„Др Вукан Чупић“, Београд
Mедицински факултет Универзитета у Београду

Поремећаји метаболизма калцијума нису ретки у дечијем узрасту. Хипо-
калцемија је чешћа у односу на хиперкалцемију, и јавља се у оквиру бројних 
стања која су везана за поремећаје метаболизма витамина D и паратиреоидног 
хормона (PTH) или за недовољан унос калцијума. 

УЛОГА КАЛЦИЈУМА У ОРГАНИЗМУ

Калцијум се у организму налази у јонизованом облику и у облику калцију-
мових соли. Добро је познато да је неопходан за изградњу и раст костију и да 
се у костима налази највећа количина укупног калцијума, али не треба забора-
вити и на друге улоге калцијума. Он је неопходан за преношење хемијских сиг-
нала између ћелија, регулисање преноса нервних импулса, индукцију мишић-
них контракција, иницијацију процеса згрушавања крви, има улогу кофактора 
многих ензима и хормона и значајан је у регулацији ћелијске пролиферације и 
матурације. Због битних улога калцијума неопходно је да његова хомеостаза 
буде регулисана, да постоји уравнотежен однос између уноса и излучивања и 
да сви хормони и ензими који утичу на његову прерасподелу у органанизму 
буду у функцији (1, 2).

ПАТОФИЗИОЛОГИЈА И ХОРМОНСКА РЕГУЛАЦИЈА 
КАЛЦИЈУМА У ОРГАНИЗМУ

Око 99% укупног калцијума налази се у костима у облику соли хидроксиа-
патита, док свега 1% чини екатрацелуларни и интрацелуларни калцијум. Кон-
центрација калцијума у плазми нормално износи 4,5 - 5,1 mEq/l, или 9 - 10,2 
mg/dl, односно 2 - 2,5 mmol/l. Половина се налази у јонизованом облику, 40% је 
везано за протеине (око 90% за албумине), а 10% циркулише у плазми везано 
за различите анјоне (фосфати, карбонати, цитрати и лактати). Ниво калцијума 
у серуму је виши код деце него код одраслих. Треба истаћи да су акутни знаци 
хипокалцемије последица снижења само јонизоване фракције калцијума, тако 
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да се неке лабораторије за рутинско одређивање калцијума ограничавају на ме-
рење јонизованог, а не укупног калцијума у серуму. При нормалном pH плаз-
ме од 7,4 сваки грам албумина везује 0,8 mg/dl калцијума. Проценат везивања 
калцијума за албумине зависи од карбоксилне групе албумина, чија је актив-
ност под утицајем pH средине. При акутном снижењу pH смањује се везивање 
калцијума за албумине, док алкалоза повећава ово везивање, а самим тим се 
смањује концентрација јонизованог калцијума. Из тог разлога се у алкалози 
може очекивати тетанија (1-3).

У физиолошким условима постоји стална равнотежа између калцијума у ко-
штаном систему и ван њега. Сматра се да се дневно око 500 mg калцијума осло-
боди из костију и исто толико угради у кости. Хомеостаза се одржава и између 
апсорпције у цревима и екскреције путем бубрега. И поред тако сложене регу-
лације промета, концентрација калцијума у крви остаје релативно константна 
захваљујући врло прецизној хормонској регулацији од стране PTH и витамина 
D. Минимално снижење концентрације калцијума у крви подстиче ослобађање 
PTH, док повишење калцијума спречава ослобађање овог хормона (3, 4). 

ХИПОКАЛЦЕМИЈА

На табели 1 приказана су најчешћи узроци хипокалцемије у дечијем добу (1, 2).

Табела 1. Најчешћи узроци хипокалцемије код деце 
I Новорођена деца III Школска деца
Рана неонатална хипокалцемија АИПС типа 1***

мала телесна маса на рођењу Изоловани хипопаратиреоидизам
асфиксија Псеудохипопаратиреоидизам
дијабетес мајке IV Остали узроци хипокалцемије

Касна неонатална хипокалцемија Рабдомиолиза 
Хиперкалцемија мајке Синдром лизе тумора
Конгенитални хипопаратиреоидизам Трансфузије крви
АD*, АR**, X везани Дијете
Dелеција 22q.11 Хипомагнезијемија

II Одојче и мало дете Парентерална исхрана 
Рахитис Стање шока
Хипопаратиреоидизам Акутни панкреатитис
Смањени унос калцијума Хемохроматоза
Терапија фенобарбитоном Остеопетроза
Малапсорпција Бубрежна инсуфицијенција

Дефицит D витамина 
АD*: аутозомно доминатни, АР**: аутозомно рецесивни, АИПС тип 1***: аутоимуни полиглан-
дуларни синдром типа 1
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Код детета са сниженом концентрацијом калцијума у серуму испод 2 
mmol/l неопходно је испитивање, без обзира да ли је хипокалцемија са или без 
клиничких манифестација. Пажљиво узета анамнеза о начину исхране, спро-
вођењу профилаксе рахитиса, позитивној породичној анамнези за хипопара-
тиреоидизам, примени лекова или присуству других симптома и знакова може 
да буде од помоћи у утврђивању етиологије хипокалцемије. Од биохемијских 
анализа у првом кораку потребно је одредити концентрације калцијума, фос-
фора, магнезијума, алкалне фосфатазе, других електролита, утврдити pH крви, 
и ако постоји могућност концентрацију PTH и витамина D. У зависности од 
анамнезе, клиничког налаза и биохемијских анализа некада је индиковано рен-
дгенографско испитивање скелета или примена других испитивања (1, 2). 

Ако код детета постоји манифестна хипокалцемија, пре етиолошког испи-
тивања хипокалцемије потребно је тетанију решавати интравенским препара-
тима калцијума. Најбоље је дати 1 – 2 ml/kg калцијум глуконата полако интра-
венски. Ова доза се може поновити 6 – 8 пута у току дана, или континуирано 
8,5 ml/kg/24 сата. Што се тиче неманифестне хипокалцемије, у зависности од 
поремећаја које је довео до снижења концентрације калцијума у серуму зави-
сиће и став везан за лечење. Када се лекар одлучи за терапију, дају се искључиво 
перорални препарати (никада парентерални) и то калцијум глуконат, калцијум 
глубионат и калцијум карбонат. Препоручена доза од 50 mg/kg елементарног 
калцијума се дели у 3 до 4 дневне порције. За већу децу се препоручује 1 – 3 
грама елементарног калцијума дневно. Поред лечења саме хипокалцемије не-
опходно је и лечење основне болести, углавном препаратима витамина D. Из-
бор препарата витамина D зависи од етиологије хипокалцемије. У случајевима 
поремећаја хидроксилације холекалциферола у јетри (што је ређе) или бубре-
зима (чешћи поремећај) треба применити активне облике овог витамина (на 
тржишту доступни као Аlpha D3 или Rocaltrol) (1).

ХИПЕРКАЛЦЕМИЈА 

Повишене концентрације калцијума у серуму су, као што је већ напоме-
нуто, код деце много ређе него снижене, а узрока хиперкалцемије има мање 
него хипокалцемије. Блага хиперкалцемија се сматра када је концентрација 
калцијума у серуму 2,5 – 3 mmol/l, средње тешка 3 - 3,5 mmol/l и тешка када је 
концeнтрација калцијума у серуму већа од 3,5 mmol/l. На табели 2 приказани 
су најчешћи узроци хиперкалцемије код деце (1).
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Табела 2. Најчешћи узроци хиперкалцемије код деце

Интоксикација витамином D ФБХХ*
Супкутана масна некроза Тиреотоксикоза
Малигне болести Тиазидни диуретици
Хиперпаратиреоидизам Хипервитаминоза А
Вилијамсов синдром Имобилизација 
Грануломатозне болести Хипофосфатазија 
Превелики унос калцијума Бубрежна остеодистрофија 
Хондродисплазије (један број) Адренална криза

ФБХХ*: фамилијарна бенигна хипокалциурична хиперкалцемија

Клинички, хиперкалцемија се манифестује хипотонијом, анорексијом, 
ненапредовањем у телесној маси, раздражљивошћу, поремећајем свести, кон-
стипацијом, полидипсијом, полиуријом, сврабом и нејасном фебрилношћу. За 
лечење благе и средње тешке хиперкалцемије обично је довољно обезбедити 
повећан интравенски унос течности, и то за децу до 10 kg 150 ml/kg, а за веће 
дете 2000 ml по квадратном метру телесне површине. За тешке облике хипер-
калцемије поред хиперхидрације даје се фуросемид 1 – 2 mg/kg/24 сата, про-
низон 1 mg/kg/24 сата и калцитонин 5 – 15 IJ/kg. Тешку хиперкалцемију треба 
озбиљно схватити и енергично лечити (1, 2).

ЗАКЉУЧАК

Калцијум има битну улогу у многим процесима у организму. Акутну симптом-
ску хипо- и хиперкалцемију треба кориговати, а затим утврдити разлог који је до-
вео до поремећаја концентрације калцијума у серуму и лечити основни узрок.
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3.3. ПРЕВЕНЦИЈА И ЛЕЧЕЊЕ ОСТЕОПОРОЗЕ  
КОД ДЕЦЕ

Адријан Сарајлија, Маја Ђорђевић
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије 
„Др Вукан Чупић“, Београд

Остеопороза представља најчешћи метаболички поремећај костију код 
одраслих особа, али се током последњих година све више препознаје значај 
овог обољења и у дечјој популацији (1, 2). Код деце настаје као примарно стање 
или секундарно, као последица других болести или нежељених ефеката одређе-
не терапије (3). Остеопороза се код одраслих дефинише као смањење масе и 
поремећај у микроархитектури костију с повећаним ризиком за патолошке 
(нетрауматске) преломе. Дијагноза остеопорозе код деце захтева удруженост 
смањене минералне густине костију са преломима (3).

ДИЈАГНОСТИКА ОСТЕПОРОЗЕ

Процена коштаног здравља код деце обухвата анамнестичке податке о ко-
штаним боловима и ограничењу покретљивости, лабораторијско испитивање, 
стандардно радиографско испитивање, методе којима се мери густина костију 
(двојно-енергетска X-зрачна апсорпциометрија, квантитативна компјутеризо-
вана томографија, квантитативно ултразвучно снимање кости). Важан сегмент 
процене здравља коштаног система су лабораторијски маркери коштаног ме-
таболизма. Овде спадају концентрације калцијума и фосфора у серуму и ури-
ну, серумски ниво паратироидног хормона и витамина D, као и концентрације 
специфичних маркера коштаног метаболизма (коштана изоформа алкалне фос-
фатазе, остеокалцин, остеопротегерин, пропептид типа 1 проколагена и кар-
бокситерминални пропептиди типа 1 колагена, као маркери формирања кости, 
аминотерминални и карбокситерминални телопептиди типа 1 колагена, као 
маркери ресорпције кости) (4). Кључни критеријум за дијагнозу остеопорозе 
је смањена минерална густина костију на остеодензитометријском налазу. Ова-
кав приступ је прихваћен због јасно документоване везе између густине костију 
мерене остеодензитометријском методом двојно-енергетске X-зрачне апсорп-
циометрије (DXА) кичме, кука и ручног зглоба са једне стране и ризика за пре-
ломе, са друге (5). Према препорукама Светске здравствене организације, код 
одраслих се остеопорозом сматра коштана минерална густина која је за више од 
2,5 стандардне девијације (SD) мања од стандардне вредности. Као стандардна 
вредност се узима максимална вредност густине костију за дати пол остварена 
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у млађем одраслом добу (тзв. вршна густина костију). Мера одступања од стан-
дарда се означава Т-скором, те вредности овог параметра у распону од -1 до -2,5 
SD одговарају остеопенији, а ниже од -2,5 SD остеопорози (5). 

Међутим, остеодензитометријска процена код деце је под директним 
утицајем величине тела; густина костију се изражава у g/cm2 и једначина не 
узима у обзир волуметријску „трећу” димензију која корелира с узрастом. Пре-
ма раду Гафни и сарадника, чак 50% деце добија непотребну терапију за остео-
порозу ако се тумачи само на основу DEXА резултата (6). Стога је Међународно 
удружење за клиничку дензитометрију недавно изнело став о коштаној 
дензитометрији код деце, према коме дијагноза остеопорозе не може бити 
постављена само на основу DEXА снимања, управо због наведеног ограничења 
метода (7). За коначну дијагнозу остеопорозе код деце неопходан услов је удру-
женост фрактуре са ниском минералном густином костију. Критеријум пре-
лома подразумева једно или више од набројаног: 1) фрактура дуге кости доњих 
екстремитета, 2) компресивна фрактура кичмених пршљенова или 3) две или 
више фрактура дугих костију горњих екстремитета. Т-скор који се користи у 
процени густине костију одраслих неупотребљив је код деце, јер се ова мера 
одређује у односу на вршну густину костију, односно може се користити тек од 
раног одраслог доба. 

У педијатрији се користи Z-скор, односно одступање изражено у стан-
дардним девијацијама за које вредност минералне густине костију одступа од 
средње вредности за дати пол и узраст. Остеопороза је дефинисана Z-скором 
минералне густине костију који за две или више стандардних девијација заостаје 
за стандардом одговарајућег узраста, пола и телесних димензија. Z-скор између 
-1,0 и -2,0 SD је дефинисан као смањена густина костију и уобичајено се озна-
чава као остеопенија (7).

КЛИНИЧКИ СПЕКТАР ОСТЕОПОРОЗЕ У ДЕЧЈЕМ УЗРАСТУ

На остеопорозу у детињству се обично посумња у случају понављаних 
прелома, а посебно када су изазвани минималном траумом. Фрактуре наста-
ле услед остеопорозе првенствено погађају дуге кости екстремитета и кичме-
не пршљенове (8). Компресивне фрактуре кичмених пршљенова се клинич-
ки испољавају болом у леђима, наглим смањењем телесне висине и налазом 
видљивог деформитета кичме. У неким случајевима, компресивна фрактура 
пршљенова је асимптомска и дијагностикује се приликом рендген дијагности-
ке спроведене из других разлога. Код појединих облика остеопорозе, као што 
је, на пример, идиопатска јувенилна остеопороза, болест се, поред фрактура, 
испољава прогресивним болом који може отежавати кретање (3). 

Важно је разликовати примарну остеопорозу (насталу услед интринзичког 
коштаног поремећаја) од секундарне остеопорозе (последица другог патолошког 
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стања или лечења). Остеопороза у дечјем узрасту настаје углавном секундарно а 
најважнији узроци су терапија кортикостероидима, хронична реуматска обољења, 
неуромишићне болести, поремећаји исхране и малигне болести. Међу примарним 
узроцима као најчешћи се издваја остеогенезис имперфекта (8). 

ПРИНЦИПИ ПРЕВЕНЦИЈЕ И ЛЕЧЕЊА ОСТЕОПОРОЗЕ КОД ДЕЦЕ

Код многих обољења дечјег узраста постоји висок ризик за појаву осте-
опорозе. У тим случајевима је неопходно мислити на превенцију и лечење ове 
компликације. Основни приступ болеснику је једнак без обзира да ли се ради о 
примарној или секундарној остеопорози, и подразумева правилну евалуацију 
стања коштаног система, клиничким, лабораторијским и визуализационим 
методама. У случају потврђене остеопорозе, а посебно ако постоји податак о 
фрактурама, неопходно је редовно праћење, контрола лабораторијских пара-
метара и остеодензитометријско снимање на сваких једну до три године (7). 

Најбољи начин превенције секундарне остеопорозе је лечење основне бо-
лести уз одржавање адекватног нутритивног статуса болесника. Дневни унос 
калцијума је потребно обезбедити, кад год је могуће, путем намирница, јер је 
биолошка вредност виша у односу на калцијумске соли, а ризик за хиперкал-
циурију је мањи. Осим тога, обазривост при употреби глукокортикоида је нео-
пходна, те ове лекове треба давати у најмањим ефикасним дозама (9).

Препоручене дневне дозе витамина D су предмет дебата у педијатријским 
публикацијама, поготово када се ради о одређеним субпопулацијама деце са 
хроничним обољењима. Потребно је нагласити да су нежељена дејства витами-
на D у смислу хиперкалцемије и хиперкалциурије ретка и готово занемарљива. 
Ипак, за сада је недовољан број студија о ефектима витамина D на превен-
цију секундарне остеопорозе код деце са различитим хроничним болестима. 
Препоруке о профилакси витамином D код деце са стањима која имају висок 
ризик за појаву остеопорозе, углавном наводе дневне дозе холекалциферола у 
распону од 400 до 800 IJ или алфакалцидола од 0,25 до 1,0 μg, уз истовремену 
суплементацију калцијум-карбонатом у дози 500 - 1000 mg дневно (3). Физичка 
активност је један од кључних фактора који спречава губитак коштане густине. 
Стога је неопходно очувати одређени степен физичке активности код свих пе-
дијатријских болесника, чак и оних са најтежим поремећајима моторике (4). 

Уколико остеопороза доведе до фрактура, а посебно рекурентних, или ако 
су локализоване на кичменим пршљеновима, неопходно је применити лекове 
који повећавају густину костију (10). Најшире коришћени антиресорптивни ле-
кови код деце су бисфосфонати који ефекте остварују делујући на остеокласте: 
инхибицијом стварања и функције, као и индуковањем апоптозе ових ћелија. 
Циклична интравенска примена памидроната и орална примена алендроната 
су два најчешћа примењивана бисфосфоната код деце, а у употреби су и други 
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лекови из ове групе (3, 10). Примена бисфосфоната се показала безбедном код 
деце, а најчешћи нежељени ефекти су пролазни (симптоми слични грипу), док 
код оралних препарата постоји ризик за појаву езофагитиса који се у потпу-
ности повлачи након престанка терапије. С обзиром на ризик од смањења 
концентрације калцијума и фосфора у крви испод безбедних граница током 
терапије препаратима бисфосфоната (нарочито интравенским), потребна је 
редовна контрола нивоа ових електролита (10). 

У скорије време, у терапију остеопорозе код одраслих је уведен и рекомби-
натни хумани паратироидни хормон који, примењен у пулсним дозама, сти-
мулише стварање нове кости. Користи се код тешких облика остеопорозе, а за 
сада није шире употребљаван код деце, с обзиром на ризик за појаву остеосар-
кома. Моноклонско антитело денозумаб је нови антиресорптивни лек који се 
користи код постменопаузалне и остеопорозе индуковане глукокортикоидима 
одраслих. Испитују се и могућности лечења појединих облика остеопорозе ће-
лијском и генском терапијом (3). 

Лечење остеопорозе треба да спречи појаву фрактура и непокретности, 
смањи бол и обезбеди очување нормалног раста. Терапијске мере морају има-
ти стратешки и мултидимензионални карактер, што подразумева одржавање 
доброг нутритивног статуса, адекватан унос калцијума и витамина D, урав-
нотежену физичку активност и оптималну примену доступних фармаколо-
шких средстава. 

ЗАКЉУЧАК

Примарна остеопороза у дечјем узрасту је релативно ретка, док се секун-
дарна остеопороза све више препознаје у читавом низу патолошких стања, а 
посебно код деце на дуготрајној глукокортикоидној терапији. Превенција ос-
теопорозе се базира на оптималној исхрани и адекватном уносу калцијума, 
витамина D и протеина, редовној физичкој активности, али првенствено на 
раном препознавању и лечењу стања која могу довести до смањења коштане 
масе. Бисфосфонати, лекови који смањују ресорпцију кости, су за сада у упо-
треби код болесника са тежим облицима остеопорозе. 
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4.1. ИНВАЗИВНЕ ГЉИВИЧНЕ ИНФЕКЦИЈЕ У 
НОВОРОЂЕНЧАДИ 

Борис Филиповић-Грчић, Жељка Мустапић, Доротеа Нинковић
Завод за неонатологију и неонаталну интензивну медицину,
Клиника за педијатрију КБЦ, Загреб
Медицински факултет Универзитета у Загребу

УВОД

Развој неонатологије и укупне медицине омогућио је преживљавање недо-
ношчади родне масе (РМ) од 400 г односно гестацијске доби од 23 тједна. Данас у 
развијеном свијету, па и у Хрватској, видимо све веће преживљавање новорођен-
чади врло и изразито ниске РМ, у 2013. је до отпуста из болнице преживјело 
50,8% недоношчади РМ 500-999 г и 92,4% оних РМ 1000-1499 г (1). Недоношчад 
су опћенито подложнија инфекцијама него терминска новорођенчад: неутрофи-
ли и макрофаги су најважнији у борби против гљивичне инфекције јер фагоци-
тирају и уништавају гљиве са и без протутијела и цитокина те са и без активације 
С3 компоненте комплемента, но ови су механизми обране у новорођенчади РМ 
<1500 г (VLBW) слабији (2). Кожа ове новорођенчади је танка, стратум корнеум 
има мање редова станица, па је кожа подложнија механичкој повреди љепљивим 
тракама и постављањем васкуларних катетера. Ниска је разина комплемента и 
фибронектина, слабија је кемотаксија и фагоцитоза. У недоношчади је и нижа 
разина имуноглобулина јер се њихов трансплацентарни пријенос догађа у већој 
мјери у задњем триместру трудноће, кад су многи од њих већ рођени. 

Колонизација роднице гљивама се нађе у око 25-46% трудница. Стога се но-
ворођенчад лако колонизира гљивама при породу, вертикалним пријеносом. 
Вертикалном се колонизацијом најчешће преноси Candida albicans. Колониза-
ција коже те слузница пробавног и дишног сустава се види у првим тједнима 
живота у новорођенчади РМ <1500 г с учесталошћу од 62%, у успоредби с 10% 
учесталости колонизације у терминске новорођенчади (3). Колонизације од 
важности за новорођенчад РМ <1500 г се ипак чешће догађају касније, хори-
зонталним пријеносом преко руку особља које ради у јединицама интензивног 
лијечења новорођенчади или преко хране и медицинске опреме. Ендотрахе-
ална колонизација је у интубиране новорођенчади РМ <1500 г чешћа него у 
терминске интубиране новорођенчади чак до 42% и повећава шансу за појаву 
гљивичне сепсе. Кандида се најчешће налази на рукама особља, а рјеђе у инфу-
зијским отопинама и на неживој околини, укључујући стијенке инкубатора, 
води за овлаживање у инкубатору, славинама, другом медицинском материја-
лу, па и у мајчином млијеку.
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Премда се инвазивна гљивична инфекција најчешће разматра као хоспи-
тална, стечена за вријеме боравка у интензивним одјелима за новорођенчад, у 
појединим истраживањима нађен је удио конгениталне кандидијазе чак од 31% 
свих инвазивних гљивичних инфекција. Примјена разних антибиотика пого-
дује развоју отпорних сојева бактерија, али и већој учесталости гљивичних ин-
фекција. Изнимно је важно посумњати на гљивичну инфекцију новорођенчади 
јер њена учесталост уз разне ризичне факторе расте, а посљедице су озбиљне. 
Може се казати да је појава касне новорођеначке гљивичне сепсе цијена већег 
преживљавања новорођенчади, посебице оне врло ниске родне масе.

ЕПИДЕМИОЛОГИЈА И УЗРОЧНИЦИ ГЉИВИЧНЕ 
СЕПСЕ НОВОРОЂЕНЧАДИ

Сматра се да је учесталост ране сепсе у новорођенчади с врло високом РМ 
(бактеријске и гљивичне, позитивне хемокултуре с клиничком сликом сепсе) 
око 1,5-2% (4), док се касна сепса јавља у 21-32% ове дјеце, уз велике варијације 
између болница. Учесталост новорођеначке сепсе је обрнуто пропорционална 
родној маси и трајању трудноће, учесталост сепсе је у терминске новорођенча-
ди око 0,1%, док је у новорођенчади РМ<750 г учесталост касне новорођеначке 
сепсе чак и 50%.

Најчешћи је узрочник гљивичне сепсе у новорођенчади, па и у оне РМ 
<1500 г Candida albicans. Задњих је година уочен пораст учесталости других 
врста кандиде, као C. parapsilosis, C. glabratae и C. tropicalis, док су С lusitaniae, 
C guilliermondi, C. dubliniensis и C. krusei рјеђе. Од узрочника гљивичне сепсе 
новорођенчади још ваља истаћи Aspergillus, а најрјеђе се као узрочници наводе 
Zygomycetes и Malassezia.

РИЗИЧНИ ФАКТОРИ

Главни ризични фактор за касну гљивичну сепсу новорођенчета је крат-
ка доб трудноће, при чему је учесталост већа према краћој доби трудноће (5). 
Учесталост такођер расте у дјеце ниже родне масе, уз нижи Апгар зброј, уз 
примјену антибиотика широког спектра (цефалоспорина и карбапенема), уз 
одгођено увођење ентералног храњења, уз примјену механичке вентилације, 
централних венских катетера, уз парентералну прехрану, уз примјену Н2 ин-
хибитора и кортикостероида, уз продужени боравак у болници. Учесталост 
гљивичних инфекција је такођер повећана уколико су болесници претходно 
имали бактеријску сепсу, некротизујући ентероколитис и малформације про-
бавног сустава (6). 
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КЛИНИЧКА ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Клиничка слика гљивичне сепсе налик је оној бактеријској и није специфич-
на. Тромбоцитопенија се нађе чешће него уз бактеријску сепсу. Остали знаци и 
налази су појава апнеје, повећање вентилацијских потреба, хипотонија, летар-
гија, хипотензија, дистензија абдомена, повећање или смањење укупног броја 
леукоцита, повећан омјер незрелих и свих неутрофила, хипергликемија, мета-
боличка ацидоза. С обзиром на благи и подмукли почетак гљивичне инфекције 
у новорођенчади је већ при постављању дијагнозе честа дисеминација уз појаву 
секундарних жаришта инфекције (6). Менингитис је честа компликација гљи-
вичне сепсе, с учесталошћу од чак 50%, и у 1,6% све дјеце веома ниске РМ. Од 
других секундарних жаришта ваља истаћи ендокардитис, ендофталмитис, који 
се јавља у 3-6% болесника с кандидемијом, бубрежне и мождане апсцесе с учес-
талошћу од 4-5%, те апсцесе у јетри и слезини. Могу се јавити и кутани апсце-
си, остеомијелитис, септички артритис и перитонитис. Будући да се секундарна 
жаришта нађу чак у трећине болесника, потребно је све болеснике претражити 
на њихову појавност. Смртност дјеце РМ <1500 г од гљивичне сепсе креће се од 
20% до 32%. У дјеце РМ <1000 г смртност је већа, од 40% до 50%. 

У великом истраживању 2004. нађен је заостатак менталног развоја у 34%, 
психомоторички застој у 24%, церебрална парализа у 18%, поремећаји вида у 
14% дјеце РМ <1000 г која су имала гљивичну сепсу. Но ови подаци нису битно 
другачији од оних у дјеце РМ <1000 г са сепсом изазваном бактеријама. Нађена 
је већа учесталост ретинопатије прематуритета и бронхопулмоналне диспла-
зије у новорођенчади с гљивичном сепсом (6). 

ДИЈАГНОЗА

При сумњи на гљивичну сепсу ваља одредити комплетну крвну слику с 
тромбоцитима, јетрене пробе, уреју и креатинин, а доказ инфекције је налаз 
гљива у примарно стерилним узорцима – у крви и у цереброспиналном лик-
вору. Свакако треба учинити и цитолошки преглед ликвора. При поставље-
ној дијагнози ваља трагати за знаковима дисеминације болести – у бубрезима, 
мозгу, срцу, јетри, оку, кожи. Треба одредити осјетљивост гљива на лијекове 
ради одабира најбоље терапије. Ваља казати да је само око петине клиничких 
синдрома сепсе праћено позитивном хемокултуром. 
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ЛИЈЕЧЕЊЕ И ПРЕВЕНЦИЈА

Једна од најважнијих мјера које ваља подузети при постављеној дијагно-
зи гљивичне сепсе јесте одстрањивање централног венског катетера. Кандида 
формира биофилм на стијенци катетера гдје је изолирана од дјеловања имуно-
лошких обрамбених учинака и од учинака антимикотика (7). Одстрањивање 
централних катетера доводи до смањења смртности од инвазивне кандидијазе. 
Амфотерицин Б реагира са стеролима станичних мембрана гљива и тако дово-
ди до разарања станица. Резистенција гљива на амфотерицин је врло ријетка. 
Липидни приправци амфотерицина су липозомални амфотерицин, амфотери-
цин Б колоидна дисперзија и амфотерицин Б липидни комплекс. Према не-
ким радовима, а и према властитом искуству, амфотерицин Б нема значајних 
нуспојава у новорођенчади. Данас се зна да нема потребе почињати лијечење 
амфотерицином Б тестном дозом уз поступно повећавање дозе, него се одмах 
може давати пуна доза од 1 – 1,5 мг/кг. Липидни приправци, према некима, 
брже доводе до стерилизације узорака, а према другима немају значајнијих 
предности (8). У случају уринарне кандида инфекције или бубрежних апсцеса 
препоручљиво је примјењивати амфотерицин Б умјесто липидних приправака 
ради боље пенетрације у бубрежно ткиво. 

Друга скупина антифунгалних лијекова су азоли, који се дијеле на триазо-
ле (флуконазол и вориконазол) и имидазоле (миконазол и кетоконазол). Они 
имају сличан учинак као и амфотерицин Б – ометају синтезу зида гљиве. Но, 
већина узорака C. krusei је резистентна на флуконазол. Вориконазол је дери-
ват флуконазола и има шири спектар антифунгалног дјеловања. Нова скупина 
антимикотика који такођер дјелују на зид гљивичне станице су ехинокандини 
– каспофунгин, микафунгин и анидулафунгин. Њихове су нуспојаве су углав-
ном благе и пролазне, а искуства у лијечење неонаталне инвазивне кандидијазе 
поступно расту. 

Премда је недоношчад цијело вријеме лијечења у интензивним јединицама 
изложена повећаном ризику оболијевања од инвазивне гљивичне инфекције, 
највећи је ризик управо у првим тједнима живота кад се најчешће и подузи-
мају најагресивнији облици лијечења (9). Управо је стога у том раздобљу важно 
уклонити све раније споменуте ризичне факторе те проводити одговарајућу 
профилаксу. У превенцији инвазивне гљивичне инфекције у недоношчади по-
жељно је смањити вријеме изложености липидних емулзија собној температу-
ри на највише 12 сати, те макар свака 24 сата примијенити нови приправак па-
рентералне прехране. Такођер, ваља рационализирати примјену антибиотика, 
посебице оних широкога спектра, на првом мјесту цефалоспорина. 
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ПРОФИЛАКСА

Флуконазол је ради својих особитости (дуг полуживот, висока ткивна кон-
центрација, ниска липофилност и мала могућност везивања на бјеланчевине), 
али и ради могућности парентералне и ентералне примјене те учесталости нус-
појава, оптималан лијек за профилаксу инвазивних гљивичних инфекција. По-
казана је сигурност и учинковитост за профилаксу колонизације и гљивичне 
инфекције у новорођенчади РМ <1000 г. Доза је 3 мг/кг два пута тједно кроз пр-
вих 6 тједана живота, или мање, уколико се прије одстрани венски катетер. Ово 
је дозирање и интервал примјене флуконазола подједнако успјешно као и краћи 
интервали примјене флуконазола. Прву дозу ваља дати што прије након поро-
да. Мета-анализом разних истраживања показано је 88%-тно смањење учеста-
лости инвазивне гљивичне инфекције у новорођенчади РМ <1000 г. Уз увођење 
профилаксе флуконазолом ваља очекивати повећање учесталости C. krusei и 
C. glabratae које могу бити резистентне на флуконазол (10). Осим новорођенча-
ди доби трудноће <28 тједана или РМ <1000 г, профилаксу флуконазолом има 
смисла проводити и у недоношчади и у новорођенчади с болестима пробавног 
сустава, као што су некротизирајући ентероколитис, комплицирани случајеви 
гастросхизе, омфалокеле, атрезије цријева и Хиршпрунгове болести (9). 

Рад је дијелом објављен у Инфектолошком Гласнику 2009;29(3):89-140 и у 
Gynaecol Perinatol 2010;19(Suppl 1):77-83.
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4.2. ДИЈАГНОСТИЧКИ И ТЕРАПИЈСКИ ПРИСТУП 
НОВОРОЂЕНЧЕТУ СА ПОРЕМЕЋАЈЕМ 
ХЕМОСТАЗЕ

Георгиос Констанинидис
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад
Медицински факултет Универзитета у Новом Саду

УВОД

Прецизна евалуација хемостазе у раном постнаталном периоду је један од 
најизазовнијих задатака за педијатра јер се нормалне вредности морају посма-
трати као динамичан процес у систему који се стално мења.

Све то је додатно компликовано и проблемом адекватног узорковања крви.
Први описи сазревања и постнаталног развоја коагулационог система дати-

рају од пре више од 20 година. Ове старије студије, уз подршку нових података, 
указују на значајне и важне разлике у физиологији коагулације и фибринолизе 
у новорођенчади у поређењу са старијом децом и одраслима. 

Иако су кључне компоненте система хемостазе присутне на рођењу, постоје 
важне квантитативне и квалитативне разлике између превремено рођене но-
ворођенчади, терминске новорођенчади, старије деце и одраслих. Ове промене 
су део физиолошког развоја (1).

СПЕЦИФИЧНОСТИ ХЕМОСТАЗЕ КОД НОВОРОЂЕНЧЕТА

Новорођенче се рађа са комбинованим дефицитом фактора коагулације: 
II, VII, IX, X, XI, XII, и XIII, а снижени су и природни инхибитори: инхиби-
тор активације спољашњег пута коагулације (енг. tissue factor pathway inhibitor 
(TFPI), антитромбин (АТ), протеин C (PC) и протеин S (PS).

Тромбоцити се стварају код фетуса од 11. недеље и нормалног су броја на 
рођењу, без обзира на зрелост новорођенчета. Ипак постоји пролазни функ-
ционални дефект, у смислу смањеног одговор на агонисте, смањене секреције 
гранула и смањене експресије места за везивање фибриногена. Ова смањена 
активност тромбоцита одржава се прве 2-4 недеље након порођаја (1). 

И поред квантитативних и квалитативних недостатака, здрава новорођен-
чад имају нормалну хемостазу. 
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УЗРОЦИ КРВАРЕЊА КОД НОВОРОЂЕНЧЕТА

За практичну примену најкориснија је патофизиолошка класификација по-
ремећеја крварења новорођенчета, јер нас непосредно информише у ком сег-
менту је и због чега је хемостаза новорођенчета нарушена.

Поремећај фактора коагулације

Поремећаји коагулације услед пролазних дефицита фактора зависних 1. 
од витамина К (I, VII, IX i X), као и дефицита антикоагулантних про-X i X), као и дефицита антикоагулантних про- i X), као и дефицита антикоагулантних про-X), као и дефицита антикоагулантних про-), као и дефицита антикоагулантних про-
теина C и S.
Поремећаји коагулације услед патолошких стања новорођенчета: дисе-2. 
минована интраваскуларна коагулација (DIC), инфекције, хипоксија и 
шок, тромбоза реналне вене.
Наследни поремећаји коагулације:3. 
Болести које се наслеђују рецесивно, X-везано: хемофилија А (дефи-X-везано: хемофилија А (дефи-везано: хемофилија А (дефи- -
цит фактора VIII), хемофилија Б (дефицит фактора IX).
Болести које се наслеђују аутозомно-доминантно: von Willebrandova  -
болест (vWB ) - дефицит von Willebrand-овог фактора (vWF).
Болести које се наслеђују аутозомно-рецесивно: тешки дефицит фак- -
тора VII и фактора XIII са повећаном склоношћу интракранијалном 
крварењу (ICH), дефицит фактора XI са непредвидивим крварењима 
током операције и повреда, vWB тип III (2).

Поремећаји тромбоцита

Квалитативни поремећаји: Glanzman - ова тромбоастенија, синдром 1. 
Bernard- Soulier.
Квантитативни поремећаји: имунотромбоцитопенијска пурпура (ITP), 2. 
прееклампсија мајке и HELLP синдром, DIC, смањена функција костне 
сржи, апластична анемија, амегакариоцитна тромбоцитопенија, конге-
нитална леукемија.

Васкуларни поремећаји

Артерио-венске малформације, интракранијална крварења, хемангиоми (2).
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ДИЈАГНОСТИЧКИ ПРИСТУП НОВОРОЂЕНЧЕТУ КОЈЕ КРВАРИ

Детаљна анамнеза и клинички преглед најважнији су у процени крварења 
у новорођенчета.

Током узимања анамнестичких података посебно треба обратити пажњу на 
следећа питања. Да ли је новорођенче „болесно” или „здраво” у моменту почетка 
крварења? Где се крварење прво јавило? Да ли се крварење јавило спонтано или 
после трауме? Да ли обилност крварења корелише са тежином повреде? Да ли је 
присутно крварење из пупчаника? Да ли је новорођенче добило К витамин? Да 
ли постоји породична анамнеза о поремећајима крварења? Постоје ли подаци о 
болестима мајке, њеним инфекцијама и о евентуалном узимању лекова?

При физичком прегледу утврђује се да ли је крварење генерализовано или 
локализовано, а затим се утврђује локализација крварења, односно да ли су 
крварења локализована претежно на слузокожи или кожи ( мукокутана крва-
рење) или у мишићима (дубока крварења ).

Лабораторијски налази

У случају изолованог крварења из гастроинтестиналног тракта (ГИТ) но-
ворођенчета корисно је урадити Аптов тест и тиме искључити присуство мај-
чине крви у ГИТ новорођенчета.

Евалуацију хемостазе започињемо увек прво спровођењем скрининг тесто-
ва, а то су: протромбинско време (PT), активисано парцијално тромбопластин-
ско време (аPTT), време крварења и одређивања броја тромбоцита.

Протромбинско време се користи за процену функционалности спољашњег 
пута коагулације у коме учествују фактори II, V, VII и X.

Активисано парцијално тромбопластинско време користи се за процену 
функционалности унутрашњег пута коагулације у коме учествују фактори 
VIII, IX, XI и XII. PT и аPTT су продужени на рођењу код већине новорђенчади, 
а нормализују се постнатално у року од 2-4 недеље.

Коришћењем и интертпретацијом скрининг тестова, уз примену додатних 
анализа могуће је доћи до вероватне дијагнозе, како је приказано на табелама 
1 и 2.
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Табела 1. Интерпретација лабораторијских налаза „болесног” новорођенчета

Лабораторијски налази
Вероватна дијагноза Додатни корисни налазиТромбо-

цити
PT аPTT

↓ ↑ ↑ DIC Фибриноген, FDP

↓ Н Н
Потрошња тромбоцита
(NEC, тромбоза реналних 
вена, сепса)

Н ↑ ↑ Болести јетре

Н Н Н
Компромитован интегритет
крвног суда

Н - нормалне вредности, NEC - некротички ентероколитис, FDP - фибрин деградациони продукти

Табела 2. Интерпретација лабораторијских налаза „здравог ” новорођенчета

Лабораторијски налази
Вероватна дијагноза Додатни корисни налази

Тр РТ аРТТ

↓ Н Н
ИТП, хипоплазија костне 
сржи

Тромбоцити мајке

Н ↑ ↑ Дефицит витамина К

Н Н ↑ Наследни дефицит фактора 
коагулације

Н Н Н
Поремећај функције тромбо-
цита,
Дефицит фактора XIII ( ретко)

Одређивање агрегабилности 
тромбоцита,
Одређивање нивоа фактора 
XIII

Н - нормалне вредности, ИТП - имунска тромбоцитопенијска пурпура

ТЕРАПИЈСКИ ПРИСТУП НОВОРОЂЕНЧЕТУ КОЈЕ КРВАРИ

Опште препоруке

Треба избегавати узимање узорака крви убодом у пету, избегавати интра-
мускуларне инјекције, а у случају потребе за К витамином примењивати орал-
не препарате.

Тромбоцитопеније

Тромбоцитопенија код новорођенчета се дефинише као број тромбоцита 
мањи од 150 x 109/л. 

Концентрат тромбоцита, у дози 10 мл/кг (10 мл концентрата садржи око 
10x109/л тромбоцита) треба дати ако је број тромбоцита:
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< 100 x 109/л код новорођенчета са знаковима крварења,
< 50 x 109/л код планиране инвазивних процедура,
< 20 x 109/л, дете клинички стабилно, без знакова крварења,
< 100 x 109/л, нема знакова крварења али је новорођенче клинички не-
стабилно.

Изузетак од наведеног је ITP. Концентрат тромбоцита је индикован код ITP 
само у случају интензивног и животно угрожавајућег крварења, јер је у основи 
тромбоцитопеније имунолошки процес, те ће тромбоцити донора бити раз-
грађени као и тромбоцита примаоца.

Терапија избора за ITP су високе дозе интравенских имуноглобулина (IVIG) у 
дози 1г/кг телесне масе 2 дана узастопно или 0,5 g/kg телесне масе током 4 дана. 

Ређе него старијој деци новорођенчади се дају и кортикостероиди у дози 
2 mg/kg телесне масе (3). Пре давања кортикостероида обавезна је пункција 
костне сржи.

Коагулопатије

Код присутне сумње на хемофилију (позитивна породична анамнеза), препору-
чује се да се у року од три сата по рођењу узме крв на преглед (из пупчаника). Како 
је ниво F VIII на рођењу исти као и код одраслих, снижене вредности ће бити пато-
лошки налаз. Ниво F IX у новорођеначком узрасту је снижен у односу на ниво код 
одраслих, те се могу јавити тешкоће при постављању дијагнозе благих облика хемо-
филије Б. Стога се препорчује понављање анализе у узрасту од 6 месеци.

У случају крварења код хемофилије А терапија избора је концентрат FVIII, 
по могућности рекомбинантни FVIII (rFVIII) у дози 25-50 Ј/кг телесне масе, у 
зависности од места и интензитета крварења.

У случају крварења код хемофилије Б терапија избора је концентрат FIX , у 
дози 50-100 Ј/кг, у зависности од места и интензитета крварења.

У литератури има само неколико извештаја о крварењу у новорођенчади са 
VWD. Тешкоће при лабораторијској обради може представљати и чињеница да 
је VWF физиолошки повишен у новорођеначком узрасту.
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4.3. ПАЛИЈАТИВНО ЗБРИЊАВАЊЕ У 
НЕОНАТОЛОГИЈИ

Борисав Јанковић
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије 
„Др Вукан Чупић“, Београд
Mедицински факултет Универзитета у Београду

Упркос значајном напретку неонаталне медицине и код новорођене деце постоје 
патолошка стања и обољења када излечење није могуће . Тада се најбољи интерес 
детета обезбеђује палијативним приступом са циљем постизања оптималног ква-
литета живота оболелог новорођенчета и његове најуже породице. Палијативно 
збрињавање подразумева поступке усмерене према отклањању или ублажавању 
постојећих тегоба уз уздржавање од агресивних дијагностичких и терапијских по-
ступака који продужавају терминалну фазу болести. Битан елеменат је и конти-
нуирана психолошка, социјална и духовна подршка родитељима у свим фазама, 
укључујући и период туговања после неизбежног смртног исхода детета (1). То 
захтева мултидисциплинарни приступ, са тимском сарадњом медицинских про-
фесионалаца и стручњака одговарајућих области. Као у случају каснијих узрас-
них категорија, палијативни приступ се и код новорођенчади започиње одмах по 
постављању одговарајуће дијагнозе. За разлику од старије деце, када се као први из-
бор препоручују кућна средина и породично окружење, палијативно збрињавање 
новорођене деце се по правилу организује у болничким условима и то претежно у 
простору намењеном интензивној терапији и нези (2). 

На основу података из средина са напреднијом здравственом статистиком 
могућа је процена према којој се у Србији може очекивати да ће индикације за 
палијативно збрињавање имати 1500 - 1700 деце узраста 0-19 година, од којих 
20%, односно 300-350, припада неонаталном узрасту. Према истоветном, ек-
траполационом приступу, од 400-500 деце, колико сваке године у Србији умре 
услед неизлечивих болести, 40% или 150-200 има мање од месец дана (3,4,5). 

ДОМЕН ПАЛИЈАТИВНОГ ЗБРИЊАВАЊА У НЕОНАТОЛОГИЈИ

Патолошка стања и обољења својствена перинаталном периоду када треба 
применити палијативне поступке обухватају пет категорија (1,6,7): 

пре или после рођења дијагностиковани неизлечиви генетички поре-
мећаји; иноперабилне урођене аномалије, као и летална оштећења орга-
на и органских система (аненцефалија; тешка обострана неразвијеност 
бубрега; др.);
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екстремна незрелост – превремено рођење када се не очекује преживља-
вање (трајање трудноће < 25 недеља);
трајна оштећења мозга услед недостатка кисеоника (трећи стадијум хи-
поксично-исхемичне енцефалопатије; најтежи облици интракранијал-
ног крварења);
стања са „неподношљивом патњом“ новорођенчета (опсежни некро-
тизујући ентероколитис са перфорацијом);
терминалне фазе различитих поремећаја код којих су сви поступци ин-
тензивног лечења остали без успеха (неконтролисана сепса; перзистент-
на плућна хипертензија; неимунски фетални хидропс и др).

Савремене дијагностичке могућности омогућавају пренаталну детекцију 
бројних конгениталних аномалија и хромозомских аберација код којих постоје 
индикације за палијативни приступ. Стандардни преглед ултразвком и у ра-
нијим фазама трудноће дијагностикује 90-98% случајева тешких аномалија 
ЦНС (аненцефалија, отворена спина бифида), као и до 80% тешких феталних 
аномалија бубрега (билатерална агенезија бубрега). Такође се открива и до 60% 
фетуса са леталним скелетним дисплазијама, док се комплексне срчане мане 
пренатално дијагностикују у око 50% случајева. Дијагноза леталних хромозо-
мопатија фетуса (тризомије 13 и 18) поставља се на основу кариотипизације 
узорака добијених амниоцентезом или биопсијом хорионских чупица. Прена-
тална дијагностика се ослања и на магнетску резонанцију, а у новије време се 
развијају неинвазивне методе генетичке дијагностике феталних аномалија (6). 

Поред стандардних дијагностичких поступака за процену степена поре-
мећаја и постављање индикација за палијативни приступ код новорођенчета, 
посебан значај имају стандардни и интегрисани ЕЕГ, као и прегледи ЦНС и 
кардиоваскуларног система ултразвуком у простору одељења неонаталне ин-
тензивне терапије и неге. 

ПЛАНИРАЊЕ ПАЛИЈАТИВНОГ ЗБРИЊАВАЊА

Палијативно збрињавање подразумева планирање неопходних поступака 
за сваког појединачног болесника. Мада израда плана захтева мултидисци-
плинарни приступ, непосредна организациона и извршна одговорност је на 
руководиоцу или најстаријем члану медицинског тима који је у том својству 
задужен и за све контакте са родитељима новорођеног детета. У случају не-
усаглашености неонатолошког тима, може се захтевати мишљење стручњака 
релевантних педијатријских области (неуролози; анстезиолози; кардиолози; 
хирурзи), као и став етичког одбора установе. Поступци палијативног збриња-
вања увек се разматрају са родитељима, узимајући у обзир њихово образовање, 
социјални статус и религијска убеђења. Уважавају се и општи принципи тако 
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што се разговор обавља у тачно заказано време и у простору који обезбеђује 
приватност. Језик треба да је разумљив за родитеље што подразумева и прево-
диоца у случају потребе. Препоручује се присуство млађег члана медицинског 
тима и одговорне медицинске сестре, а по жељи родитеља у разговору може да 
учествује и други члан уже породице. Стрпљење, емпатија и потпуна отворе-
ност у односу на дијагнозу и прогнозу се подразумевају. Поступке који нису 
медицински оправдани не треба нудити као избор. Коначна одлука се може 
одложити и уз право родитеља на друго мишљење (1,6).

Поред отклањања или ублажавања тегоба које узрокују „патњу 
новорођенчета“ (аналгоседација; купирање конвулзија; тоалета дисајних пу-
тева), план такође треба да садржи начин исхране, оправданост примене по-
ступака интензивне терапије и / или кардиопулмоналне реанимације, као и по-
ступке у терминалној фази (тзв. end of life care). Значајно је да се у свим фазама 
и околностима у највећој могућој мери спроводе поступци уобичајене неге 
новорођеног детета (1,7,8).

Аналгоседација се на основу процене интензитета бола (у одељењу треба 
да су увек доступне одговарајуће скале) обезбеђуја лековима из група нестеро-
идних антиреуматика (парацетамол), бензодиазепина (мидазолам) и опијата 
(фентанил, морфин). Избор и дозирање се врши према устаљеним и доступ-
ним схемама. 

Конвулзије су очекивана појава у бројним стањима која су у домену палија-
тивног збрињавања. Купирање и одржавање ефекта се врши на начин који је 
уобичајен и у свим осталим ситуацијама. 

Од практичног значаја је да поједини аналгетици и антиконвулзиви могу да 
доведу до респираторне депресије. Ради се о тзв. „двостраном ефекту“ у односу 
на који постоји јединствен став да при дозирању треба увек узети у обзир да је 
примарно и жељено дејство купирање бола а не недозвољено убрзање смртног 
исхода – „добра намера да се отклони бол има предност у односу на могуће 
нежељене ефекте“. 

Прекомерна секреција из дисајних путева је последица основног поре-
мећаја или ефекат примене морфина. Код интубираних болеснике проблем се 
ублажава редовним сукцијама, а као могућност се наводи и транскутана при-
мена хиосцина (адхезивне траке). 

Исхрана и одговарајућа хидрација су донедавна били подложни контро-
верзним ставовима према којима се ускраћивање хране и течности оправдава-
ло претпостављеним подстицањем излучивања ендогених опијата и потенци-
рањем аналгоседација. Осим у фази непосредног отказивања виталних функ-
ција, данас је опште прихваћен став да унос хране и течности треба обезбедити 
на сваки начин (перорално; ентерално; парентерално) који не проузрокује или 
не потенцира постојећи дискомфор. 

Интензивна терапија се и у неонаталогији првенствено везује за приме-
ну механичке вентилације. Већ од увођења артефицијелне потпоре дисања било 
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је јасно да и за тај терапијски поступак постоје одређене контраиндикације 
које укључују и одређена патолошка стања и обољења из домена палијативног 
збрињавања. Тада се, по аналогији са другим медицинским интервенцијама од 
којих се ни под којим условима не очекује повољан ефекат, може донети одлука 
да се новорођенчету не прикључи респиратор. На другој страни, знатно је дели-
катније одлучивање о прекиду већ започете интензивне терапије у фази када па-
толошки процес уђе у иреверзибилну фазу. Англосаксонска медицина допушта 
могућност да се уз сагласност родитеља обуставе сви поступци интензивног ле-
чења и да се кроз «транзициону фазу», када се прекида механичка вентилација 
и после екстубације прелази на искључиво палијативно збрињавање. Насупрот 
овоме приступу када се транзиција углавном веома брзо завршава смртним ис-
ходом, у земљама са претежно католичком традицијом, механичка вентилација 
се не прекида све до престанка срчаног рада. Тај став је културолошки и медико-
легално још увек знатно прихватљивији за нашу средину. То уз претпоставку да 
је наставак артефицијелног одржавања гасне размене остаје једина мера из до-
мена интезивне терапије, односно да се не започињу други инвазивни поступци 
(инвазивни мониторинг; инотропна стимулација; замена функције бубрега).

Кардиопулмонална реанимација спада у још увек отворене неонатолошке 
теме. Дилеме углавном искрсавају у породилишту и то односу на доњу гра-
ницу гестације када има смисла започињање реанимације. Мада дефинитивне 
препоруке не постоје, све више преовладава став да су гестација краћа 23 (6/7) 
недеље, односно порођајна ТМ нижа од 500 грама контраиндикације за реани-
мацију. „Сиву зону“ за изгледно преживљавање ограничавају распони геста-
ције од 23-24 (6/7) недеље, или порођајне ТМ од 500-599 грама, док се после 
тога без изузетка морају применити све мере кардиопулмоналне реанимације. 
У случају пренаталне дијагнозе леталних поремећаја родитељима се предочава 
де је реанимација медицински контраиндикована. Уколико се ради о могућем 
преживљавању са тешким касним морбидитетом, одлука се доноси у разговору 
са родитељима, уз пуно уважавање њиховог става (9). 

Код новорођене деце која се налазе у простору одељења интезивне терапије 
и неге кардиопулмонална реанимација се увек започиње у случају неочекива-
ног престанка дисања и срчаног рада. Насупрот томе, у случајевима када је ср-
чани застој очекивани догађај код новорођенчета на механичкој вентилацији 
и инотропној стимулацији («хронична реанимација»), кардиопулмонална ре-
анимација је не само контраиндикова, већ и етички неприхватљива (10). 

Уобичајена нега новорођенчета (купање; редовно преповијање; нега коже) 
су интегрални и незаобилазни елеменат палијативног збрињавања.

У терминалној фази, са дефинитивним отказивањем виталних функција, 
препоручује се издвајање новорођенчета у посебан простор који омогућава 
приватност присуства родитеља. По њиховој жељи, организују се одговарајући 
религиозни обред и поступци очувања успомене (фотографисање, делови 
одеће новорођенчета; прамен косе) (7,10). 
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ЗАВРШНЕ НАПОМЕНЕ

Сложеност проблематике палијативног збрињавања у неонатологији знат-
но премашује обим овога текста. То се посебно односи на разликовање медико-
легално и етички недопустиве еутаназије од подједнако неприхватљиве диста-
назије, односно поступања које продужава процес умирања. Стандарди, циље-
ви и активности палијативног збрињавања деце, укључујући и новорођенчад 
дефинисани су у нацрту „Националног програма палијативног збрињавања 
деце у Србији“ који је децембра 2014. године упућен Министарству здравља 
Републике Србије (5). 
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5.1. КЛИНИЧКЕ СМЕРНИЦЕ ЗА ПРИМЕНУ 
САВРЕМЕНЕ КОНТРАЦЕПЦИЈЕ У 
АДОЛЕСЦЕНЦИЈИ

Катарина Седлецки
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије 
„Др Вукан Чупић“, Београд

Удео сексуално активних адолесцената расте у већини земаља света. Снижа-
ва се узраст када се доживљава прво сексуално искуство, а као резултат смањи-
вања родних неједнакости промене су посебно изражене међу девојкама. Пре-
ма налазима последњег репрезентативног истраживања Светске здравствене 
организације (СЗО), приближно сваки четврти адолесцент у Европи (26%) 
постаје сексуално активан пре свог 15. рођендана. Постоје, међутим, значајне 
разлике међу појединим европским земљама. У поређењу са младићима, удео 
девојака које имају сексуално искуство је једнак или већи у западној и северној 
Европи, а знатно нижи у јужној, централној и источној Европи (1).

Истраживање здравља становништва Србије из 2013. године показује да је 
у сексуалне односе ступило 33,1% младих узраста 15–19 година, и то значајно 
више младића (39,9%) него девојака (25,7%). Младићи најчешће прво сексуал-
но искуство доживљавају у 17. години, а девојке у 18. години (2).

Мада све већи број младих у Србији следи савремене тенденције у сексу-
алном понашању, мали број њих користи ефикасну контрацепцију. Чак и када 
на почетку сексуалне активности користе кондом, највећи број адолесцената 
ће наставити са традиционалним и недовољно ефикасним методом coitusa 
interruptusa, што их разликује од младих из западноевропских земаља који се 
најчешће одлучују за контрацептивну пилулу. Стид да набаве контрацепцију, 
страх од одласка код лекара и бојазан да ће околина сазнати да су сексуално 
активни јесу, осим недовољног знања и предрасуда о контрацепцији, главни 
разлози таквог стања (3).

Лекари такође понекад оклевају да адолесцентима препишу савремени ме-
тод контрацепције бојећи се да ће тиме угрозити њихово здравље и плодност. 
У једном анонимном анкетном истраживању спроведеном међу гинеколозима у 
Србији, половина не би преписала контрацептивну пилулу девојци од 18 година 
или млађој. Три четвртине анкетираних гинеколога такође сматра да контрацеп-
тивна пилула не сме да се користи без паузе дуже од две године, а приближно 
90% пре њеног прописивања непотребно спроводи сложена хематолошка и био-
хемијска испитивања. Слична погрешна уверења ограничавају и коришћење ин-
траутерине контрацепције и неоправдано онемогућавају великом броју девојака 
и жена да у дужем временском периоду ефикасно превенирају зачеће (4).
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ПРИЛАГОЂАВАЊЕ ИЗБОРА КОНТРАЦЕПЦИЈЕ 
ПОТРЕБАМА АДОЛЕСЦЕНАТА

Младима је потребна поуздана заштита од трудноће и полно преносивих ин-
фекција. Стога треба препоручити да уз неки ефикасни метод контрацепције ко-
ристе и кондом. Прикладнији су методи који не захтевају континуирано ангажо-
вање и независни су од партнера. Контрацепција треба да допринесе квалитету 
живота кориснице, да нема изражена нежељена деловања и да не утиче негативно 
на физички изглед, расположење и понашање. Имајући у виду да код адолесцент-
киња још увек нису завршени процеси телесног сазревања, важно је да изабра-
ни метод контрацепције омогућава нормалну минерализацију костију, чува или 
унапређује плодност и остварује повољан утицај на неке здравствене поремећаје 
који се чешће срећу у том животном периоду, као што су нередовна матерична 
крварења, дисменореја, акне и синдром полицистичних оваријума (5).

Током саветовања, треба помоћи адолесцентима да сагледају како ће 
одређени метод контрацепције утицати на њихову сексуалност, уверења и на-
чин живота и подржати их у избору који сматрају најприкладнијим. Тиме се 
повећава вероватноћа да ће изабрани метод контрацепије користити доследно 
и без прекида у дужем временском периоду.

ПРОЦЕНА МЕДИЦИНСКЕ ПОДОБНОСТИ ЗА 
ПРОПИСАНИ МЕТОД КОНТРАЦЕПЦИЈЕ

Процењивање безбедности коришћења метода контрацепције је поузда-
но када се заснива на научно утемељеним доказима, мишљењу групе водећих 
стручњака и доброј клиничкој пракси. Са жељом да помогне лекарима да са 
лакоћом, сигурношћу и без непотребних дијагностичких поступака преписују 
контрацепцију, СЗО је дефинисала критеријуме за процену медицинске по-
добности, које периодично ревидира и усклађује са новим сазнањима (6). Ти 
критеријуми омогућавају да се утврди колико је безбедна примена појединих 
метода контрацепције код жена са одређеним стањима (навикама попут пу-
шења, репродуктивним стадијумом, као што су пуерперијум или нулипаритет, 
годинама старости) или обољењима (укључујући употребу лекова). 

Медицинска подобност се одређује на основу припадности једној од чети-
ри категорије. Категорија 1 значи да особа са извесним стањем или обољењем 
може да користи одређени метод контрацепције без икаквих ограничења. Код 
категорије 2, извесни ризици постоје, али предности коришћења контрацепти-
ва премашују претпостављене или потврђене ризике. Ако метод контрацепције 
припада категоријама 3 и 4, не треба га користити – осим ако лекар не процени 
другачије – јер ризици премашују предности коришћења (табела 1).
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Табела 1. Стања или обољења која представљају апсолутну или релативну 
контраиндикацију за примену одређеног метода контрацепције

Метод контрацепције Релативне (категорија 3) или апсолутне 
контраиндикације (категорија 4) за примену 
одређеног метода контрацепције

Комбинована хормонска 
контрацепција (орална, фластер, 
прстен)

Хипертензија (систолни ≥ 140 ммHg или дијастолни ≥ 
90 ммHg)
Дубока венска тромбоза/плућна емболија 
Хируршки захват са дуготрајном имобилизацијом
Постојање тромбогене мутације (фактора V Leyden, 
протромбина, дефицит протеина S, протеина С или 
антитромбина)
Исхемијска болест срца, цереброваскуларни инсулт, 
компликовано обољење срчаних залистака
Мигрена са ауром
Дијабетес мелитус са васкуларним компликацијама
Активни вирусни хепатитис

Интраутерини улошци са бакром 
и левоноргестрелом

Анатомске аномалије утеруса
Цервицитис изазван хламидијом или гонококом
Акутно запаљење органа мале карлице

Највећи број адолесценткиња може да користи све реверзибилне методе 
контрацепције. Погрешно је уверење да због повећаног ризика за развој за-
паљења унутрашњих полних органа интраутерина контрацепција (ИУК) није 
погодна за особе које нису рађале, а млађе су од 20 година. Утврђено је да су ин-
фламаторне компликације код корисница ИУК ретке, а настају као последица 
полно преносивих инфекција, првенствено хламидијске гениталне инфекције 
и гонореје. Када постоје индикације, комбинована хормонска контрацепција 
(КХК) може да се препише већ у првој години после наступа менархе, код адо-
лесценткиња са Gibert-овим синдромом, дијабетесом мелитусом, поремећаји-
ма штитасте жлезде и епилепсијом, ако користе валпроат. С друге стране, 
дуготрајна употреба лекова који индукују ензиме цитохрома Р-450, као и ла-
мотригина и рифампицинских антибиотика може да представља ограничење 
за коришћење КХК и буде разлог за избор друге врсте контрацепције.

ДИЈАГНОСТИЧКИ ПОСТУПАК ПРЕ ПОЧЕТКА 
КОРИШЋЕЊА МЕТОДА КОНТРАЦЕПЦИЈЕ

Пре почетка примене КХК потребно је утврдити да венску тромбоемболију 
нису имали девојка или неко од блиских чланова њене породице пре 50. годи-
не живота. Познато је да тромбофилија, урођена или стечена, може значајно 
да повећа ризик за развој тог најозбиљнијег нежељеног деловања КХК. Осим 
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података о обољењима и лековима које девојка узима, пре почетка коришћења 
КХК, нису потребна додатна испитивања (7).

Постављању ИУК треба да претходи искључивање присуства полно прено-
сивих инфекција (првенствено хламидијске гениталне инфекције и гонореје). 
Ако не постоји могућност лабораторијске дијагностике, профилактичка при-
мена антибиотика може да замени скрининг гениталне хламидијске инфекције, 
гонореје, трихомонијазе и бактеријске вагинозе, мада тада партнери девојака 
остају непрепознати и нелечени (5).

Добро је почети са коришћењем контрацепције непосредно по избору ме-
тода, независно од дана менструационог циклуса, ако је могуће са сигурношћу 
искључити трудноћу. Треба саветовати апстиненцију или кондом првих седам 
дана ако се на тај начин почиње са коришћењем комбиноване хормонске кон-
трацепције (контрацептивне пилуле, фластера или вагиналног прстена), про-
гестагенске депо-инјекције, субдермалног импланта и интраутериног улошка с 
левоноргестрелом, а прва два дана ако је изабрана прогестагенска орална кон-
трацепција. Постављен било ког дана менструационог циклуса, интраутерини 
уложак с бакром одмах почиње да штити од трудноће (5).

ЗАКЉУЧАК

Заштита сексуалног и репродуктивног здравља адолесцената подразумева 
да педијатри имају знања и умећа саветовања о безбедним начинима превен-
ције зачећа. Чињеница да девојка има мање од 20 година не представља контра-
индикацију за било који реверзибилни метод контрацепције. Светска здрав-
ствена организација је развила клиничке смернице које омогућавају да се по-
уздано, са лакоћом и без непотребног проширивања дијагностичког поступка 
преписују различити контрацептивни методи.
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5.2. ОПСЕСИВНО-КОМПУЛЗИВНИ ПОРЕМЕЋАЈ У 
АДОЛЕСЦЕНАТА

Јасминка Марковић
Медицински факултет Универзитета у Новом Саду

ЕПИДЕМИОЛОГИЈА

Преваленција овог поремећаја је од 1%-3% и представља један од најучеста-
лијих психијатријских поремећаја уопште. Код 30% до 50% оболелих симптоми 
се јаљају пре пубертета (1). 

Опсесивно-компулзивни поремећај (ОКП) има два врха најучесталијег 
јављања, са различитом полном дистрибуцијом: први врх је у детињству, са 
симптомима који се најчешће јављају између 7. и 12. године, када је чешћи код 
дечака; други врх је у раном одраслом добу, око 21. године, са благом домина-
цијом женског пола (2).

КЛИНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Главна обележја овог поремећаја су повратне/понављајуће присилне ми-
сли и присилне радње које трају најмање један сат дневно и узрокују нелагод-
ност и/или утичу на свакодневни живот особе. Присилне мисли или опсесије 
су идеје, слике, страхови, мисли или бриге које су јављају против воље па-
цијента, доживљавају се као непријатне, узнемирујуће, бесмислене. Присилне 
радње или компулзије су понављајућа понашања или менталне радње којима 
је циљ отклањање/умањење/неутралисање анксиозности изазване присил-
ним мислима. Присилне радње су несврсисходне и обављају се на ритуалан 
начин, према одређеним правилима. Некада окружење може да их примети: 
треба им много више времена за израду домаћих задатака и за учење, изолују 
се, или им је кожа јако сува, црвена и испуцала, ако су у питању компулзије 
прања руку или тела.
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Табела 1. Листа најчешћих опсесија и компулзија

Опсесије Компулзије
Повреде, насиље, агресија или природне катастрофе:
сталне мисли да ће повредити себе или 
друге људе (нпр. када је у близини оштрих 
предмета или прозора...)
страх да уколико не уради ритуале десиће 
се земљотрес или поплава...

стално проверавање да ли су закључана 
врата, затворени прозори, угашен 
штедњак...
проверавање да ли су повредили себе или 
друге људе
проверавање да ли се нешто лоше десило

Сексуалне и религиозне
забрањене или неодговарајуће сексуалне 
мисли, слике или импулси
екстремна забринутост да ће починити грех 
или урадити нешто неморално

избегавање неких активности, људи, места 
како би се спречила појава сексуалних или 
религиозних опсесија
потреба да се понављају неке радње да би 
се спречиле опсесије
тихо бројање, понављање фраза или мо-
литве

Симетрија, ред, уређивање, понављање
потреба да све буде симетрично или 
уједначено
потреба да ствари буду савршене или „баш 
како треба“

уређивање предмета више пута све док 
нису симетрични
бројање плочица на поду, књига у књижари, 
цигли у зиду и сл.
додиривање нечега одређени број пута на 
десној, потом на левој страни

Запрљаност, болест, повреде
страх од „контаминације“ прљавштином, 
бубама, пљувачком, урином, фецесом, ин-
сектима, радијацијом, токсичним отпадом 
и сл.

прање руку, туширање
претерана употреба сапуна, тоалет папира, 
шампона
избегавање да додирну неке људе, предме-
те, животиње из страха од контаминације

Сакупљање и гомилање
страх да се баце безвредне ствари јер 
верују да ће им требати у будућности
немогућност бацања предмета

собе препуне празних флаша, новина, кон-
зерви и сл.
сакупљање одређених предмета са улице 
или са сметлишта

Што је пацијент млађи, већа је могућност да се компулзије јаве без опсе-
сија, јер их деца често не препознају као непожељне и зато им се мање одупиру. 
Рани почетак ОКП је повезан са тежим облицима поремећаја, дужим трајањем 
и слабијим одговором на терапију. Такође, повезује се са више симптома који 
су налик на тик и вишом стопом коморбидних тик поремећаја. 

У новијој литератури се среће и појам „сензорног феномена“ који се односи 
на непријатне и ометајуће сензације, опажања, осећаје и потребе које се могу 
јавити пре или заједно са компулзијама (1). Примери ових феномена су осети 
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на кожи, осећај да је „све како треба“, осећај „некомплетности“ који их терају да 
раде компулзије све док не осете олакшање од ових непријатних феномена. Ре-
цимо, неки адолесценти осећају да су им руке масне и перу их небројено пута, 
све док се овај осећај не изгуби. Други се осећају непријатно када виде како 
стоје неки предмети на полици и осећају потребу да их прераспоређују изнова 
и изнова све док им не изгледа да су поређани „баш како треба“. 

Коморбидитет

Сматра се да 60%-80% адолесцената са ОКП има један или више коморбидних 
психијатријских поремаћаја. Најучесталији су тикови, хиперкинетски поремећај, 
анксиозни поремећаји, поремећаји расположења и поремећаји исхране (3,4).

Ток и исход

ОКП може почети нагло или постепено, симптоми се могу мењати током вре-
мена (али обично остају тематски конзистентни), повлачити се и поновно поја-
вљивати током живота. Истраживања указују да су често непрепознати али и да 
се пацијенти, ако се уопште јаве на лечење, јављају после око 2,5 године трајања 
поремећаја (1). Један од разлога је то што се стиде симптома и прикривају их све 
док не почну да их озбиљно ометају у свакодневном функционисању. 

Студије праћења указују да код особа са ОКП у каснијем периоду може 
бити дијагностикован анксиозни поремећај, депресивни поремећај и тик.

ЕТИОЛОГИЈА

Генетички фактори

Супротно ономе што се мислило десетинама година, да је ОКП условљен 
факторима окружења, данашња истраживања говоро управо супротно. Сма-
тра се да је у питању генетички поремећај са херитабилношћу од 45%-65% (1,3). 
Што је ранији почетак болести већа је и вероватноћа да ће рођаци првог реда 
имати ОКП, тикове или Туретов поремећај.

Негенетички фактори

Код предиспонираних особа окидачи за појаву ОКП могу бити фактори 
окружења, као на пример емоционални стрес, повреда мозга. Ексцесивно до-
бијање на тежини мајке током гестационог периода, продужени порођај, пре-
времено рођење и новоређеначка жутица се повезују са појавом ОКП касније 
у животу (1,2,3).
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Инфекција бета хемолитичким стрептококом групе А

Претпоставља се да инфекција овим стрептококом код одређених особа до-
води до појаве аутоантитела која укрштено реагују са целуларним компонента-
ма базалних ганглија и манифестују се појавом/погоршањем симптома ОКП и/
или тиковима (1). Ова хипотеза је подржана и имунолошким и неуроимиџинг 
налазима али је применљива на мали број особа са ОКП. 

Неуробиолошки фактори

Једна од хипотеза је о дисрегулацији фронто-кортико-стриато-таламичког 
круга код пацијената са ОКП. Функционалне неуроимиџинг студије су показа-
ле да постоји хиперактивација орбитофроналног кортекса, предњег цингула-
тума и стриатума и да се ова активација смањује након третмана (3).

ТЕРАПИЈА

Пре одлуке о третману, важно је направити детаљну процену у коју се 
укључује како сам пацијент, тако и породица и школско окружење.

Табела 2. Процена опсесивно-компулзивног поремећаја

Године почетка Узраст када су први пут симптоме приметили адолес-
цент и/или родитељи

Тежина поремећаја Важно је разликовати ОКП од пролазних опсесија и 
компулзија које се јављају и током нормалног развоја
Скале процене тежине симптома когу бити од кори-
сти

Увид Слаб увид је карактеристика ОКП код деце
Присуство сензорних феномена Менталне или физичке сензације се могу јавити уме-

сто опсесија
Породични приступ проблему Ексцесивни критицизам или висок степен 

акомодације симптомима су повезане са лошим ис-
ходом

Има ли коморбидних поремећаја? Анксиозни поремећаји, поремећаји расположења, 
тикови, хиперкинетски поремећај, злоупотреба 
супстанција

Психијатријски хередитет Да ли у породици постоје оболели од ОКП или другог 
психијатријског поремећаја?
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Третман ОКП који је благог до умереног интензитета треба почети пси-
хотерапијом и то когнитивно-бихевиоралном психотерапијом (КБТ), која је 
једино доказано ефикасна у третману ОКП код младих. Комбинација КБТ и 
фармакотерапија је резервисана за тежи облик поремећаја, или само фармако-
терапија уколико КБТ није доступна (2,4).

ПСИХОТЕРАПИЈА

Препоручује се од 12 до 25 сеанси КБТ, при чему се у почетку ради на при-
купљању детаљних информација о симптомима (обично се прави „листа“ ри-
туала). Обавезно је и укључивање родитеља јер су истраживања показала да је 
исход третмана много бољи уколико се у лечење укључи и окружење адолес-
цента. Уколико је реч о млађим пацијентима родитељи могу бити и котерепеу-
ти који спроводе третман код куће.

ФАРМАКОТЕРАПИЈА

Представља прву линију третмана у случају да се ради о тешком облику 
ОКП, и тада је ефикасност много већа уколико се примењује у комбинацији 
са психотерапијом. Лекови првог узбора су селективни инхибитори поновног 
преузимања серотонина (5). 
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5.3. УПОТРЕБА И ЗЛОУПОТРЕБА АЛКОХОЛА У 
АДОЛЕСЦЕНЦИЈИ – ШТА ПЕДИЈАТАР МОЖЕ 
ДА ПРЕДУЗМЕ?

Александра Стојадиновић
Инситут за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад
Медицински факултет Универзитетa у Новом Саду

Алкохол је психоактивна супстанција коју адолесценти најчешће користе: 
у Србији је 2011. године 80% младића и 73% девојака узраста 15 до 16 година 
пило алкохол у току претходних дванаест месеци, а у последњих 30 дана 59% 
младића и 46% девојака. Пет и више пића у периоду од неколикко сати током 
претходних 30 дана попило је 44% младића и 29% девојака (1). Са употребом 
алкохола млади почињу веома рано, тако да је пре навршених 13 година бар 
једну чашу алкохолног пића попило 65% дечака и 47% девојчица, а епизоду 
пијанства имало је 15% дечака и 4% девојчица (1). 

Употреба алкохола у адолесценцији често је повезана са другим ризичним 
понашањима (1), са повредама, изложеношћу насиљу (1,2,3), неповољно утиче 
на развој мозга адолесцената и младих одраслих особа, а може да доведе до на-
станка зависности од алкохола, цирозе јетре и различитих карцинома (4). На-
ционални институт о злоупотреби алкохола и алкохолизму (National Institute on 
Alcohol Abuse and Alcoholism -NIAAA) из САД, припремио је Водич за скрининг 
на алкохол и кратке интервенције са циљем да помогне лекарима који се баве 
здравственом заштитом адолесцента да брзо и једноставно идентификују адо-
лесценте који имају ризик за развој проблема повезаних са употребом алкохола 
и предузму одговарајуће кораке како би заштитили њихово здравље (5).

Неколико истраживања је показало да скрининг на алкохол и кратке ин-
тервенције могу да доведу до смањене употребе алкохола код адолесцената (6) 
и студената (7,8) али су потребна додатна истраживања како би се утврдило 
значај и дужина трајања ефеката. 

КАДА ТРЕБА ИЗВРШИТИ СКРИНИНГ УПОТРЕБЕ АЛКОХОЛА? 

Скрининг употребе алкохола може се извршити приликом било ког сусре-
та лекара и адолесцента, а обавезно га треба извршити код адолесцента код 
којег постоји одређени здравствени проблем или стање које може да буде по-
везано са употребом алкохола или када се адолесцент ангажује у различитим 
ризичним понашањима (табела 1). 
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Табела 1. Спровођење скрининга употребе алкохола 

Посете лекару Здравствени проблеми Понашање 

Као део редовног годишњег 
превентивног прегледа 

Ако се адолесцент об-
рати лекару због акутног 
обољења, повреде или дру-
гог разлога
Ако адолесцент дуже време 
није долазио код лекара

Адолесцент има неко стање 
које са собом повлачи ри-
зик за злоупотребу ПАС*
депресивност
анксиозни поремећај
поремећај опхођења
поремећај пажње са или 
без поремеђаја активности
Адолесцент има проблем 
који може бити повезан са 
употребом алкохола
задесне повреде
измењен образац исхране 
измењен образац спавања
гастроинтестинални 
поремећај
полно преносива инфекција
трудноћа

Адолесцент се ангажује 
у другим ризичним 
понашањима
пушење цигарета
употреба других ПАС*
Адолесцент је значајно про-
менио понашање
изражен пркос и 
противљење
промена друштва
проблеми у школи
губитак интересовања 
за активности које су му 
раније биле значајне

ПАС- психоактивна супстанција

Скрининг употребе алкохола и одговарајуће интервенције спроводе се у 
три корака. 

Корак 1: спровођење скрининга
Да би се извршио скрининг употребе алкохола и проценио ризик за развој 

проблема повезаних са употребом алкохола довољно је да лекар постави само 
два питања (табела 2).
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Табела 2. Скрининг употребе алкохола код адолесцената 

Узраст 10 до 11 година

Прво питати о упо-
треби алкохола међу 
пријатељима 

Да ли пријатељи користе 
алкохол?
“Да ли је ико од твојих 
пријатеља-другова пио 
пиво, вино или било које 
друго пиће које садржи 
алкохол током претходне 
године“

Употреба алкохола међу 
пријатељима (без обзира 
на учесталост и количину) 
представља ризик да и сам 
адолесцент користи или ће 
користити алкохол 

Да ли адолесцент користи 
алкохол?
„А ти- да ли си икада попио 
више од пар гутљаја пива, 
вина или неког другог пића 
које садржи алкохол“

Употреба алкохола без обзи-
ра на учесталост и количину 
указује на висок ризик 

Узраст 12 до 14 година 

Прво питати о упо-
треби алкохола међу 
пријатељима

Да ли пријатељи користе 
алкохол?
“Да ли је ико од твојих 
пријатеља-другова пио 
пиво, вино или било које 
друго пиће које садржи 
алкохол током претходне 
године“

Употреба алкохола међу 
пријатељима (без обзира 
на учесталост и количину) 
представља ризик да и сам 
адолесцент користи или ће 
користити алкохол

Колико често адолесцент 
користи алкохол?
“А ти- током колико дана си 
прошле године попио више 
од пар гутљаја пива, вина 
или другог пића које садржи 
алкохол?

Употреба алкохола без обзи-
ра на учесталост и количину 
указује на умерен или висок 
ризик 

Узраст 15 до 18 година 

Прво поставити питање о 
томе да ли сам адолесцент 
користи алкохол? 

Колико често адолесцент 
користи алкохол? 
“Интересује ме током коли-
ко дана си прошле године 
попио више од неколико 
гутљаја пива, вина или 
другог пића које садржи 
алкохол?“

 Употреба алкохола без об-
зира на учесталост и коли-
чину указује на умерен или 
висок ризик 

Количина алкохола коју 
пријатељи користе?
Ако твоји пријатељи пију, 
колико пића обично попију 
током једног изласка?“

Опијање међу пријатељима 
(binge drinking) представља 
ризик за тренутну или 
будућу потребу алкохола 
код адолесцента 
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Ретко адолесцент може да пружи прецизан одговор колико дана у току пре-
тходне године је користио алкохол, али лекaр може да процени када му адолес-
цент каже колико пута месечно или недељно користи алкохол. 

Корак 2

Корак 2 се разликује код адолесцента који не користе алкохол и код оних 
који га користе: адолесцента који не користи алкохол, без обзира да ли га ко-
ристе његови пријатељи треба похвалити и охрабрати да настави са здравим 
стилом живота, док код адолесцента који користи алкохол треба проценити 
ризик за настанак проблема повезаних са употребом алкохола. 

Ако ни адолесцент ни његови пријатељи не користе алкохол, адолесцента 
треба похвалити због здравог животног стила и дружења са вршњацима који 
не пију. Скрининг треба поновити за годину дана.

Ако адолесцент не користи алкохол, али га користе његови пријатељи, тре-
ба га похвалити што је одлучио да не користи алкохол и што води рачуна о 
свом здрављу и будућности. Скрининг треба поновити приликом следећег су-
срета лекара и адолесцента.

Обе групе адолесцената треба едуковати о неповољном утицају алкохола 
на развој мозга код младих и указати им да употреба алкохола у раном узрасту 
повећава ризик од озбиљних проблема повезаних са употребом алкохола кас-
није у животу. 

Код адолесцента који користе алкохол, корак 2 подразумева процену ри-
зика која се врши се на основу учесталости употребе алкохола адолесцента и 
на основу употребе алкохола међу пријатељима. Процена ризика на основу 
узраста адолесцента и броја дана током претходних 12 месеци током којих је 
користио алкохол, приказана је у схеми 1. 

Схема 1. Процена ризика на основу учесталости употребе алкохола код 
адолесцента и потребне интервенције

Узраст 1-5 дана у 
току претход-
не године

6-11 дана у 
току претход-
не године

12-23 дана у 
току претход-
не године

24-51 дана у 
току претход-
не године

52+ дана у 
току претход-
не године

≤ 11 година 

12-15 година Висок ризик

16 година Кратак мотивациони интервју и по потреби 
упућивање даље

17 година Низак ризик Умерен ризик 

18 година 
Кратко (сажето) саветовање

Кратко саветовање или мо-
тивациони интервју 
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Код адолесцената узраста до 14 година ризик расте са порастом броја прија-
теља који користе алкохол, а код адолесцента узраста 15 и више година, ризик 
је већи уколико пријатељи имају епизоде опијања. 

Код адолесцената са умереним и високим ризиком неопходно је да лекар сазна:
Образац употребе алкохола: колико често адолесцент пије, колико ал-1. 
кохола попије током једног изласка, колико често има епизоде опијања 
(binge drinking). 
За децу и адолесценте количина алкохола која се сматра прекомерном, 
односно епизодом опијања дефинисана је на основу математичког мо-
дела изведеног из података о одраслима. (табела 3) (9). 
Да ли је адолесцент имао проблеме због употребе алкохола и које (нпр. 2. 
проблеми у школи, преступи, учестовање у тучи, изложеност насиљу)? 
Да ли се адолесцент излаже додатним ризицима ( ризични сексуални 
односи, вожња под утицајем алкохола и ПАС и сл.)? 
Да ли адолесцент осим алкохола користи и друге ПАС и које? Већина 3. 
адолесцената са ниским ризиком не користи илегалне ПАС, али и њих 
треба питати о употреби ових супстанција током претходне године. 

Табела 3. Дефиниција опијања (binge drinking) у односу на пол и узраст

Пол и узраст Дефиниција прекомерне употребе алко-
хола (опијања- binge drinking)

Дечаци 9-13 година 3 и више пића током једне епизоде
Дечаци/ младићи 14-15 година 4 и више пића током једне епизоде 
Младићи 16 и више година 5 и више пића током једне епизоде
Девојчице и девојке 9 до 17 година 3 и више пића током једне епизоде

Корак 3: саветовање и пружање помоћи адолесцентима који користе 
алкохол

У зависности од процењеног ризика, код адолесцената који користе алко-
хол, у оквиру трећег корака, примењују се различите интервенције. 

Када лекар процени да код адолесцента постоји низак ризик за настанак 
проблема повезаних са употребом алкохола, адолесценту треба да пружи од-
говарајући савет у вези са употребом алкохола: “Саветујем ти да престанеш да 
пијеш, а сада је најбоље време. Твој мозак се још увек развија, а алкохол може 
неповољно да утиче на развој. Алкохол такође може да те спречи да доносиш 
добре одлуке, као и да утиче да учиниш нешто због чега ћеш касније жалити. 
Не бих волео да видим да алкохол угрожава твоју будућност”. 

Код адолесцента са умереним ризиком који није имао проблеме због употре-
бе алкохола, лекар треба да укаже да употреба алкохола представља проблем 
и да га мотивише да престане да користи алкохол. Контролу треба заказати у 
року од месец дана.



Адолесценте са високим ризиком често је потребно упутити стручњацима 
који се баве проблемима менталног здравља. Претходно је веома важно да ле-
кар обави рзаговор са адолесцентом и да га мотивише на промену, односно да 
престане да користи алкохол. Уколико родитељи не знају да адолесцент злоу-
потребљава алкохол, лекар треба да укаже адолесценту да је потребно да и ро-
дитељи буду укључени у решавање проблема, а када је присутан акутан ризик, 
треба да контактира са родитељима, иако тиме крши начело поверљивости. И 
поред упућивања стручањаку одређеног профила, лекар треба адолесценту да 
закаже контролу у наредних месец дана. 

У ситуацијама када лекар процени да постоји акутна опасност по здравље и 
живот адолесцента, као што је, на пример, вожња под утицајем алкохола, уно-
шење великих количина алкохола са другим ПАС, неопходне су хитне одгова-
рајуће интервенције. 

Код свих адолесцената лекар треба да спроведе едукацију о штетним ути-
цајима алкохола и могућим ризицима, мотивише адолесцента на промену по-
нашања уколико коиристи алкохол, настави да прати пацијента, а да потом у 
складу са његовим понашањем предузима даље интервенције.
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6.1. МАСТИ У ИСХРАНИ ДЕТЕТА - ЗНАЧАЈ И 
ОГРАНИЧЕЊА

Марија Младеновић
Општа болница Ваљево

Масти су неопходан нутријент током целог живота. Осим што побољшавају 
укус хране, оне су концентровани извор и резервоар енергије, градивне једини-
це свих ткива и мембрана, растварач и преносилац липосолубилних витамина, 
извор есенцијалних масних киселина (ЕМК) и њихових дуголанчаних деривата, 
сигнални молекули у бројним физиолошким процесима, као и значајни регула-
тори генске експресије. У физичко-хемијском смислу, изузимајући кратколанча-
не и средњеланчане триглицериде, нерастворљиве су у води, те се њихов пренос 
кроз организам обавља протеинским носачима, тј. посредством липопротеин-
ских партикула. У храни се налазе углавном у облику триглицерида (95-98%), 
холестерида и фосфолипида. Основна структурна јединица масти су масне кисе-
лине (МК), карбоксилне киселине правог угљоводоничног ланца, које могу бити 
засићене и једноструко или вишеструко незасићене, а према броју угљеникових 
(С) атома кратколанчане (≤6С), средњеланчане (8-12С) и дуголанчане (≥14С). 

Дужина угљоводоничног ланца, као и број и оријентација незасићених веза 
утичу на хемијске и физичке особине МК, те одређују њихову метатаболичку 
судбину. У природи се највећи број незасићених МК налази u цис изомерном 
облику, док су у месу и млеку преживара, поред њих, присутне и њихоне транс 
изоформе. Уобичајеном термичком обрадом хране значајан део цис изомерних 
незасићених МК прелази у транс облике. Поред тога, транс МК настају и током 
инсдустријске хидрогенације биљних уља која се користи у циљу конзервирања 
и згушњавање намирница. Њихова терцијарна структура подсећа на засићене 
МК, те их организам значајно слабије апсорбује него цис изомере. Нежељени 
биолошки ефекти транс МК се огледају у онемогућавању микрозомне елонга-
ције и десатрурације ЕМК, као и прооксидативном својству и фаворизовању 
дислипидемије, те се повезују са настајањем кардиоваскуларних, неуродегене-
ративних и малигних болести. Основни нутритивни извор транс МК је брза 
храна, пекарски и други индустријски производи. Међутим, нове прехрамбе-
не технологије у контролисаним процесима припремања хране смањују њи-
хов садржај на минимум. У храни намењеној деци њихова концентрација мора 
бити мања од 1% укупних калорија. 

Холестерол је неопходна структурна компонента свих ћелијских мембрана, 
као и прекурсор жучних киселина и стероидних хормона. Његова количина у 
организму је резултат ендогене синтезе и уноса намирницама животињског по-
рекла. Будући да је есенцијалан у виталним биолошким процесима, метаболизам 
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холестерола је еволуционо конзервиран и строго контролисан. Засићене МК, 
примарно присутне у намирницама животињског порекла, разликују се по свом 
утицају на концентрацију липопротеинских фракција холестерола. Тако лаурин-
ска, миристинска и палмитинска киселина, стимулaцијом експресиje транскри-
пционог кофактора PGC-1b (коактиватор транскрипције гена укључених у ме-
таболизам липида), подижу холестеролемију тако што истовремено повећавају 
синтезу холестерола и смањују експресију хепатоцитних рецептора за преузи-
мање холестерола из партикуле ниског дензитета (low density lipoprotein, ЛДЛ). 
Овај ефекат засићених МК је основа препоруке за редукцију засићених масти у 
исхрани у циљу превенције атеросклерозе и њених последица (1, 2).

Једноструко незасићене МК се налазе првенствено у биљним уљима, наро-
чито маслиновом, ланеном, као и у бадему и ораху. Осим енергетске улоге, оне у 
организму модулирају липидни метаболизам у повољном смислу. У вишеструко 
незасићене масне киселине спадају и ЕМК, линолна (ЛК, ω-6) и алфалиноленска 
(АЛК, ω-3), које се морају уносити храном, јер људски и животињски органи-
зам није у стању да у угљоводонични ланац уведе двоструку везу пре 9. C ато-
ма. ЕМК се налазе у храни биљног порекла (лан, сусам, ораси, зелено лиснато 
поврће, нерафинисана биљна уља). Из парентних ЕМК процесом сукцесивне 
елонгације и десатурације настају биолошки активније дуголанчане масне ки-
селине (long chain polyunsaturated fatty acids, ЛCПУФА), арахидонска (АК), до-
косахексаенска (ДХК), еикосапентаенска (ЕПК) и друге. Конверзија се обавља 
заједничким ензимским системима за обе серије МК, активно је регулисана и 
генерално мала, посебно код особа које поседују генску варијацију за десатура-
зе, ФАДС1 и ФАДС2. Осим ендогено, потребе у ЛCПУФА се обезбеђује уносом 
масне морске рибе, живинског меса, јаја, мајчиног млека и адаптираних млечних 
формула. Биолошке улоге ЛCПУФА су бројне. Осим што су важни конституенти 
фосфолипидног двослоја специјализованих ћелијских мембрана у ретини и моз-
гу, учествују и у сигналној трансдукцији, неуротрансмисији и неурогенези, а у 
другим ткивима, након издвајања из ћелијских мембрана, конвертују се у важне 
хормоне, (еикосаноиде), простаноиде, тромбоксане, лерукотриене и липоксине, 
те регулишу инфламацију, имунске процесе, агрегацију тромбоцита и хомео-
стазу липида. Функционишу и као транскрипциони регулатори гена укључених 
у инфламацију, метаболизам и раст, због чега су од есенцијалне важности за 
здравље у целини (3-5).

Дигестија масти се обавља комплексом липаза у моно и диглицериде и сло-
бодне МК којe, уз фосфолипиде, холестерол и друге липидне компоненте, у 
форми хиломикрона преко лимфотока доспевају у циркулацију. МК средњег 
и кратког ланца су растворљиве у води, те се, након апсорпције, транспортују 
директно портним крвотоком у јетру. Јетра секретује партикуле врло мале 
густине које, смањењем триглицеридног садржаја током проласка кроз цир-
кулацију, мењају дензитет и постају ЛДЛ богате холестеролом намењеним за 
потребе организма. Neискоришћен холестерол се партикулама велике густине 
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(high density lipoprotein, ХДЛ) допрема у јетру где се даље метаболише. Уколико 
је процес депоновања ЛДЛ фаворизован његовом великом количином, ниском 
ЛДЛ рецепторском активношћу и ниским нивоом повољних ХДЛ, уз додатне 
околности, стичу се услови за настанак атеросклерозе (6). 

Осим искључиво енергетске улоге, која се као једина иницијално припи-
сивала мастима, данас се зна да је и њихов квалитет у храни изузетно важнa 
детерминатa раста и развоја, па и здравља детета у целини. Мајчино млеко је 
идеална и довољна храна за терминско новорођенче и одојче у првих 4-6 ме-
сеци по рођењу. У њему триглицериди чине половину енергетске вредности. 
Иако 2/3 триглицерида припада незасићеном типу, у њиховом укупном садр-
жају доминирају засићене и једноструко незасићене масне киселине. Будући да 
је ендогена синтеза масти лимитирана великим енергетским захтевом одојче-
та, унос различитих МК мајчиним млеком веома је значајан. Најзаступљенија 
МК је палмитинска, која је у мајчином млеку готово комплетно естерифико-
вана на средњем С атому глицерола, чиме се фаворизује њенa искористљивост 
и апсорпција калцијума. Осим енергетске, она има значајну улогу у контроли 
липопротеинског метаболизма, као и биогенези митохондрија у неуронима. 
Кратколанчане МК у мајчином млеку имају првенствено имуномодулаторно и 
антиинфламаторно дејство. Садржај холестерола у мајчином млеку је неколико 
пута већи него у адаптираним формулама. Ово, међутим, не доводи до непо-
вољних ефеката по здравље, те представља предмет бројних истраживања, за 
сада без пуног објашњења. Мајчино млеко је, такође, извор ЕМК, ЛК и АЛК, 
али и њихових дуголачаних деривата, АК, ДХК и ЕПК. Присуство ЛЦПУФА у 
мајчином млеку је значајна предност, јер се тако избегава регулаторни ефекат 
десатураза. Садржај масти је варијабилан и зависи од квалитета масних резерви 
дојиље, њене исхране и de nоvо синтезе, али и од фаза и подоја и лактације. У 
одсуству природне исхране у првом полугодишту живота адаптирана млечна 
формула треба својим садржајем да обезбеди количину ДХК од 0,2-0,5% укуп-
ник МК, при чему ЕПК не треба да прелази количину ДХК, док унос АК треба да 
буде најмање једнак додатој ДХК. ЛЦПУФА се депонује у ткиво фетуса највише 
у последњем триместру трудноће када хормони, нарочито естроген, доводе до 
хиперлипемије труднице, повећавају доступност свих циркулишућих липида, а 
додатно подстичу конверзију ЕМК у ЛЦПУФА и њихов преференцијални пре-
нос кроз постељицу. Oко 600 mg ЛЦПУФА се депонује у фетус током комплетне 
трудноће. Иако су ензимски системи за елонгацију и дестаурацију ЕМК опера-
тивни од 28 гестацијске недеље, недоношчад и деца мале порођајне масе због од-
сутних масних депоа, одлагања енетералне исхране и недовољне интестиналне 
апсорпције лако постају и дуго остају дефицитна у ЛЦПУФА, те савремене пре-
поруке саветују унос 12-60 mg/kg/дан ДХК и 18-45 mg/kg/дан АК. Код ове деце, 
oсим визуелних и неуроразвојних предности, ЛЦПУФА, нарочито ДХК, имају 
повољан ефекат на инциденцију и клинички ток некротичког енетроколитиса, 
бронхопулмоналне дисплазије и ретинопатије прематуритета (7, 8, 9). 
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Иако су клиничке манифестације атеросклерозе код деце ретке, ризични 
фактори који убрзавају атеросклерозни процес настају у најранијем животном 
добу, те их је неопходно превенирати. У том смислу је од највеће важности 
оптималан унос квалитетних масти. У првом полугодишту живота саветује се 
искључиво природна исхрана или, у случају да то није могуће, исхрана адап-
тираном млечном формулом. Тако, у првих 4-6 месеци живота, тј. до увођења 
немлечне хране, масти чине 40-60% укупног енергетског уноса, а након започ-
ињања комплементарне исхране опада на 30-35%. Током прве године живота, 
имајући у виду високе енергетске захтеве, не треба ограничавати унос масти. 
Заступљеност масти у јеловнику детета узраста 1-2 године треба да износи 
30% укупне калоријске вредности хране, а након тога 25-30%. Једноструко и 
вишеструко незасићене масне киселине треба да чине до 20% укупно унетих 
калорија, од чега 7-10% есенцијалне, а засићене 8-10%. Унос холестерола треба 
ограничити на 300 mg дневно. Имајући у виду значај уношења хране са ви-
соким гликемијским индексом на метаболички дисбаланс, воћне сокове тре-
ба ограничити, а слаткише не давати. Коришћењем квалитетних и безбедних 
намирница унос непожељних транс масти се своди на реални минимум (5). 
Млеко и млечни производи представљају биолошки вредну и уобичајену на-
мирницу у исхрани деце, али и богату засићеним МК. Треба, међутим, имати 
у виду да је млеко одличан извор есенцијалних нутријената, као што су кал-
цијум, калијум и други. Биоскористивост минерала је одлична јер лактоза и 
неке аминокиселине помажу њихову апсорпцију. Оно, такође, садржи и дру-
ге биолошки вредне нутријенте са доказаним повољним утицајем на здравље. 
Смањењем садржаја млечне масти из млека и млечних производа уклања се 
потенцијално негативан ефекат засићених МК на липидни профил, уз очување 
осталих важних нутритивних квалитета (10). 

Након прве године живота, повољни ефекат додатног уноса ЛЦПУФА, а 
нарочито ЕПК и ДХК, испитивани су и уочени само код посебно осетљиве 
популације деце са метаболичким болестима, као што су фенилкетонурија и 
Zellwegerov синдром, где њихов унос резултира побољшањем визуелних и ког-
нитивних способности. Такође, унос ЕПК и ДХК успоставља равнотежу између 
про- и антиинфламаторних еикосаноида, те делује повољно на болести које у 
својој основи имају инфламацију, као и астму и неуродегенеративне болести. 
Иако подаци из литературе за сада не дозвољавају да се дефинише препоруче-
ни дневни унос за ЛЦПУФА ω -3 серије након друге године живота, чини се оп-
равдано и безбедно, у циљу превенције кардиоваскуларног ризика, саветовати 
конзумирање 1-2 порције масне морске рибе строго контролисаног квалитета 
недељно. Исхрана највећег дела како адултне тако и дечије популације je опте-
рећена неравномерним уносом ω - 6 и ω -3 ЕМК што, уз генетски полиморфи-
зам десатуразa смањује ендогену синтезу ДХК и ЕПК. Имајући у виду доказане 
биолошке улоге, у наредном периоду су неопходна додатна испитивања која би 
довела до популационих препорука за њихов унос у циљу смањења ризика за 
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настанак кардиоваскуларних обољења, метаболичког синдрома, као и очувања 
когнитивних способности и правилног имунског одговора (1). 

При давању нутритивних савета, међутим, треба имати у виду да користи-
мо намирнице а не нутријенте, те да саветовање комплетне и безбедне хране, 
уз промоцију здравих стилова живота, на најбољи начин превенира настанак 
болести повезаних са исхраном. 
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6.2. АЛЕРГИЈА НА ХРАНУ

Недељко Радловић
Универзитетска дечја клиника, Београд 
Медицински факултет Универзитета у Београду 
Академија Медицинских наука Српског лекарског друштва 

Алергија на храну представља веома актуелан и континуирано растући 
здравствени проблем (1-4). Знатно је чешћа у развијеним у односу на земље у 
развоју. У Европи се среће код 6% деце, углавном у добу одојчета и малог детета 
(4). Поремећај је најчешће пролазног карактера и примарно погађа наследно 
предиспонирану одојчад, а посебно ону у првом полугођу по рођењу и на веш-
тачкој исхрани или дохрани. У додатне факторе ризика спадају урођени дефи-
цит IgA, дохрана или вештачка исхрана у првим данима по рођењу, исхрана 
неадаптираним крављим млеком у дојеначкој доби, прерано или сувише касно 
увођење немлечне хране, дефицит витамина D, као и честе гастроинтестиналне 
инфекције у најранијем узрасту. Сензибилизација најчешће настаје директним 
путем, али је могућа и посредством мајчиног млека, па чак и трансплацентално 
(1). Склоност неадекватној имуној реакцији на антигенску стимулацију је не-
селективног карактера, те је нутритивна алергија често мултипла и у високом 
проценту удружена са инхалационом и/или контактном хиперсензитивношћу 
(5). Такође, због антигенске блискости неких врста хране честа је и унакрсна 
алергијска реакција, као што је то случај са крављим, овчјим и козјим млеком 
или кикирикијем, језграстим воћем и легуминозама (5). Најчешћи нутритивни 
алергени, одговорни за око 90% нежељених реакција овог типа, су протеини 
крављег млека, јаја, кикирикија, језграстог воћа (орах, лешника, бадем и др.), 
соје, пшеничног брашна, рибе и морских мекушаца, зглавкара и цефалопода 
(шкољке, ракови, лигње) (1, 4). У значајне алергене спадају купинасто и цитрус-
но воће, мед, семе сусама, али и многе друге намирнице или њихови додаци. 
Према подацима из Сједињених Америчких Држава и Западне Европе, водећи 
узроци нутритивне алергије у детињству су протеини крављег млека (2,0-3,5%), 
јаје (1,3-3,6), кикирики (0,6-2,2%), риба (0,4-0,6%) и језграсто (коштуњаво) воће 
(0,2%) (1, 4-6). 

Алергија на протеине хране се јавља као последица дефекта или инсуфи-
цијенције Т-ћелијске супресије и покретања једне или више хиперсензитивних 
имуних реакција које настају као одговор на антигенску стимулацију. Према 
класификацији Coombsa и Gella (11), хиперсензитивне реакције се диференци-
рају на четири основна типа и то: реагински или IgЕ посредовани (I), цитоток-
сични (II), имунокомплексни (III) и Т-целуларни (IV). 

Алергију на храну карактерише веома широк спектар клиничких манифес-
тација (Табела 1) (1, 3-6). Могуће су и веома тешке IgЕ-посредоване системске 
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реакције, некад и фаталне (3, 6). Иако је за анафилактички шок на храну у пре-
ко 50% случајева одговоран кикирики, треба имати у виду да се он јавља и на 
остале високо алергогене намирнице, па и оне ван тог списка. Према брзини 
испољавања, односно типу хиперсензитивности, нежељене појаве могу бити 
раног (реагинског) или касног (нереагинског) типа (6). После ингестије алерге-
на, реагинске промене се испољавају унутар пар минута до 2 сата, а нереагин-
ске касније, обично након 36-48 сати, па и са задршком од недељу дана (1, 6). 
Иако су најчешће у првих неколико минута по уносу алергена, тешке реагинске 
реакције, укључујући и анафилактички шок, су могуће и више сати након тога. 
Такође, нереагинске реакције, посебно Т-ћелијска, могу остати неманифестне 
и после 1-2 недеље експозиције. Код већине болесника се срећу кутане и гас-
троинтестиналне сметње, док су тегобе од стране других система ређе. Посма-
трано са патогенетског аспекта, реагински облик преосетљивости је чешћи од 
нереагинског, као и комбиновани од изолованог. 

Табела 1. Основне манифестације алергије на протеине хране

Кутане:
 - уртикарија, Quinckeov едем, периорални еритем, атопијски дерматитис
Гастроинтестиналне:
 - гастроезофагусни рефлукс, еозинофилни езофагитис,  
 - гастритис и ентеритис, абдоминалне колике, протеин-сензитивна ентеропатија,  
 - ентероколитис индукован протеинима хране, проктитис/проктоколитис,  
 - хронична опстипација
Респираторне:
 - ринитис, ларингеални стридор, опструктивни бронхитис,  
 - плућна хемосидероза (Heiner синдром) 
Системске:
 - анафилактички шок 
Друге:
 - отитис медиа, хиперактивност, инсомнија, артритис 

Алергија на протеине крављег млека представља најчешћи клинички ен-
титет у оквиру тзв. «протеин-сензитивног синдрома» који се јавља у раном де-
тињству (1, 5, 6). У клиничкој експресији доминирају кутане промене (екцем, 
периорални еритем, уртикарија, ређе Quincke-ов едем) и алергијски прокто-
колитис (5, 6). Алергијски проктитис/проктоколитис је, уз екцем, најранији 
клинички облик алергије на протеине кравлег млека (5). У честе манифеста-
ције алергије на антигене крављег млека спадају гастроезофагусни рефлукс и 
абдоминалне колике, док су друге знатно ређе или изузетно ретке. Некад је-
дини знак алергије на протеине крављег млека може бити одбијање млечних 
оброка или сидеропенијска анемија резистентна на оралну примену гвожђа. 
Иако много ређе, алергија на протеине крављег млека се среће и у каснијем 
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детињству (1, 5-7). Такође, треба имати у виду да идентичне нежељене реак-
ције, паралелно са протеинима крављег млека или одвојено, могу узроковати и 
антигени друге хране. 

Дијагноза алергије на протеине хране се заснива на детаљној личној и по-
родичној анамнези, комплетном клиничком прегледу и одговарајућим лабора-
торијским и другим испитивањима прилагођеним типу хиперсензитивности 
и карактеру тегоба испитаника (1, 3, 6). Код свих болесника са хроничном 
дијарејом неопходно је искључити друге узроке, а код оних са интолеранцијом 
млека и дефицит лактазне активности (1, 5). За доказивање реагинске преосе-
тљивости на протеине хране потребно је урадити кожну пробу и/или одредити 
серумски ниво специфичних IgЕ антитела (1, 3-6). Од помоћног дијагностичког 
значаја је и налаз већег броја еозинофила у периферном размазу крви. За по-
уздану потврду алергијског проктоколитиса, протеин-сензитивне ентеропатије 
и еозинофилног езофагитиса потребно је урадити ендоскопију са биопсијом и 
патохистолошким прегледом узорака слузнице (1, 3). Битан допринос дијагно-
зи има и повлачење тегоба на елиминационој дијети (1, 3, 5). 

Кључну улогу у превенцији алергије на храну чини ексклузивна природна 
исхрана током првих 4-6 месеци по рођењу, као и наставак дојења до краја прве 
године, па и дуже, док други поступци у том циљу, као што су елиминација 
високо алергогених намирница мајци током гравидитета и лактације и запо-
чињање немлечне исхране тек након навршених 6 месеци немају оправдање 
(1-3, 6, 8-10). То се, према досадашњим истраживањима, односи и на профи-
лактично-терапијску примену пробиотика, пребиотика и ω-3 дуголанчаних 
вишеструко незасићених масних киселина (3, 6). Такође, ни специфичне ели-
мационе процедуре после навршеног 6. месеца, према актуелним ставовима, 
не смањују ризик од алергије (8, 10). Има мишљења, базираних на релевантним 
студијама, да је такав приступ, не само нецелисходан, него и контрапродукти-
ван (2, 9). Дојење током увођења немлечне хране, која се и код деце оптерећене 
атопијом уводи са навршених 4-6 месеци, од изузетног је значаја за развој анти-
генске толеранције (2, 9). Одојчету са доказаном алергијом код једног или више 
сродника првог реда које се вештачки храни или дохрањује, у циљу превенције 
сензибилизације на протеине крваљег млека или соје, до навршених 4-6 месеци 
препоручују млечне формуле базиране на протеинском хидролизату, пре свега 
екстензивном (2, 6, 8, 10).

Основу терапије алергије на протеине хране чини елиминациона дијета (1, 3, 
6). У тежим случајевима, поред тога, неопходна је примена антихистаминика, а 
у најтежим адреналина, гликокортикоида, инхалационих бета-агониста и дру-
гих мера (3, 6). Код детета сензибилисаног преко мајчиног млека, одговарајућа 
елиминациона дијета се саветује мајци (1). Вештачки храњеном одојчету алер-
гичном на протеине крављег млека се примењују млечне формуле базиране на 
екстензивном протеинском хидролизату, као што су Aptamil Allergy Digestive 
Care (Milupa, Немачка), Alfare (Nestle, Швајцарска), Allernova (UP Medi-Europa 
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SA, Француска) и друге (1, 3, 5, 6). Због високог степена сензибилизације (30-
50%), формуле базиране на изолату протеина соје (Milupa SOM, Humana SL и 
друге), не саветују се одојчету алергичном на протеине крављег млека, посебно 
млађем од 6 месеци и са нереагинским обликом преосетљивости (1, 3, 5, 6). 
Поред наведених производа постоје и млечне формуле базиране на слободним 
амино киселинама, као што је Neocate (Nutricia, Холандија), али су оне примар-
но намењене за исхрану деце која су сензибилисана на екстензивне протеинске 
хидролизате (1, 3, 5, 6). Због бројних нутритивних недостатака, као и великог 
ризика од унакрсне и накнадне сензибилизације, козје и овчје млеко се не ко-
ристи у дијететском третману алергије на протеине крављег млека (1, 3, 5). 

Као што је речено, алергија на храну, изузимајући кикирики, језграсто воће, 
рибу, шкољке, ракове и лигње, која је у 80-95% случајева доживотна, најчешће 
представља пролазну појаву. Тако, на пример, алергија на протеине крављег мле-
ка, соје, јаја и пшеничног брашна се код 80-95% деце губи до 5. године (5). Будући 
да око 50% одојчади успоставља толеранцију протеина крављег млека са навр-
шених 12 месеци, овај узраст се сматра оптималним за провокацију толеранције 
(1). Међутим, ако је дете имало тежи облик реагинске преосетљивости, провока-
ција толеранције протеина крављег млека се, уз доказ одсуства специфичних 
IgЕ антитела у серуму, ради тек након 12 до 18 месеци елиминационе дијете (1). 
Уколико толеранција антигена хране није успостављена, провокација се понавља 
на 6-12 месеци (1, 5). Због ризика од тешких алергијских реакција, укључујући 
и анафилактички шок, извођење ове процедуре се не саветује ван хоспиталних 
услова (1). У случајевима алергије на антигене хране по типу анафилактичног 
шока, провокација толеранције је контраиндикована (1).

На крају треба истаћи да се код значајаног броја болесника са реагинским 
обликом преосетљивости на протеине крављег млека и друге хране у каснијем 
детињству јављају астма и алергијски ринитис (6).
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6.3. МЛЕЧНЕ ФОРМУЛЕ ЗА ИСХРАНУ ОДОЈЧАДИ 
СА ИНТОЛЕРАНЦИЈОМ ЛАКТОЗЕ И 
АЛЕРГИЈОМ НА ПРОТЕИНЕ КРАВЉЕГ МЛЕКА

Невенка Добричић-Чеврљаковић
Општа болница Крушевац

Интолеранција лактозе и алергија на протеине крављег млека представљају 
најчешће клиничке ентитете који захтевају специјални начин исхране у доје-
начком добу (1, 2). . 

Лактоза, основни угљени хидрат млека већине сисара, састављен је из моле-
кула глукозе и галактозе међусобно везаних 1,4 гликозидном везом чију хидро-
лизу обавља ензим лактаза. Осим што је значајан енергент, лактоза партици-
пира у одржавању метаболичке равнотеже организма, ресорпцији калцијума, 
магнезијума, гвожђа, цинка и других минерала у танком цреву, као и успоста-
вљању повољне бактеријске флоре у колону.

Неподношење лактозе настаје услед дефицита лактазне активности, ма-
лапсорпције глукозе и галактозе или поремећаја конверзије галактозе у глуко-
зу (Табела 1) (1, 2). 

Табела 1. Клинички облици неподношења лактозе 

1. Дефицит лактазне активности (хиполактазија) 
 Конгенитални  
 Развојни (прематуритет <35 ГН)  
 Адултни  
 Секундарни
2. Конгенитална малапсорпција глукозе и галактозе 
3. Галактоземија 
 Дефицита галактозо-1-фосфат уридилтрансферазе 
 Дуарте тип  
 Дефицит уридиндифосфат галактозо-4-епимереазе 
 Дефицит галактокиназе 

Урођени недостатак лактазне активности је редак аутозомно-рецесиван по-
ремећај, а развојни пролазан проблем код претерминске новорођенчади (2, 3). 
Адултни тип интолеранције лактозе, који се јавља након дојеначког периода, 
карактерише смањење лактазне активности на 5-10% у односу на неонатални 
период (4). Секундарни дефицит лактазне активности је најчешћи облик гастро-
интестиналне интолеранције лактозе у дојеначком добу. Јавља се у склопу ви-
русних гастроентеритиса, интестиналне ламблијазе, целијачне болести, алергије 
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на протеине хране и других патолошких стања праћених оштећењем слузнице 
танког црева (2). Поремећај је пролазног карактера и најчешће не траје дуже од 
7-10 дана (2, 3). Терапија гастроинтестиналне интолеранције лактозе се заснива 
на елиминационој дијети прилагођеној природи и тежини поремећаја. 

За разлику од конгениталног недостатка лактазне активности, који захте-
ва стриктну и трајну елиминацију лактозе, у развојним и секундарним обли-
цима поремећаја дијететска терапија је привременог карактера. Недоношчету 
рођеном пре 35. ГН су индиковане млечне формуле са сниженим садржајем 
лактозе и додатком олигосахарида, док се одојчету са секундарним дефицитом 
лактазе, уз лечење основне болести у стањима у којима је то могуће, примењују 
специјалне формуле крављег млека у којима је лактоза замењена олигосахари-
дима. У блажим поремећајима могу се дати формуле крављег млека са редуко-
ваним садржајем лактозе (≤1,5 g/100 ml). Одојчету млађем од 6 месеци са ис-
товременим неподношењем протеина крављег млека и лактозе даје се млечна 
формула базирана на екстензивном протеинском хидролизату, а оном након 
овог узраста са реагинским обликом преосетљивости и сојино млеко (2).

У екстремно ретком урођеном поремећају апсорпције глукозе и галактозе 
примењују се млечне формуле са фруктозом, а у галактоземији формуле бази-
ране на изолату протеина соје (2). 

Алергија на протеине крављег млека је значајан проблем у добу одојчета и малог 
детета са учесталошћу од 2-7,5% (5). Сензибилизација најчешће настаје директним 
уношењем протеина крављег млека, али је могућа и преко мајчиног млека. Према 
брзини испољавања, алергијска реакција може бити рана, реагинског типа или кас-
на, нереагинска, када тегобе настају након 36-48 сати, а некад и касније. Клинички се 
најчешће манифестује кожним променама (екцем, периорални еритем, ређе анги-
оедем), као и гастроинтестиналним сметњама. Гастроинтестиналне манифестације 
алергије на протеине крављег млека настају због инфламације и/или дисмотилите-
та и међу њима је најчешћи алергијски проктоколитис, који се и најраније јавља, об-
ично у прва три месеца живота. Осим проктоколитиса, друге гастроинтестиналне 
манифестације алергије на протеине крављег млека укључују протеин-сензитивну 
енетеропатију, алергијски ентероколитис, али и дисфагију, повраћање, регургита-
цију, колике, опстипацију и др. Успостављање толеранције на протеине крављег 
млека проверава се провокацијом и код половине одојчади наступи пре краја прве 
године живота, а код скоро свих (80-95%) до краја пете годне (6, 7). 

Терапија алергије на протеине крављег млека јесте стриктна елиминациона 
дијета. Уколико је одојче на храни природној исхрани, стриктна елиминациона 
дијета се спроводи код мајке, а уколико се храни вештачки, користи се специјална 
формула заснована на екстензивном протеинском хидролизату (8, 9). У овим фор-
мулама протеини су хемијским или ензимским процесима разбијени на пептиде 
величине испод 3 kD. Проблем са екстензивним, као и са парцијалним хидроли-
затима, јесте у технолошком процесу који омогућава да се у њима нађе мали про-
ценат већих пептида, што представља проблем за посебно осетљиву децу. Како се 
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пептиди величине од 10-40 kD понашају као алергени, стндардна млечна формула, 
у којој је величина пептида између 14-67 kD, као ни парцијални хидролизат, не 
могу бити терапијска опција код алергичне деце (7, 8). Понекад је, међутим, мо-
гућа алергија и на екстензивни хидролизат, те се у том случају примењују формуле 
базиране на слободним аминокиселинама (9, 10). Ове формуле, у односу на стан-
драдне много су скупље, а и мање укусне, те их деца теже прихватају (9, 10). По-
ред тога, дуготрајна примена формула базираних на екстензивном протеинском 
хидролизату и амино киселинама успорава морфолошки и функционални развој 
дигестивног система, као и успостављање оралне толеранције (9). Отуда њихова 
примена мора бити заснована на стриктним индикацијама. Код одојчади старије 
од 6 месеци са реагинским обликом преосетљовости на протеине крављег млека 
могу се дати млечне формуле базиране на изолату протеина соје. Због унакрсне 
сензибилизације не користе се ни млека других сисара, која, осим овога, имају и 
бројне нутритивне недостатке. 

Прва година живота је период интензивног раста и развоја, те примена ели-
минационих дијета, нарочито кад је у питању кравље млеко, не треба да буде 
дужа него што је неопходно, јер потенцијално компликује успостављање пра-
вилног обрасца ихране детета, али и породице у целини. Примена специјалних 
формула код деце, нарочито у најранијем периоду живота, мора бити заснова-
на на егзактној дијагнози неподношења стандардних формула и праћена кон-
тролом раста и развоја детета. 
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7.1. ДИЈАГНОЗА И ТРЕТМАН ОШТЕЋЕЊА 
ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНОГ ТРАКТА 
КОРОЗИВНИМ СРЕДСТВИМА 

Биљана Вулетић
Педијатријска клиника Клиничког центра, Крагујевац 
Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу 

Тровање каустичним средствима је озбиљан медицински проблем деце ши-
ром света са разноврсном клничком презентацијом и тешким компликацијама. 
Према недавним подацима Центра за контролу тровањa Сједињених Америч-
ких Држава (National Poison Data System, 2012), од укупно 2,3 милиона случајева 
тровања годишње, ингестије каустицима су заступљене код деце млађе од 5 
година у 49% случајева, чешће код дечака (50-62%) (1). Најчешћи облик трова-
ња у овом узрасту је акцидентални, док међу старијом децом и адолесцентима 
може бити и покушај суицида. Узрочници тровања су средства за хигијену у 
домаћинствима, нарочито она за избељивање, затим шампони и регенератори 
за косу, детерџенти, средства за чишћење тоалета. Алкалне супстанције, које 
су далеко чешћи узрок тровања од киселина, изазивају оштећење усана, усне 
дупље, ждрела и горњих дисајних путева, а најозбиљнија су на једњаку са мо-
гућом перфорацијом и смртним исходом. Код деце су 18-46% свих каустич-
них ингестија праћене оштећењем једњака. Удаљене компликације се односе на 
честе езофагусне стриктуре и повећан ризик од карцинома једњака (2).

Оштећење ткива настаје хемијском реакцијом, примањем (алкалије) или 
отпуштањем протона (киселине) у воденом раствору. Углавном су то јаке ки-
селине (pH <2) или јаке базе (pH >12). Озбиљност оштећења ткива алкалном 
или базном супстанцијом зависи од дужине контакта, њене количине и облика 
(раствор или чврсто стање). 

Ингестија алкалија узрокује оштећење ткива коликвационом (ликвефак-
ционом) некрозом, процесом сапонификације масти и денатурације протеина. 
Најтеже последице овог тровања су на једњаку. Озбиљно оштећење се догађа 
великом брзином на месту првог контакта за само неколико минута а понекад 
за 1 секунд (30% солуција NaOH). Ингестија киселине узрокује оштећење тки-
ва коагулационом некрозом стварајући коагулум или крусту која штити ткиво 
од даље деструкције. Најчешће оштећен огран у ацидној ингестији је желудац. 

Иницијална клиничка слика тровања каустичним средствима може бити 
асимптоматска али и са бројним видљивим опекотинама на лицу, уснама и оро-
фарингсу. Присуство или одсуство ових лезија није у корелацији са степеном 
оштећења једњака и желуца. Пацијенти са специфичним ларингеалним или 
епиглоточним едемом манифестују стридор, афонију, промуклост и диспнеју. 
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Додатни знаци тровања су наузеја, повраћање, хематемеза, дисфагија, одинофа-
гија, док абдоминални бол који ирадира у леђа, уз субстернални бол, може бити 
знак перфорације једњака (3, 4).

Први корак у збрињавању пацијента је увид у респираторну функцију. Ако 
дисајни пут није слободан индикована је интубација директном визуализа-
цијом. Тек након тога се врши детаљан клинички преглед и узимају подаци о 
догађају (идентификација агенса, време и количина ингестије). RTG плућа и аб-
домена детектује слободан ваздух у медијастимуну (перфорација једњака) или 
испод дијафрагме (гастрична перфорација), као и потенцијални развој пнеу-
моније. Орални унос се прекида и замењује парентералним. Лабораторијски 
резултатима се процењује стање шока и ацидозе. Идукција повраћања, због 
додатних оштећења, је контраиндикована. Такође, неутрализацију каустичног 
матерјала треба избегавати зато што може изазвати егзотермичко оштећење и 
погоршати постојеће (5, 6). Кад је пацијент стабилан и pH ликвидног агенса до-
бро познат, флексибилна ендоскопија унутар 12 сати по ингестији је неоспорно 
метод избора за директну визуализацију насталих промена (3). Зависно од ду-
бине лезије и видљивих ендоскопских промена степен оштећења се обележава 
степенима 1 до 3 (Табела 1).

Табела 1. Степен оштећења једњака каустичном ингестијом на основу 
ендоскопског налаза

Оштећење Ендоскопски налаз
Градус 0 Нормална мукоза 
Градус 1 Едем и хиперемија мукозе 
Градус 2 Хеморагија, ерозије, беличасте мембране, ексудат 
Градус 3 Улцерација, некроза

После 48 сати ендоскопија је строго контраиндикована због прогресивног 
оштећења истањењеног зида једњака, што повећава ризик од перфорације. Код 
асимптоматских тровања или оних која су под сумњом саветује се опсервација 
детета у складу са налазом, при чему ендоскопија није обавезна дијагностичка 
процедура (7-9). 

Више је сличних протокола за третман деце после ингестије каустика усмере-
них на превенцију компликација. Назогастрична сонда може бити пласирана то-
ком ендоскопије за оштећања 2. и 3. степена да обезбеди ентерални унос. Контрола 
бола је есенцијална, као и примена супресора гастричне секреција и антибиотика 
који помажу реепителизацију. Примена кортикостероида је дискутабилна, али је 
доказано да смањују гранулације и стриктуре (10). Баријумска пасажа једњака 4 
недеље после ингестије је добар показатељ присуства стриктура. Озбиљне ожиљне 
стриктуре захтевају пласирање графта, док се блаже решавају дилатацијом. Балон 
дилатација је процедура избора у третману стриктура једњака у деце. 
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7.2. КОНГЕНИТАЛНЕ ДИЈАРЕЈЕ
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Конгениталне дијареје (КД) су хетерогена група ретких наследних ентеро-
патија са сличном клиничком сликом и могућим различитим исходом. Дија-
реја је, као заједничка карактеристика КД, хронична (> 14 дана), са најчешћим 
почетком у првим недељама живота. Честа је животна угроженост због дехи-
драције и малнутриције, као и потреба за применом парентералне исхране. 
Поједине КД су комплексна обољења са придруженим мулти-органским сис-
темским поремећајима. 

Заступљеност КД у односу на узроке хроничне дијареје у педијатријској по-
пулацији износи 1%, а у узрасту новорођенчета 7-8% (1,2). Појединачна учес-
талост KД је врло различита: 1:2500 за цистичну фиброзу, 1:5000 за дефицит 
сахараза-изомалтазе, 1:60000 за конгенитални дефицит лактазе, 1:400000 за 
синдромску дијареју, док су поједина обољења толико ретка да је у литератури 
описан мањи број пацијената (3).

Конгениталне дијареје су класификоване у четири групе:
1. Поремећаји дигестије, апсорпције и транспорта нутријената и електро-

лита: према сазнањима молекуларне генетике постоји пет подгрупа ових КД: 
1. недостатак ензима микровила цревног епитела (нпр. конгенитални недос-
татак малтазе-глукоамилазе); 2. поремећај мембранских носача цревног епи-
тела (нпр. малапсорпција фруктозе); 3. недостатак специфичних ензима (нпр. 
конгенитални недостатак панкреасне липазе); 4. поремећај метаболизма ли-
попротеина (нпр. а- и хипобеталипопротеинемија); 5. поремећај кодирања ри-
бозомалних протеина (Shwachman-Diamond синдром, конгенитална натријум-
ска дијареја). Све КД из ове групе су осмотске осим примарне малапсорпције 
жучних киселина.

2. Поремећаји диференцијације и поларизације ентероцита: у овој групи су 
три ретке секреторне КД са веома лошом прогнозом: микровилусна инклузиона 
болест, интестинална епителна дисплазија („tufting enteropathy“) и синдром-
ска дијареја удружена са фацијалним дисморфизмом и имунолошким поре-
мећајима.

3. Поремећаји ентероендокрине ћелијске диференцијације: ову групу пред-
стављају веома ретке осмотске КД са могућом животном угроженошћу од 
првих дана живота (конгенитална малапсорптивна дијареја (КМД) и недос-
татак пропротеин конвертазе 1/3). Код КМД пацијенти могу испољити рани 
дијабетес мелитус.
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4. Поремећаји модулације интестиналног имуног одговора: овде спадају три 
ретке секреторне дијареје код којих је удружена имунска дисрегулација, поли-
ендокринопатија и ентеропатија (аутоимуни полигландуларни синдром тип 1, 
IPEX и IPEX-like syndrome). 

КАДА ПОСУМЊАТИ НА КОНГЕНИТАЛНУ ДИЈАРЕЈУ?

Већ у анализирању анамнезе и физикалног прегледа, проблем представља 
веома широка диференцијална дијагноза хроничне дијареје. Од значаја за КД је 
анамнестички податак о хроничној дијареји од раног узраста код чланова фа-
милије, као и консангвинитет. Могуће је и супротно, да је породична анамнеза 
негативна, ако се узме у обзир најчешћи, аутосомно рецесивни начин наслеђи-
вања и de novo мутације. Рани узраст пацијента (прве недеље живота) има 
посебну важност код сумње на КД. Податак о полихидрамниону у анамнези 
трудноће може да укаже на конгениталну хлоридну или натријумску дијареју. 
У анамнези исхране важан је податак о врсти млечне формуле, као и повеза-
ност увођења или промене млечне формуле са појавом симптома. Дијареја која 
се јавља након увођења воћа и воћних сокова може да буде последица дефици-
та сахараза-изомалтазе (4).

Истовремено са циљаним питањима за КД, у анамнези је потребно поста-
вити питања за друга обољења из групе хроничних дијареја: инфективна дија-
реја, пост-ентеритисни синдром и алиментарне интолеранције, а мањи значај 
имају хроничне дијареје које се јављају у каснијем узрасту - нпр. функционална 
дијареја или инфламаторне болести црева.

У физикалном прегледу, код КД могу да доминирају знаци дехидрације, а 
уколико је дијареја мањег интензитета и дужег трајања, доминира успорен раст 
и поремећај нутритивног статуса. У првој ситуацији столице могу да буду то-
лико водене да се често изгуби одређено време у уверењу да је у пелени урин. 

Веома је важно обратити пажњу на удружене клиничке знаке који су при-
сутни код појединих КД: скелетне абнормалности и рекурентне инфекције 
(Scwachman-Diamond синдром), едеми (дефицит ентерокиназе, дефицит трип-
синогена), нефропатија и органомегалија (Fanconi-Bickel синдром), дерматитис, 
алопеција и коњунктивитис (аcrodermatitis enetropathica), повраћање, увећана 
јетра и слезина, конвулзије, кома (лизинурична протеинска интолеранција), 
дерматитис, артритис, знаци дијабетеса, крв и слуз у столици (IPEX, аутои-
мунска ентеропатија), мала порођајна телесна маса, фацијални дисморфизам, 
имунодефицијенција, поремећај фукција јетре (синдромска дијареја), микро-
цефалија, фацијални дисморфизам, екцем, гениталне абнормалности, атрезија 
хоана, офталмолошке абнормалности („tufting“ ентеропатија) (3). 
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ДИЈАГНОЗА КОНГЕНИТАЛНИХ ДИЈАРЕЈА

С обзиром на време јављања симптома код КД, дијагноза се најчешће 
поставља у узрасту новорођенчета или одојчета. Обично се прво искључују 
чешћи узроци хроничне дијареје у раном узрасту: инфекције, постентеритисна 
дијареја, конгениталне аномалије дигестивног тракта и нутритивна алергија. 
Уколико се претходни узроци искључе, приступа се дијагностичком поступку 
за КД. Прекид пероралне исхране може са значајном прецизношћу да дифе-
ренцира осмотску од секреторне дијареје. Осмотска дијареја престаје, док се 
секреторна одржава и поред прекида оралног уноса. Израчунавање осмотског 
зјапа (290 – 2 (Nа+ + К+) ) изразито водених столица је следећи корак у диферен-
цирању патофизиолошког механизма дијареје. Ако је осмотски зјап > 50, ради 
се о осмотској, а ако је < 50, дијареја је секреторна.

Осмотске КД без удружених симптома: одређују се серумски албумини, 
триглицериди и холестерол. Потребно је одредити pH, концентрацију јона и 
редукујуће супстанце у столици. Ако су резултати нормални одређује се стеа-
токрит и знојни тест, а ако одступају, спроводи се завршна дијагностика, нај-
чешће молекуларне анализе или према индикацијама, биопсија црева.

Осмотске КД са удруженим симптомима: у овој групи су од значаја сле-
деће анализе: ККС, серумски имуноглобилини, стеатокрит, серумска липаза и 
амилаза, РТГ скелета, серумски албумин, креатинин, гликемија, цинк у ури-
ну и плазми, амонијак у крви, аминокиселине у крви и урину. Дефинитивна 
дијагноза се потврђује молекуларним анализама које су високе прецизности и 
значајно су потиснуле инвазивну дијагностику.

Секреторне КД: ове животно угрожавајуће дијареје од почетка захтевају 
парентералну исхрану. После детаљне клиничке и лабораторијске евалуације, 
дијагностика се завршава молекуларним анализама, биопсијом или комбина-
цијом обе дијагностичке методе (3).

ТЕРАПИЈА КОНГЕНИТАЛНИХ ДИЈАРЕЈА

Teрапијски приступи код КД су веома различити и доживотни, јер за сада не 
постоји могућност излечења. Веома често се током дијагностичко-тераписјког 
приступа код хроничних дијареја примењује елиминациона дијета. Према сте-
пену рестрикције исхрана може да буде без лактозе, затим семиелемантарна и 
најзад елемантарна. Када се постави дијагноза КД, примењују се циљане дијете: 
без лактозе, без фруктозе, без глукозе и галактозе, смањење протеинског уноса 
или циљани састав липида за орални унос. Терапијско прилагођавање исхра-
не се односи и на примену цинка или додатак липосолубилних витамина. Код 
одређеног броја КД неопходна је супституција панкреасних ензима (1).
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КД са мултисистемским манифестацијама захтевају комплексно лечење у 
зависности од патофизиологије обољења.

Када терапијски покушаји за одржавање оралног уноса не дају резултат, 
примењује се парентерална исхрана. За нека обољења једино решење је парен-
терална исхрана уз ограничену ентералну исхрану. Дуготрајна парентерална 
исхрана је нефизиолошки начин исхране који изазива бројне компликације, 
међу којима је једна од најтежих, болест јетре удружена са парентералном 
исхраном. Немогућност оралне исхране и дуготрајна примена парентералне 
исхране обично на крају доводе до последње терапијске могућности - транс-
плантације црева.
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Холелитијаза или каменац у жучној кеси је болест која се најчешће јавља 
код женских особа у старијој животној доби. У адултној хирургији лечење, тј. 
операција холецистектомија представља једну од најчешћих хируршких про-
цедура. Лапароскопска холецистектомија је у дечијем узрасту релативно ретко 
извођена процедура али је њен број у савременим условима све чешћи. 

Историја познаје постојање жучних каменаца код неких мумија из Египта. 
Први пут ју је описао фирентински патолог 1507. године. У савременом свету 
холелитијаза је и даље једна од најчешћих дигестивних обољења које захтева 
хоспитално лечење (1). 

Захваљујући, пре свега, ултразвучној дијагностици, данас се холелитијаза све 
чешће дијагностикује и у дечјем узрасту. Основни фактори ризика за њену појаву 
у детињству су, поред породичне предиспозиције, хемолизна стања, цистична фи-
броза, прематуритет, тотална парентерална исхрана, гојазност и нагло мршављење. 
Са почетком пубертета холелитијаза је знатно чешћа код девојчица. Код одојчета и 
малог детета преовлађују пигментни (билирубински) каменци, а у каснијем узра-
сту мешовити. Поред тога што се холелитијаза све чешће дијагностикује код деце, 
видљиво је да постоји и пораст компликација ове болести. Највећи број опериса-
них пацијената имају симптоматску холелитијазу, тј. код свих су постојале епизо-, тј. код свих су постојале епизо- тј. код свих су постојале епизо-. код свих су постојале епизо- код свих су постојале епизо-
де абдоминалног бола које су се могле приписати жучним коликама уз дијагнозу 
холелитијазе на ехосонографском прегледу. Један број пацијената се оперише због 
знакова упале жучне кесе. Ехосонографска евалуација се ради често и у циљу 
искључивања других узрока болова (апендицитиса или реналних колика). Код 
млађих пацијената код којих је холелитијаза дијагностикована као узгредни налаз, 
а без изражених тегоба, холецистектомија је одлагана уз редовне контроле. У до-. У до- до-
говору са родитељима доноси се одлука о операцији након потврде о опасности од 
потенцијалне опструкције жучних канала (2,3).

Поставља се питање: одакле пораст холелитијазе и холецистектомија у дечјем 
узрасту? Узроци овом могли би се тражити у бољој и лакшој дијагностици, тј. 
чешћим ехосонографским прегледима у утврђивању узрока рецидивантних 
болова у трбуху, већем преживљавању прематуруса, чешћој употреби тоталне 
парентералне исхране, док се одлука за операцију лакше доноси применом ла-док се одлука за операцију лакше доноси применом ла-одлука за операцију лакше доноси применом ла-е доноси применом ла- доноси применом ла-применом ла-ла-
пароскопске хирургије са свим њеним предностима. 

Следеће питање које се поставља је неопходност преоперативне или ин-
траоперативне холангиографије или евентуалне ендоскопске ретроградне 
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холангиопанкреатографије (ЕРЦП). Индикације за ову процедуру су појава 
жутице, опструктивни синдром и/или панкреатитис, проширени интра- и ек-
страхепатуични жучни путеви. У тим случајевима, слажу се већина савреме-
них аутора, неопходно је урадити или класичну операцију са истовремениом 
експлорацијом холедохуса или лапароскопску холецистектомију са преопе-
ративном или постоперативном ЕРЦП и евентуалном сфинктеротомијом уз 
уклањање заглављеног каменца (4).

Треће питање је податак о много већем броју пацијената оперисаних због 
билијарне дискинезије у радовима неких аутора. На овај проблем у нашим ус-
ловима се не помишља довољно често, а и хепатибилијарна сцинтиграфија нам 
није увек доступна (5).

Четврто питање је колико рано, и да ли оперисати холелитијазу код пације-
ната са минорним тегобама или без тегоба. Према класичним постулатима 
(стари ставови) не треба дирати нешто што тренутно не смета. У савременим 
ставовима све више преовладава став да треба оперисати пре појаве компли-
кација, а компликације су скоро извесне у будућности, с обзиром на очекивану 
дужину живота (6).

У светлу ових података приказујемо и наше резултате у лечењу холелитијазе 
лапароскопском холецистектомијом. У посматраном периоду последњих 
10 година учињена је лапароскопска холецистектомија код 197 деце. Узраст 
пацијената се кретао од 4 до 18 година. Однос женских и мушких пацијената је 
био 71% према 29%. Сви оперисани пацијенти су подељењи у три групе. 

Прву групу су чинили 173 некомпликована пацијента који су елективно 
оперисани због симптомске холелитијазе, као и 4 пацијента са полипозом жуч-
не кесе. У овој групи преоперативна припрема се сводила на анестезиолошку 
припрему, уз обавезан ехосонографски преглед непосредно пре операције у 
циљу искључења евентуалне дилатације жучних путева, тј. заглављивања не-, тј. заглављивања не- тј. заглављивања не-. заглављивања не- заглављивања не-
ког камена. Постоперативно ови пацијенти су пуштани кући другог или трећег 
дана. У случају појаве неких компликација или сумњи на добар непосредни 
постоперативни опоравак задржавани су нешто дуже.

Другу групу од 6 пацијената представљала су деца која су хоспитализована 
због калкулозног холециститиса. Болесници с акутном холециститисом имали 
су задебљали зид жучне кесе или накупљање у околини холецисте. Код ових 
пацијената преоперативно је спроведена антибиоиотска терапија до смири-
вања упалног процеса, а затим учињена лапароскопска холецистектомија. 

Трећа група од 12 пацијената хоспитализована је на ургентној бази због 
калкулозне опструкција жучних водова и билијарних колика. Презентација 
болести код 9 пацијента у овој групи била је опструктивна жутица са боло-
вима, али без повећања нивоа амилаза у серуму. Међутим, код 3 пацијента је 
постојало повишење амилаза у серуму, те су лечена и од акутног панкреатити-, те су лечена и од акутног панкреатити- те су лечена и од акутног панкреатити-
са. Код свих ових пацијената је у преоперативној припреми у циљу прецизне 
дијагностичке евалуације учињена је магнетска холангиографија, а у настав-
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ку припреме за оперативно лечење ЕРЦП (дијагностички и терапеутски). По-
сле овог се приступало лапароскопској холецистектомији. Код 5 пацијената 
из ове групе учињена је и интраоперативна холангиографија у циљу потврде 
пролазности холедохуса. У прве три године посматраног периода дужина ла-
пароскопске операције била је од 120 до 160 мин, да би се иста смањила у пе-
риоду од 2007. до 2011. на 90 до 120 минута, у савременим условима од 2012. 
до 2015. оперција просечно траје од 50 до 90 мин. Постојање криве учења 
описано је од стране многих аутора, а у дечјој хирургији, где нема толики 
број холецистектомија као у хирургији одраслих, ово искуство се стиче не-
што спорије (7).

У закључку се може потврдити да и поред повећања броја пацијената са 
овом болешћу у дечјој популацији, савремена дијагностика и лечење омогућава 
добар и сигуран начин третмана ових пацијената. 
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8.1. HIGH FLOW OXYGEN THERAPY IN CHILDREN 
WITH ACUTE BRONCHIOLITIS

Uroš Krivec
Unit for pulmonary disease, University Children’s Hospital Ljubljana
University Medical Centre Ljubljana

ABSTRACT

High flow oxygen therapy (HFOT) is an efficient therapeutic method for the man-
agement hypoxemic and dyspnoic patients. The main mechanisms of its action are 
continuous nasopharyngeal airspace washout, decrease in upper airway resistance 
and a low continuous positive airway pressure buildup. HFOT is used in the man-
agement of respiratory insufficiency of prematurely born children and in children 
with severe acute viral bronhiolitis. Besides, it can alleviate dyspnea and efficiently 
sustain appropriate hemoglobin oxygen saturation in adult patient with mild to mod-
erate hypoxemic respiratory insufficiency. Noninvasiveness and high tolerability are 
among the main advantages of this respiratory support modality.

INTRODUCTION

Treatment with supplementation oxygen throw nasal cannulae has been used since the 
late 1940s. Today, low flow oxygen supplementation is a standard treatment modality in 
hypoxemic children and adults (1). Despite its wide use, this method has many shortcom-
ings. Low flows cannot efficiently support severely compromised patients, high flow of dry 
and cold gas is irritant and often difficult to tolerate. Besides, the exact fraction of oxygen in 
the delivered inspired gas (FiO2) mixture is not known and can be inappropriate. 

High flow oxygen therapy (HFOT) can overcome many of the above mentioned 
shortcomings. The FiO2 and flow rate can be independently and exactly set throw pa-
tient’s size appropriate nasal cannulae. The respiratory support of HFOT is higher than 
simple oxygen administration. This treatment modality has already been used for many 
years in neonatology, but has got foot in pediatric and adult respiratory only lately (1, 2).

DEVICE

There are many appliances for HFOT available. Gas mixture with desired oxygen 
content (FiO2 between 0.21 – 1.0) is achieved by the use of a gas blender or through 
incorporated Venturi type valve, flow meter allows for exact flow settings (generally 
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between 0 - 120 l/min), air circuit heater produces appropriately warm and humidified 
gas mixture (37 oC, 44 mg of water / L). Patient age and nostrils’ diameter determine 
the appropriate choice of cannulae size. HFOT devices are manly used in health care 
facilities, but certain appliances can also be safely used at home.

PHYSIOLOGIC EFFECTS OF HFOT

HFOT achieves its beneficial effect on the diseased respiratory system by con-
tinuously washing the nasopharyngeal space with fresh gas mixture. Besides, appro-
priately heated and humidified gas mixture acts protectively on the upper airway 
mucosa and thus lowers the resistance to air flow. It was shown by many physiologic 
studies, that HFOT can mount a consistent value of continuous positive airway pres-
sure and facilitate the heighten work of breathing (3). 

Continuous washing of the nasopharyngeal space with fresh gas mixture with high 
inspiratory flow rates efficiently eliminates the exhaled carbon dioxide (CO2), lowers 
its rebreathing and mounts a depot of fresh inspiratory gas. This combined heightens 
the FiO2, lowers the effect of ventilation of the physiologic dead space and improves 
the rate of alveolar ventilation in the common lung minute ventilation (4). 

High flow distends and stabilizes collapsible upper airways and lowers its resis-
tance to gas flow. Humidified and heated gas mixture has an improved conductance 
compared to cold and dry air and even heightens lung compliance. The high flow and 
less negative pressure during inspiration counteract the dynamic collapsibility of the 
pharyngeal airway, providing “mechanical flow stenting”. All this effects combined 
result in lowering the respiratory effort and the necessary work of breathing (5, 6).

HFOT can mount a consistent value of continuous positive airway pressure 
(CPAP). This results in improved ventilation perfusion mismatch ratio and counter-
acts the pathologic intrinsic positive expiratory pressure. Physiologic studies in adult 
volunteers confirmed linear increase of positive end inspiratory pressure with rising 
inspiratory flows (7, 8). Similarly, positive expiratory airway pressure in the nasopha-
ryngeal space was measured in children with acute viral bronchiolitis. By using flows 
over 2 L/kg/min a CPAP level over 4 cm H2O has been achieved. 

CLINICAL EVIDENCE IN FAVOR OF HFOT

HFOT has been already been used for several decades in neonatology for treat-
ment of acute respiratory distress and apnea of prematurity. High flow has compara-
ble effects to nasal CPAP for alleviating symptoms of respiratory distress and postex-
tubation failure in some premature babies over 28 weeks gestation (10, 11).

FHOT has been increasingly used for the treatment of acute hypoxemic respiratory 
failure in children with acute viral bronchiolitis. It has been shown to lower the dyspnea 
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scores, work of breathing and intubation rates. The clinical benefits of HFOT in other 
settings (acute asthma exacerbation, pneumonia) are still being evaluated (1).

Besides its use in pediatrics, HFOT has proved efficient in the treatment of 
respiratory failure in adult patients. High flow has beneficial effects on the work 
of breathing in chronic obstructive pulmonary disease and improves physical 
performance. It can be more efficient than standard oxygen mask in decreasing 
the dispone rates in hypoxemic patients in intensive care units. It lessens the dys-
pnea in intensive care units (12), it lowers desaturation rates in unstable patients 
during planed interventions (laryngoscopy, intubation). HFOT is generally well 
tolerated and can be used for prolonged periods, making it suitable for palliative 
care (13). 

HFOT IN THE TREATMENT OF ACUTE VIRAL BRONCHIOLITIS

Acute viral bronchiolitis is a common seasonal disease of the lower airways in 
small children. Despite its high prevalence and numerous studies, its treatment has 
remained mainly supportive. Bronchodilators, steroids and antibiotics, all proved in-
effective and recent guidelines discourage their use (14). 

The disease is characterized by prominent ventilation inhomogeneity that patho-
logically heightens the ventilation perfusion mismatch and leads to hypoxemia. Oxy-
gen supplementation and respiratory support are the more efficient treatment mo-
dalities, especially in sever disease (1).

Physiologic effects of HFOT counteract the pathologic changes seen in seriously 
affected children. Since high flow is easily applicable and better tolerated than nasal 
CPAP, HFOT has gained use in the last years (15). 

Retrospective analyses showed a consistent decries in invasive respiratory sup-
port after HFO introduction in pediatric intensive care units, lowering the intubation 
rates from 23 to 9% (16). In an Australian study, only 7 % of children with respiratory 
failure due to acute bronchiolitis remained treated by invasive ventilation five years 
after HFOT introduction (17).

HFOT has been shown to be safe and feasible also outside the intensive care units. 
Children with acute bronhiolitis without other significant organ system involvement 
can benefit from this respiratory support on general pediatric ward (18, 19). 

Evidence for HFOT effectiveness in the treatment of acute bronchiolitis is partly 
hindered by the lack of large case controlled studies. The disease is many times self-
limited and generally tends to improve with supportive care. Besides, the nature of 
respiratory support settings hinders possibilities for blinded studies. 

Current evidence cannot confirm the effectiveness of FHOT in saver disease. 
High respiratory rate at admission and higher level of carbon dioxide partial pressure 
in arterial blood (PaCO2) are associated with treatment failure (20). There are only 
sparse reports of significant side effects (pneumothorax, pneumomediastinum), but 
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adequately trained nursing and medical personnel is of paramount importance in the 
treatment of any respiratory insufficiency (21).

HFOT has been used in the Unit for pulmonary diseases of the University Chil-
dren’s Hospital Ljubljana since 2011. Prospective study of effects in children affected 
by acute respiratory insufficiency due to acute viral bronchiolitis showed a significant 
decrease in respiratory rate, heart rate and dyspnea score. Of note, a significant in-
crease of pH and drop in PaCO2 was also documented. Besides respiratory support in 
acute bronchiolitis, HFOT was also used in children with persistent atelectasis, acute 
asthma exacerbation, sever upper airway abnormalities and acute lung transplant re-
jection. Treatment was well tolerated, mild sedation was only rarely used. There were 
no important side effects or complications (19).

CONCLUSIONS

Published evidence and good clinical experience support the role of HFOT in 
acute viral bronchiolitis. It can diminish the number of children needing invasive re-
spiratory support. Despite its wide use also outside the neonatal period, its effective-
ness was not proven in other common conditions leading to acute respiratory insuf-
ficiency in children (asthma exacerbation, pneumonia). Evidence based knowledge 
on HFOT is still being evaluated, but positive clinical practice supports its use.
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8.1. ТЕРАПИЈА КИСЕОНИКОМ СА ВИСОКИМ 
ПРОТОКОМ КОД ДЕЦЕ СА АКУТНИМ 
БРОНХИОЛИТИСОМ

Урош Кривец
Јединица за плућне болести Универзитетске дечје болнице, Љубљана
Универзитетски медицински центар, Љубљана

УВОД

Примена кисеоника у терапијске сврхе путем назалних канила се примењује 
од четрдесетих година двадесетог века.Терапија кисеоником са ниским прото-
ком је данас стандард у лечењу хипоксемије код деце и одраслих пацијената (1). 
Упркос својој широкој распрострањености, овај метод има бројне недостатке. 
Применом ниског протока кисеоника не може се постићи добра оксигенација 
код пацијената са тежом хипоксемијом, док високи протоци овог сувог и хлад-
ног гаса делују надражајно и теже се подносе. Осим тога, не зна се ни прецизна 
фракција кисеоника у удахнутом ваздуху (FiO2), која због тога може да буде и 
неодговарајућа.

Терапија кисеоником са високим протоком (енгл. “High Flow Oxygen Ther-
apy” -HFOT) може да превазиђе горе поменуте недостатке. Ниво протока и 
FiO2 се могу независно и прецизно подешавати преко назалних канила чија је 
величина одговарајућа за пацијента. Респираторна подршка применом HFOT 
је већа него код стандардне примене кисеоника. Овакав вид терапије се већ 
годинама успешно користи у неонатологији, али се од скора примењује и у 
педијатријској и адултној пулмолошкој пракси (1,2).

АПАРАТ

На тржишту су доступни бројни апарати за примену HFOT. Мешавина гаса 
са жељеном концентрацијом кисеоника (FiO2 између 0,2L и 1,0L) се постиже 
коришћењем блендера (миксера) гаса или преко уграђеног вентила Вентури 
типа. Мерач протока омогућава прецизно подешавање протока (углавном из-
међу 0 и 120 L/min) док грејач ваздуха обезбеђује адекватно загревање и вла-
жење мешавине гасова (37оC, 44 mgH2O/L). Одабир одговарајућих назалних ка-
нила се врши према узрасту пацијента и величини носница. Апарати за HFOT 
се углавном користе у здравственим установама, али одређени модели могу 
безбедно да се користе и у кућним условима.
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ФИЗИОЛОШКИ ЕФЕКТИ HFOT

Повољан ефекат на респираторни систем се остварује континуираним про-
током свеже мешавине гаса кроз назофарингеални простор. Осим тога, адек-
ватно загрејана и овлажена мешавина гасова делује протективно на слузокожу 
горњих дисајних путева и тако смањује отпор протоку ваздуха. Бројне студије 
су показале да HFOT може континуирано да одржава позитиван притисак у 
дисајним путевима, смањујући тиме и дисајни напор (3).

Континуирани проток свеже мешавине гаса кроз назофарингеални прос-
тор путем високих инспираторних протока ефикасно уклања издахнути угљен 
диоксид (CO2), смањује његово поновно удисање и при томе обезбеђује стални 
доток свежег гаса за удах. Комбинација ових ефеката повећава FiO2, смањује 
ефекат вентилације мртвог простора и побољшава алвеоларну вентилацију 
при већ постојећој минутној вентилацији плућа (4).

Високи проток шири и стабилизује колапсибилне горње дисајне путеве и 
смањује њихов отпор протоку гаса. Овлажена и загрејана мешавина гаса има 
бољу кондуктансу у поређењу са хладном и сувом мешавином а повећава и 
комплијансу плућа. Високи проток и сада мањи негативни притисак током ин-
спиријума заједно се супротстављају динамичкој колапсибилности фаринкса, 
обезбеђујући тако „механичко стентовање протоком“. Сви ови ефекти заједно 
резултују смањењем дисајног напора (5, 6).

HFOT може да одржава континуирани позитивни притисак у дисајним пу-
тевима (CPAP). То резултује побољшањем вентилационо-перфузионог односа, 
а и супротставља се патолошком интринзичком позитивном експираторном 
притиску. Студије на одраслима су потврдиле да се повећањем инспираторног 
протока гаса добија и линеарно повећање позитивног притиска на крају ин-
спиријума (7, 8). Слично овоме, код деце оболеле од акутног вирусног бронхио-
литиса је мерен позитиван експиријумски притисак у назофаринксу. Утврђено 
је да се протоцима од 2L/kg/min може постићи CPAP од 4 cmH2O.

КЛИНИЧКИ ДОКАЗИ КОЈИ ГОВОРЕ У ПРИЛОГ HFOT

HFOT се већ деценијама користи у неонатологији за лечење акутног ре-
спираторног дистреса и апнеје прематуритета. Високи проток има ефекте упо-
редиве са назалним CPAP у умањивању симптома респираторног дистреса и 
неуспешне екстубације код деце рођене пре термина са гестационом старошћу 
већом од 28 недеља (10, 11). 

HFOT се све више користи у лечењу акутне хипоксемијске респираторне 
недовољности код деце са акутним вирусним бронхиолитисом. Показано је да 
ова терапија смањује скорове диспнеје, дисајни рад и потребу за интубацијом. 
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Клиничка корист од HFOT у другим поремећајма и стањима (акутна погор-
шања астме, пнеумонија) још се испитује (1).

Поред употребе у педијатрији, показано је да је HFOT ефикасна и у тера-
пији респираторне инсуфицијенције код одраслих. Високи проток има корисне 
ефекте у смањивању дисајног рада у хроничној опструкционој болести плућа 
и у побољшању толеранције напора. HFOT може да буде ефикаснија од стан-
дардне маске са кисеоником у смањењу диспнеје у хипоксемичних пацијената у 
одељењима интензивне неге. Она смањује диспнеју код болесника у одељењима 
интензивне неге (12), снижава десатурацију код нестабилних пацијената то-
ком планираних интервенција (ларингоскопије, интубације). HFOT се добро 
подноси и може се користити током дужих временских периода, што је чини 
погодном за палијативну негу и лечење (13).

HFOT У ЛЕЧЕЊУ АКУТНОГ ВИРУСНОГ БРОНХИОЛИТИСА

Акутни вирусни бронхиолитис је често сезонско обољење малих дисајних 
путева код деце. И поред његове високе преваленције, показане у бројним сту-
дијама, лечење је углавном симптоматско. Бронходилататори, кортикостерои-
ди и антибиотици су се показали неефикасним и савремене смернице не пре-
поручују њихову употребу у лечењу ове болести (14).

Болест се карактерише значајним поремећајем хомогености вентилације 
који повећава несклад вентилације и перфузије, што води ка хипоксемији. 
Примена додатног кисеоника и респираторна подршка су ефикасни начини ле-
чења, посебно у тежим облицима болести (1).

Физиолошки ефекти HFOT супротстављају се патолошким променама које 
се виђају код тешко оболеле деце. Због тога што се високи проток лако при-
мењује и боље подноси од назалног CPAP, HFOT се у последње време све више 
примењује (15).

Резултати ретроспективних анализа показују смањење потребе за инвазив-
ном респираторном подршком после увођења HFOT у одељења педијатријске 
интензивне неге, смањујући учесталост интубација са 23% на 9% (16). У сту-
дији аустралијских аутора, само 7% деце са респираторном недовољношћу нас-
талом због акутног бронхиолитиса су имала потребу за инвазивном вентила-
цијом, пет година пошто је HFOT уведена (17).

Показало се да је HFOT сигуран и применљив метод и изван одељења ин-
тензивне неге. Деца са акутним бронхиолитисом без значајне захваћености 
других органских система, могу да имају корист од ове врсте респираторне 
подршке и на одељењима опште педијатрије (18, 19).

Доказа о ефикасности HFOT у лечењу акутног бронхиолитиса је неш-
то мање због недостатка великих студија истраживања парова (“case control 
studies”). Обољење често пролази и без лечења, а знаци и симптоми углавном 
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пролазе после симптомске терапије. Осим тога, разлике у могућности пружања 
респираторне подршке умањују могућност извођења “слепих” студија.

Савремени докази не могу да потврде ефикасност HFOT у тешкој болести. Ве-
лика фреквенција дисања на пријему и висок ниво парцијалног притиска угљен 
диоксида у артеријској крви (PaCО2) су везани за мању успешност HFOT (20). Са-
општења о значајним нежељеним дејствима (пнеумоторакс, пнеумомедијастинум) 
су ретка, а добро обучено медицинско особље је од највећег значаја у збрињавању 
компликација и лечењу респираторне недовољности било ког порекла (21).

HFOT се користи у Јединици за плућне болести Универзитетске дечије бол-
нице у Љубљани од 2011. године. Проспективно истраживање ефеката HFOT 
код деце са акутном респираторном инсуфицијенцијом насталом због акутног 
бронхиолитиса, показало је значајан пад у фреквенцији дисања, фреквенцији 
пулса и скора диспнеје. Осим тога, забележен је и значајан пораст pH крви и 
пад у PaCO2. Поред примене у респираторној подршци код деце са акутним 
бронхиолитисом, HFOT је коришћен и код деце са перзистентним ателекта-
зама, акутним нападом астме, тешким аномалијама горњих дисајних путева и 
акутном реакцијом одбацивања плућног трансплантата. Лечење је добро под-
ношено, а блага седација је ретко била потрбна. Није било значајних нежеље-
них реакција и компликација.

ЗАКЉУЧАК

Објављени докази и добра клиничка пракса подупиру коришћење HFOT у 
акутном вирусном бронхиолитису. Примена ове терапије може да смањи број 
болесника код којих је потребна инвазивна респираторна подршка. Поред упо-
требе HFOT и ван неонаталног узраста, њена ефикасност није доказана у другим 
честим стањима која доводе до акутне респираторне инсуфицијенције код деце 
(погоршања астме, пнеумонија). Знање засновано на доказима о HFOT се још 
увек стиче, али добра искуства у клиничкој пракси оправдавају њену употребу.

Превод: др Милан Родић
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8.2. ЛИЈЕЧЕЊЕ ИЗВАНБОЛНИЧКЕ УПАЛЕ  
ПЛУЋА У ДЈЕЦЕ

Невен Павлов
Клиника за дјечје болести, КБЦ Сплит 
Медицински факултет Свеучилишта у Сплиту

УВОД

Изванболничке упале плућа (енгл. Community acquired pneumonia – CAP) 
једне су од најучесталијих инфекција у дјеце у земљама у развоју (гдје су нај-
чешћи узрок смрти) те у индустријализираним земљама, гдје болест узрокује 
значајан социо-економски проблем. Дефиниција CAP-а је сложена и варира у 
различитим смјерницама: неке се темеље на клиничкој процјени, друге узимају 
у обзир радиолошке или лабораторијске налазе (1,2,3). 

CAP се клинички дефинира као присутност симптома и знакова упале 
плућа у претходно здравог дјетета због инфекције која је стечена изван бол-
нице. У развијеним земљама то може бити потврђено радиолошким налазом 
консолидације. У замљама у развоју практичнији је назив: акутна упала доњих 
дишних путева, с обзиром на доступност рендген снимања. У идеалним окол-
ностима, дефиниција укључује изолацију узрочника (2).

Упале плућа у опћој популацији дјеце честа су болест и већином се успјеш-
но лијече изванболнички. Мањи број болесника захтијева болничко лијечење, 
а компликације су врло ријетке. У развијеним државама просјечно се годишње 
дијагностицира 10 до 15 случајева пнеумонија на 1000 дјеце, од чега се 1 до 4 
дјеце хоспитализира.

Streptococcus pneumoniae (пнеумокок, Pnc) водећи је узрочник бактеријске 
упале плућа, менингитиса и сепсе у дјеце диљем свијета. Превенција пнеумоко-
кне болести доступна је и учинковита уз употребу пнеумококног коњугираног 
цјепива. Pnc узрокује око 11 % (8 – 12 %) свих смртних случајева у дјеце доби 
од 1 до 59 мјесеци.

Смјернице, дијагностичке и терапијске, имају главни циљ постизање брзог и 
потпуног излијечења. Хрватска нема своје националне смјернице те се користи 
туђима. По цитираности се истичу ревидиране смјернице Британског торакалног 
друштва, те смјернице произишле из сурадње Америчког друштва за педијатријс-
ке инфективне болести и Америчког друштва за инфективне болести (2,3).

Хрватска, унаточ придржавању смјерница за лијечење CAP-а, укључујући 
претходно наведене британске и америчке смјернице, не постиже очекиване 
резултате лијечења с обзиром на досегнути ступањ развоја примарне и секун-
дарне здравствене заштите дјеце. Овим проблемом бавила су се два симпозија 
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Хрватског друштва за педијатријску пулмологију (ХДПП): XXVII симпозиј, 
одржан у Чаковцу, 16-17. свибња 2014. године, те XXVIII симпозиј, одржан у 
Сињу, 8-10. свибња 2015. године. Тема је била припрема хрватског алгоритма 
лијечења изванболничке упале плућа у дјеце. Ставови изнесени на оба симпо-
зија предмет су овог рада. Изражена је сугласност о потреби израде хрватских 
смјерница за лијечење пнеумонија у дјеце, које би узеле у обзир локалне спе-
цифичности, ступањ резистенције микроорганизама, прецизирале дуљину и 
начин лијечења пнеумонија, упутиле на рационалну дијагностику пнеумонија, 
што би требало резултирати учинковитијим лијечењем CAP у дјеце.

ЕТИОЛОГИЈА

Опћа је сугласност како је брзи и адекватни терапијски приступ основа за 
смањење посљедица болести (2,3). Како је етиолошка потврда узрочника CAP 
у дјеце отежана, није лако прописати рационалну и учинковиту антимикробну 
терапију. Разлоге наведеном налазимо у резистенцији најчешћих респиратор-
них патогена према најчешће кориштеним антибиотицима и недостатку сигур-
них информација везаних уз могућу превентивну улогу пнеумококне вакцине. 
Потребна су даљња истраживања у различитим подручјима, као што су етио-
логија CAP, разлози компликација, боља дефиниција првог и другог реда анти-
биотског лијечења (укључујући дозе и трајање парентералног и оралног лије-
чења) као и улога антивирусног третмана те надзора болесника са CAP (4).

У дјеце је теже добити секрет из доњих дишних путева него у одраслих 
те се инвазивне дијагностичке методе рутински не користе. Бактериолошке 
културе узорака горњих дишних путева нису корисне стога што физиолошка 
флора често садржи бактерије, уобичајене узрочнике пнеумонија. Дијагноза 
упале плућа узроковане Pnc била је пет пута чешћа помоћу PCR методе у 
серуму (ланчана реакција полимеразе, енгл. Polymerase Chain Reaction) него 
путем хемокултуре (ХК). Доказ Chlamidophyla pneumoniae путем PCR-а, без 
испуњења критерија акутне инфекције, може се сматрати претходном инфек-
цијом. PCR за дијагнозу Mycoplasma pneumoniae има мању осјетљивост од се-
ролошких претрага (5).

Посебно је тешко процијенити узрочника CAP у дјеце која се примају на 
болничко лијечење. Разлог наведеном је што су дјеца у тренутку пријема у 
болницу већ примала антибиотску терапију те често добијемо негативне бак-
териолошке резултате. У ретросперктивној студији, анализом медицинске 
документације дјеце лијечене од пнеумоније тијеком 6 година у Клиници за 
дјечје болести КБЦ Сплит (1998./1999., 2004./2005. те 2010./2011.), устврдили 
смо како је антибиотицима прије хоспитализације лијечено 47,5 % болесника, 
најчешће једним антибиотиком (74,5 %), потом с два (21,4 %), а најрјеђе с три 
и више антибиотика (6). Слиједећи разлог су неадекватни узорци на темељу 
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којих се покушава разлучити узрочника CAP-а. Примјер су обрисци ждријела 
и носа, чији резултати не рјешавају етиологију узрочника. Стога их је најбоље 
не радити, изузев када циљано тражимо β-хемолитички стрептокок скупине А 
(обрисак ждријела), уз истовремено присутне знакове стрептококног тонзи-
литиса, или при детекцији клицоноша метицилин резистентног Staphylococcus 
aureusa (MRSA) (обрисак носа). 

Од микробиолошких претрага најчешће се користи хемокултура (ХК), бри-
севи носа и ждријела. Разним студијама устврђено је да је позитиван налаз ХК 
често мањи од 10 %, док је Pnc изолиран у 5 % случајева (2). У нашој студији, 
позитивно је било 14,5 % узорака ХК (6). Позитиван налаз ХК указује на етио-
логију пнеумоније те ХК треба узети хоспитализираном дјетету с пнеумонијом 
чија је температура изнад 38,5°C. 

У проспективној студији проведеној у Клиници за инфективне болести у 
Загребу (сијечањ 2010. – просинац 2012.), у 110 болесника с радиолошки доказа-
ном домицилном алвеоларном пнеумонијом (енгл. Community Acquired Alveolar 
Pneumoniae - CAAP) доби 17,7 до 36 мјесеци, подједнаке заступљености оба спо-
ла (М : Ж – 56 : 54), доказана је пнеумококна етиологија болести у 11 (10 %) бо-
лесника, при чему је само у двоје била позитивна ХК, док је у њих 9 пнеумококна 
ДНК доказана PCR. Студија је потврдила да молекуларна дијагностика значајно 
повећава број доказаних пнеумококних бактеријемичних пнеумонија (7).

Етиолошки подаци у хоспитализиране дјеце указују како су узрочници 
CAP слични онима у амбулантно лијечене дјеце. Респираторни вируси самос-
тално или заједно с бактеријама, важни су узрочници CAP-а. Посебно је то из-
ражено у раној доби (до 2 године у 80 % CAP). Иако су вируси одговорни за 
велики дио CAP, антибиотици се често прописују. У каснијој доби, учесталост 
се смањује на трећину CAP. Најчешће су изолирани: риновирус, респираторни 
синцицијски вирус, инфлуенца А и Б вирус, аденовирус те разни ентеровиру-
си. Бактерије се изолирају у 30 – 40 % случајева у којима је узрочник потврђен. 
Pnc је најважнији бактеријски узрочник у дјеце све доби, задужен за око 30 % 
случајева CAP. 

Pnc је важнији у дјеце предшколске доби, стога што су у дјеце изнад 5 го-
дина старости атипичне бактерије (већином Mycoplasma pneumoniae) главни 
узрочници. Иако су вриједности CRP-а и укупног броја леукоцита (Л) у крви 
значајно веће, CRP и Л се не могу користити за разликовање бактеријске од 
атипичне пнеумоније у дјеце због високог ступња преклапања у различитим 
скупинама. Неке студије су нашле већу осјетљивост и специфичност, уз већу 
позитивну и негативну предиктивну вриједност за праг прокалцитонина од 
1 г/Л, него CRP или Л при разликовању бактеријског и вирусног узрочника 
CAP у нелијечене дјеце хоспитализиране као хитни случајеви (8). Прокал-
цитонин се данас сматра најбоље валидираним биомаркером бактеријских 
плућних инфекција, као и маркером потребе и дужине примјене антибиот-
ског лијечења.
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ДИЈАГНОЗА

Ниска осјетљивост физикалних знакова у откривању благе или средње из-
ражене CAP те слаба подударност физикалних метода с радиолошком потврдом 
CAP указују да нема савршено осјетљивог теста за дијагнозу CAP у дјеце. Билкис 
и сур. устврдили су да су комбинација врућице, локализираних хропаца, ослабље-
ног шума дисања и тахипнеје повезани с рендгенски потврђеном пнеумонијом у 
само 69 % случајева (9). Суставна примјена рендгенске слике у свих са сумњом на 
CAP није оправдана стога што такав приступ дефинира плућне промјене у мање 
од 20 % дјеце с благом или умјереном CAP. Интерпретација радиолошких налаза 
код дјеце са сумњом на CAP варира и у добро обучених радиолога, особито у 
присутности интерстицијских инфилтрата. Непотребно излагање зрачењу треба 
избјегавати због могућег ризика од малигних болести.

Прихваћено је мишљење како није потребно рутински рендгенском сликом 
потврдити сумњу на CAP у дјеце која су довољно добро да се лијече амбулант-
но, али се препоруча урадити рендген снимку плућа дјеци с тешким респира-
торним симптомима, с обзиром да налази могу потврдити дијагнозу и каракте-
ристике паренхимних инфилтрата те назочност компликација које захтијевају 
специфично лијечење. Стога дијагностицирање CAP у дјеце с благим симпто-
мима болести представља проблем те је могуће да велики број болесника без 
CAP (нарочито амбулантних) буде лијечен као и они с болешћу (укључујући 
непотребну антибиотску терапију). Компјуторизирана томографија (КТ) је об-
ично резервирана за болеснике с CAP, када се болест комплицира парапнеу-
моничним изљевом, некротизирајућом упалом плућа или плућним апсцесом, 
поготово када се разматра кируршко лијечење (1). Недостаци КТ су значајна 
изложеност ионизацијском зрачењу, примјена јодних контраста те код мање 
дјеце потреба за анестезијом. КТ је осјетљивији од рендгенограма плућа, који 
затаји у 20% случајева. Ултразвук је врло корисна метода, због своје неинва-
зивности и нешкодљивости посебно је препоручљив у дјеце, нарочито у дијаг-
ностици компликација упала плућа попут плеуралног изљева, емпијема, ло-
куларних изљева те дијагностичких и терапијских пункција. Ултразвук плућа 
може помоћи при процјени количине плеуралног изљева, одређивању мјеста 
постављања торакалног дрена, чиме се смањење изложеност зрачењу, премда 
је мање точан, уз више неслагања између проматрача него КТ (3).

ПРОЦЈЕНА ТЕЖИНЕ CAPА

Дјеца с CAP могу имати врућицу, тахипнеу, задиханост, отежано дисање, ка-
шаљ, сипњу (енгл. whеezing), главобољу, болове у трбуху и/или у прсишту, а те-
жина може варирати од благог до по живот опасног стања (таблица 1) (2,3,6). 
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Табела 1. Процјена тежине CAP-а у дјеце

Дојенче Старије дијете
Блага Тешка Блага Тешка

Темп. ˚C <38,5 38,5 <38,5 38,5
Број удисаја/
мин

≤70 >70 ≤50 >50

SpО
2 
% (собни 

зрак)
≥ 94 < 90 - 93 ≥ 94 < 90 - 93

Одступање Благо Средње до 
тешко

Сметње дисања Благе Тешке
Остали симпто-
ми

Узима цијели 
оброк

Шири нос-
на крилца, 
цијаноза, по-
времена ап-
неа, стењкаво 
дисање, не једе

Не повраћа Шири нос-
на крилца, 
цијаноза, 
стењкаво 
дисање, знаци 
дехидрације

SpО2: артеријско засићење кисиком мјерено пулсним оксиметром

С обзиром на широк спектар испољавања CAP-а, процјена тежине је пре-
судна, јер дојенчад и дјеца с благим или умјереним респираторним симптомима 
могу бити сигурно збринута амбулантно. Индивидуално се одређује потреба 
за микробиолошким претрагама, почетна антимикробна терапија те оптимал-
на разина здравствене заштите. 

Дјеца са знаковима теже болести требају се хоспитализирати. Индикације 
за хоспитализацију су хипоксемија (артеријско засићење кисиком мјерено 
пулсним оксиметром (SpО2) < 90 - 93 % и цијаноза), фреквенција дисања > 70/
мин у дојенчади те > 50/мин у старије дјеце, отежано дисање, стењкање, од-
бијање оброка или знаци дехидрације те немогућност надзора од стране оби-
тељи (2,3,6). Хипонатремија је важно обиљежје теже CAP те се концентрација 
натрија у плазми увијек треба процијенити у дјеце при хоспиталзацији.

ЛИЈЕЧЕЊЕ

Антибиотско лијечење индицирано је само у дјеце с бактеријском CAP. У пракси 
је често немогуће у мање дјеце диференцирати бактеријску од вирусне инфекције. 
ХК је позитивна у 13 - 26,5 % дјеце с комплицираном CAP, али ниже од 5 % у бла-
гој или средње тешкој болести (10). Дјеца (нарочито предшколска, која су примила 
коњугирано пнеумококно цјепиво) с благом CAP, доступна надзору, за коју сви рас-
положиви епидемиолошки, клинички, лабораторијски и радиолошки подаци јасно 
указују на вирусну инфекцију, требају се лијечити симптоматски (2,3,6).
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Према британским смјерницама, сва дјеца с јасном клиничком дијагнозом 
пнеумоније требају примити антибиотско лијечење с обзиром да се бактеријска 
и вирусна пнеумонија не могу поуздано одвојити (2).

Одлука о амбулантном антибиотском лијечењу обично овиси о низу чим-
беника: доби дјетета, дужини периода тијеком којег се дијете не осјећа добро, 
дојму о тежини болести, симптомима, имунизацијском статусу дјетета, те 
ступњу тјескобе родитеља и здравствених радника.

Чим је дијете млађе, проблем разликовања вирусних од бактеријских упала 
плућа све је израженији. Реактанти акутне фазе упале као што су седимента-
ција еритроцита, бијела крвна слика, CRP и прокалцитонин немају толику по-
узданост да се темељем њихових вриједности разликује вирусна од бактеријске 
инфекције. Мета-анализа која је обухватила 8 студија и свеукупно 1230 дјеце 
(доби 1 мјесец - 18 година) показала је да вриједности CRP између 40-60 мг/Л 
у препознавању бактеријске упале плућа имају врло слабу позитивну предик-
тивну вриједност од 64% (11). Одређивање вриједности упалних реактаната 
корисно је за праћење тијека болести и одговора на лијечење у дјеце која су 
хоспитализирана због теже клинике слике упале плућа и у дјеце код којих је 
дошло до развоја компликација болести (3).

Амоксицилин се савјетује као лијек првог избора за оралну антибиотску 
терапију у све дјеце због његове учинковитости према већини узрочника CAP, 
добре толеранције и ниске цијене. Алтернативе су ко-амоксиклав, цефаклор, 
еритромицин, азитромицин и кларитромицин (2,3). Дјеца која су испољила не-
успјех терапије и дјеца која нису потпуно имунизирана против S. pneumoniae 
и/или H. nfluenzae тип b требају се лијечити ко-амоксиклавом или трећом ге-
нерацијом цефалоспорина. Друга генерација цефалоспорина долази у обзир у 
регијама с ниском преваленцијом резистенције Pnc на пеницилин. У случајеви-
ма тежег CAP или суспектне атипичне бактеријске инфекције, долази у обзир 
комбинацијско лијечење љековима отпорним на β-лактамазу, уз додатак макро-
лидног антибиотика (6).

Тренутне смјернице за педијатријске CAP препоручују лијечења интра-
венским ампицилином или пеницилином за хоспитализирану дјецу, наво-
дећи доказе њихове успоредиве учинковитости с цефуроксимом код теже 
упале плућа (2,3).

Према америчким смјерницама, дијете с изванболничком упалом плућа 
које је због тежине клиничке слике хоспитализирано требало би рутински при-
мати антибиотик парентерално. Иако ову препоруку не подупиру квалитетни 
докази, вјеројатно се паренетралном примјеном поузданије постижу потреб-
не концентрације антибиотика у крви и ткивима. Резултати мултицентричног 
рандомизираног клиничког покуса (PIVOT) проведеног у Великој Британији, 
показују да се у дјеце (просјечна доб 2,5 године; већина <5 година) 7-дневна 
орална примјена антибиотика (амоксицилин пер ос; н = 126) показала једна-
ко учинковита као и парентерална истог трајања (бензил пеницилин и.в.; н = 
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120). Дјеца која су примала амоксицилин орално чак су раније отпуштена из 
болнице (12). Наведено потврђује да је орална примјена антибиотика сигурна 
и учинковита и у дјеце с тежом клиничком сликом болести (2). Парентерал-
ном примјеном антибиотика сигурно се и брзо постижу високе концентрације 
лијека у плућима. Њихова учинковитост је неовисна о проблемима оралног 
уноса или поремећеном апсорпцијом у цријевима. Стога их треба примијенити 
код дјеце која повраћају, као и код оне која развијају компликацију болести или 
показују знакове сепсе. 

За емпиријско лијечење антибиотицима и.в. дјеце хоспитализиране с те-
жим облицима болести препоручују се семисинтетски деривати пеницилина 
(амоксицилин, ампицилин, ко-амоксиклав) и цефалоспорини друге (цефурок-
сим) и треће генерације (цефотаксим, цефтриаксон). Одабир једног од наве-
дених антибиотика у највећој мјери овиси о имунизацијском статусу дјетета 
и локалним епидемиолошким подацима о антибиотској резистенцији. У дјеце 
која нису имунизирана пнеумококним коњугираним цјепивом, у подручјима с 
неповољним сероепидемиолошким показатељима инвазивне пнеумоније и са 
значајном резистенцијом пнеумокока на пеницилин, као и у све дјеце с теш-
ким облицима болести, укључујући и развој емпијема, за почетну емпиријску 
терапију препоручују се цефтриаксон или цефотаксим (3). На подручју средње 
Еуропе, дакле и у Хрватској, сероепидемиологија инвазивне пнеумоније не 
разликује се од осталих пнеумококних болести. Према годишњим извјештаји-
ма Интердисциплинарне секције за контролу резистенције на антибиотике у 
Хрватској, број изолата пнеумокока високо резистентних на пеницилин је ма-
лен (2%), а изолата резистентних на цефтриаксон готово уопће нема (13). С 
обзиром да умјерена резистенција пнеумокока на пеницилин у Хрватској из-
носи 28%, пеницилин се може препоручити у терапији пнеумококних пнеумо-
нија (13). Макролидни антибиотици могу се додати у свакој доби уколико нема 
одговора на прву линију емпиријске антибиотске терапије. Неуспјех лијечења 
често је посљедица ниског дозирања амоксицилина и цефалоспорина, као и ре-
зистенције Pnc на азитромицин. Након скока у отпорности Pnc на макролиде 
у 2008. години (40%) отпорност на ове антибиотике не мијења се значајније и у 
2012. години износи 37% (13).

Едукативна је анализа резултата антимикробне осјетљивости те серо-
типизације пнеумококних изолата из примарно стерилних материјала који 
су у Заводу за клиничку микробиологију Клинике за инфективне болести у 
Загребу прикупљени из бројних клиничких микробиолошких лабораторија у 
Хрватској. Укупно је тијеком 2013. прикупљено 43 изолата Pnc из примарно 
стерилних материјала (крв и цереброспинални ликвор), од чега је 39 узорака 
и серотипизирано. Анализом антимикробне осјетљивости према пеницили-
ну, налази се да је умјерена резистенција присутна у 16 (37,2 %) изолата, док 
је у четири (9.3 %) болесника изолиран резистентан Pnc. Анализом антими-
кробне осјетљивости према цефтриаксону, налази се да 41 (95,3 %) изолат 
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припада у категорију осјетљивих. Из споменутих се резултата може закљу-
чити како цефтриаксон остаје лијек избора за лијечење инвазивних облика 
пнеумококне болести у Хрватској, као и да се већина болесника с бактерије-
мичном пнеумококном болешћу у којих није афициран средишњи живчани 
сустав, успјешно може лијечити пеницилином. Серотипизација инвазивних 
сојева Pnc из 2013. године показује да 79,4 % сојева припада у тзв. vaccine 
preventable (уколико се користи 13PCV), што је нешто мањи постотак у одно-
су на раније године (7). 

Макролиде треба користити уколико је могућа инфекција микоплазмом 
или кламидофилом пнеумоније или у случају врло тешке болести. У пнемо-
нији удруженој с инфлуенцом савјетује се лијечење ко-амоксиклавом. За ин-
травенску примјену савјетују се антибиотоци: амоксицилин, ко-амоксиклав, 
цефуроксим и цефотаксим или цефтриаксон. Терапија се усмјерава уколико је 
учињена микробиолошка дијагноза (2).

Емпиријска терапија трећом генерацијом парентералних цефалоспорина 
(цефтриаксон или цефотаксим) треба бити прописана за хоспитаизирану дје-
цу која нису потпуно имунизирана, у регији гдје локална епидемиолошка си-
туација или инвазивни пнеумококни сојеви испољавају високу резистенцију, 
или у дјеце с по живот опасним инфекцијама, укујучујући оне с емпијемом. 
Не-β-лактамски антибиотици, као ванкомицин, нису показали већу учинкови-
тост од треће генерације цефалоспорина у лијечењу пнеумококне пнеумоније у 
односу на ступањ резистенције у Сјеверној Америци (3).

Још није публицирана студија која би показала супериорност и.в. лијечења 
или указала на најбоље вријеме прелаза с парентералног на орално лијечење. 
У случајевима лијеченим од почетка и.в. антибиотиком, прелаз на оралну те-
рапију треба потицати чим се клиничко стање дјетета побољша (тј. снизи тем-
пература) (4).

Премда дуљина антибиотског лијечења још није одређена темељем налаза 
или рандомиозираних контролираних студија, савјетује се 7 – 10 дневно лије-
чење за благу/средње тешку CAP (4).

Ретроспективно истраживање проведено у Клиници за дјечје болести КБЦ 
Сплит у шестогодишњем раздобљу (1998/1999, 2004/2005 и 2010/2011.) дјеце 
хоспитализиране због упале плућа, показало је скраћење дуљине болничког 
лијечења у задњем двогодишњем раздобљу на медијан (М) 9 дана (IQR 7 – 11) 
у успоредби с осталим годинама (М 10 – 11 дана, IQR 8 – 15 дана). Болничко 
лијечење изванболничких пнеумонија могуће је скратити на 5 дана (вријеме 
трајања парентералног лијечења), уз наставак кућног лијечења пероралним ан-
тибиотиком (3 - 5 дана) (6). 
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ЗАКЉУЧАК

Рационални приступ лијечењу CAP у дјеце узима у обзир отежано откри-
вање етиологије болести, резистенцију узрочника на најчешће кориштене 
антибиотике те корист од пнеумококног цијепива. Ограничена вриједност 
протуупалних маркера (Л, CRP, прокалцитонин), исправна употреба УЗ, рен-
дгенограма и КТ, дуљина болничког лијечења, дуљина антибиотског лијечења, 
када учинити прелаз с парентералне на оралну терапију, питања су која траже 
одговоре и даљња истраживања, уз изражену сугласност о потреби израде Хр-
ватских смјерница за лијечење пнеумонија у дјеце.
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8.3. АСТМА ИЛИ ПНЕУМОНИЈА

Бранимир Несторовић
Универзитетска дечја клиника, Београд
Mедицински факултет Универзитета у Београду

Дијагноза бронхопнеумоније није нимало лака. Клинички симптоми су 
неспецифични, а лабораторијски налази су од мале користи. Рендгенски сни-
мак је неопходан за дефинитивну дијагнозу, али је његово тумачење доста теш-
ко уколико нема јасних знакова консолидације (округлих сенки које захватају 
лобулус расуте по плућима) (1, 2). Студије које су упоређивале извештаје више 
рендгенолога показују изразито неслагање у интерпретацији налаза - у скоро 
1/3 случајева исти снимак је интерпретиран као пнеумонија од стране једног 
лекара, а као нормалан од стане другог. Преклапање симптома астме (која је 
неупоредиво чешћа болест) са пнеумонијама је други велики дијагностички, па 
самим тим и терапијски проблем. У астми постоји неуниформна опструкција 
дисајних путева која на снимку плућа, при постојању ателектаза, даје слику 
бронхопнеумоније. Услед примене бронходилататора често постоји леукоци-
тоза (чак и до 20 x 109), а ако је дете добијало кортикостероиде и неутрофили-
ја. Посебан проблем је тумачење физикалног налаза на плућима. Дисање код 
астме, због мукусних чепова који се понашају као ендогена страна тела, често 
је ослабљено са једне стране. Присуство раних инспиријумских пуцкетања у 
базалним деловима плућа, које многи лекари и даље тумаче као крепитације, 
личи на налаз код пнеумоније. Иако је неки специфичан налаз изузетно редак, 
по релевантним студијама само у једном од 10000 случајева позитиван, сто-
га се оваква деца често излажу рендгенском снимању. Отуда деци која имају 
бронхоопструкцију (продужен експиријум) не би требало рутински радити 
крвну слику, нити снимак плућа. Изузетак су деца са тешким нападима за које 
се планира да ће бити лечена у јединицама интензивне неге, код којих је снимак 
неопходан ради процене компликација, као што су пнеумоторакс, пнеумоме-
дијастинум и друге. 

И деца са астмом понекад имају повишену температуру (вирусне инфекци-
је које покрећу бронхоопструкцију могу дати и повишену температуру).

C-рективни протеин (CRP) има малу дијагностичку вредност, осим уко-
лико је екстремно висок (>100 mg/L). При вредностима CRP >80 mg/L око 60% 
деце има бактеријску пнеумонију, а трећина вирусну, што представља камен 
спотицања у постављањз дијагнозе. 

Рана инспиријумска пуцкетња се срећу и као нормалан налаз при базама 
плућа током иницијалне фазе дубоког дисања. Стога их углавном треба игнори-
сати и фокусирати се на друге показатеље евентуалне пнеумоније (корелација 
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између снимка плућа и аускултације је слаба и износи око 40%). То су фебрил-
ност, лоше опште стање, нечујно дисање са једне стане, цијаноза и јак кашаљ са 
искашљавањем гнојног секрета. Иако препоруке Светске здравстене организа-
ције као патогномоничне знаке пнеумоније помињу тахипнеју и фебрилност, 
у Европи и САД је тахипнеја ретко пратилац пнеумоније (око 30%) (3, 4). Та-
хипнеја је чешће симптом бронхоопструкције. Степен тахипнеје је увек виши 
код опструкционих плућних болести у односу на рестриктивне, али је прекла-
пање велико и није од користи у рутинском збрињавању пацијената. 

Пнеумоније изазване респираторним синцицијалним вирусом, микоплаз-
мом и другим агенсима могу бити праћене и благим свирањем у грудима, што 
додатно отежава диференцијалну дијагнозу (3). 

Спирометрија није од користи, јер деца мањег узраста не могу да је изводе, 
а код веће деце са опструкцијом је контраиндикована (иако би теоретски налаз 
био опструкција код астме, а рестрикција код пнеумоније). 

Сатурација крви кисеоником је снижена у оба стања.
Како се онда оријентисати у ког детета је потребна антибиотска терапија?
Алгоритам Светске Здравствене организације говори да се деци са рела-

тивно добрим општим стањем прва 24 часа примењује само бронходилататор-
на терапија (4). Ja бих додао и инхалаторне стероиде – будезонид 1 mg 2 пута 
дневно преко небулизатора или системске стероиде – 3 дана по 20 mg. Уколико 
се стање поправи, а налаз на плућима изгуби, вероватно се ради о астми, па 
антибиотици нису индиковани.

Ако је дете имало бронхооппструкције и раније, вероватнија дијагноза је 
астма (присуство пнеумоније у деце са астмом је релативно ретко, посебно то-
ком њеног напада).

Постојање атопијског дерматитиса или астме у породици, такође указује да 
је вероватно реч о астми (иако и деца са атопијом могу имати пнеумонију, мада 
ређе него деца без астме).

У закључку би се могло рећи да је диференцијација астме и пнеумоније 
тешка и углавном зависи од клиничког искуства лекара, реаговања на брон-
ходилататоре и присуства атопије. У детета са добрим општим стањем и без 
високе температуре не би требало журити са увођењем антибиотика. Пре тога 
увек треба покушати са бета-2 агонистима (са или без стероида).
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УВОД

Транспорт средствима ваздушног саобраћаја због личних и пословних пот-
реба је у порасту, а број путника у 2014. години је премашио три милијарде 
(1). Ваздушни транспорт се редовно користи и за превоз акутно и хронично 
оболелих особа. Постоје бројне смернице и препоруке које се тичу ризика од 
путовања ваздухопловом за болеснике са хроничним обољењима, издате од 
различитих организација, али оне у већини нису потпуно засноване на докази-
ма највишег степена. Ово се нарочито односи на децу и одојчад, с обзиром да 
је већина клиничких испитивања спровођена код одраслих са хроничном оп-
струкционом болешћу плућа, а њихови резултати се не могу примењивати на 
децу и одојчад са хроничном плућном болешћу, код којих је хипоксија потен-
цијални ризик од путовања ваздухопловом. Процењује се да се на сваких 600 
летова јавља једно медицинско стање које захтева хитну интервенцију. Респи-
раторни симптоми су у 12% случајева разлог за овакве интервенције и, после 
можданог удара, други су најчешћи узрок хоспитализација после лета (2). 

Са повећањем надморске висине барометарски притисак (па и парцијал-
ни притисци респирационих гасова) опадају. Комерцијални летови користе 
велике висине у циљу избегавања турбуленције и смањења трошкова за гори-
во. Притисак у кабинама у већини авиона за комерцијални транспорт се одр-
жава на нивоу који је једнак атмосферском притиску на висини од око 2500 
м (520-570 mmHg), да би се компензовао пад у барометарском притиску. На 
овој висини пад парцијалног притиска кисеоника (PO2), доводи до пада инспи-
раторне фракције кисеоника (FiО2) која је еквивалентна удисању 15,1% О2 на 
нивоу мора. Иако се сатурација оксихемоглобина (SatО2) смањује и код здраве 
деце и код одраслих на висинама крстарења ваздухоплова, та десaтурација не 
доводи до клинички значајне хипоксије, осим ако не постоји поремећај или 
болест који умањују респираторну или кардиоваскуларну резерву. Постизање 
притиска у кабини се постиже коришћењем ваздуха из спољашње средине који 
се компримује и меша са филтрираним рециркулисаним ваздухом из кабине. 
И до 50% ваздуха из кабине се не измени, а сваког сата се врши 20-30 измена 
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ваздуха. Током узлетања ваздухоплова, долази до смањивања притиска у каби-
ни, што доводи до ширења гаса и доводи до пуцкетања у ушима јер се ваздух 
ослобађа из средњег уха и параназалних синуса (3).

РЕСПИРАТОРНИ ОДГОВОР НА ХИПОКСИЈУ У ТОКУ ЛЕТЕЊА

Испитивањем код одраслих показано је да је десатурација израженија то-
ком дужих путовања авином и при ходању кроз кабину. Особе са хроничном 
опструктивном болешћу плућа на висини испољавају већи степен десатура-
ције, често са падом PО2 у артеријској крви (PаО2) испод 50 mmHg (4). Одговор 
здраве деце на хипоксију у кабини није често испитиван. Ипак, у студији у којој 
је код 80 здраве деце праћена SatO2 током осмочасовног лета, средња вредност 
SatO2 је била 94%, док је у сличној студији, у коју је било укључено 10 здраве 
деце током лета у половине испитаника утврђена десатурација <94%. У испи-
тивању 24 здраве деце узраста од три месеца до три године, на надморској ви-
сини од 3109 м нађено је смањење у оксигенацији можданог ткива које је било 
најизраженије код одојчади узраста 3-6 месеци (5). 

Како PaO2 опада са порастом висине летења, код здравих одраслих особа 
долази до хипоксемијског вентилационог одговора. Наиме, у циљу повећања 
минутне вентилације расту фреквенција дисања и дисајни волумен. Ово до-
води до појаве респираторне алкалозе и хипокапније, што може да има за по-
следицу периодично дисање или настанак апнеја. Убрзано дисање повећава 
потрошњу кисеоника у респираторним мишићима, а да би се задовољила ова 
повећана потреба убрзава се фреквенција срчаног рада. 

Иако се и код здраве деце и одојчади, као и код одраслих, развија хипоксе-
мија током повећања висине летења, вентилациони одговор на хипоксемију се 
разликује између деце и одраслих. Деца повећавају минутну вентилацију само 
увећавањем респираторне фреквенције. Код деце се, као и код одраслих јавља 
тахикардија и настаје хипокапнија као последица тахипнеје, али је праг за на-
станак апнеје нижи, а појава периодичног дисања током спавања мања је на 
великим висинама код деце него код одраслих (6). 

Разлике у хипоксемијском вентилационом одговору које постоје између 
одраслих и деце су израженије код млађе деце, а посебно код превремено 
рођене деце и то због незреле и нестабилне контроле вентилације, мањих во-
лумена плућа и већег отпора у дисајним путевима. Новорођенчад и одојчад 
(посебно она рођена пре термина) испољавају незрели, бифазични, одговор 
на хипоксемију. Овај одговор се на почетку карактерише повећањем венти-
лације, после чега следи смањење вентилације са продуженом хипоксемијом, 
која кулминира апнејом, што код преверемо рођене деце може да траје и до 
шестог месеца живота. Овај перзистентни бифазични вентилациони одговор 
повећава ризик од хипоксемије на великим надморским висинама и апнеја 
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које се развијају код младе одојчади са хипоксемијом. Остале разлике које код 
одојчади појачавају хипоксемијски одговор на боравак на великој надморској 
висини обухватају већу количину феталног хемоглобина, повећање нескла-
да вентилационо-перфузионог (V/Q) односа, перзистентни десно-леви шант, 
мање дисајне путеве, мањи број алвеола, мекши грудни кош, као и повећану 
склоност ка развоју парадоксне бронхоконстрикције и плућне вазоконстри-
кције у одговору на хипоксију (7).

ХИПОКСИЈА ТОКОМ ЛЕТЕЊА КОД ГРУПА У ВИСОКОМ РИЗИКУ

Највећи број здраве деце и одојчади подносе висину без нежељених пропрат-
них појава. Код малог броја деце са болестима респираторних органа, кардио-
васкуларног система или неким другим поремећајима , потребна је медицинска 
процена, допунско испитивање и, евентуално, прописивање додатне терапије 
кисеоником пре пењања на планирану висину лета. Иако је логично закључити 
да су деца са хроничном плућном болешћу у повећаном ризику од хипоксемије, 
не постоји довољно, на доказима заснованих, препорука из савремених смерни-
ца за подобност летења деце, тако да су многе препоруке преузете из смерница за 
одрасле. Данас се за предвиђање хипоксије током лета код особа са респиратор-
ном болешћу најчешће користи тест симулиране хипоксије (8). 

ПРЕДВИЂАЊЕ ХИПОКСИЈЕ ТОКОМ ЛЕТА

Различити методи су примењивани у циљу процене хипоксије на великим 
надморским висинама: мерење SatO2 на нивоу мора, спирометрија, 6-минутни 
тест ходања и тест симулације хипоксије током лета било у хипобаричним ко-
морама, било при удисању разређене мешавине гасова. Практичност примене 
ових тестова у педијатрији је ограничена, на пример, 6-минутни тест ходања 
није применљив код одојчади. Деца са цистичном фиброзом (CF) која су имала 
форсирани експираторни волумен у првој секунди (FEV1) мањи од 50%, су у 
70% случајева имала хипоксију (SatO2<90%) у току лета (9). 

Златни стандард за предвиђање хипоксије током летења или, “способности 
за лет”, данас је тест симулације хипоксије током летења. Иако употреба хипо-
баричних комора представља златни стандард за симулацију великих надмор-
ских висина, опрема за извођење теста на овај начин није лако доступна, па 
је извођење хипоксијског теста у нормобаричним условима чешће коришћени 
приступ. Тест су описали Гонг и сар. (11) тако што су састав ваздуха на над-
морској висини од 2400 м симулирали гасном смешом азота и 15% кисеоника 
и применили је или преко маске или преко коморе телесног плетизмографа. 
Две студије су процењивале прецизност теста симулације хипоксије код деце. 
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У једној, у којој су учествовала старија деца, од десеторо деце са позитивним 
тестом пре летења само се код два хипоксија развила током лета. У групи од 
46 мале деце која су превремено рођена, 16 је развило хипоксију током лета, 
иако је пре летења тест био позитиван само за четворо. У циљу побољшања 
прецизности процене спосбности за лет, предложена је нова неинвазивна про-
цена шанта и V/Q као додатак стандардном тесту симулације хипоксије. Овим 
методом врши се процена SatO2 при удисању различитих FiО2, а шант и V/Q 
се процењују преко једначине која се може наћи на: http://www.noranaes.org/
shuntcurves/shuntcurves.html. (8, 9).

САЖЕТАК ИНТЕРНАЦИОНАЛНИХ СМЕРНИЦА

Деца

Смернице Британског торакалног друштва (BTS) препоручују да свако дете 
коме је потребан додатни кисеоник на нивоу мора треба да има процену коли-
чине додатног кисеоника током лета, учињену пре летења. Осим тога, деца са 
хроничним стањем или болешћу који их предиспонирају за хипоксију треба 
да прођу тест симулације хипоксије пре летења, и поред познатих недостатака 
теста у предвиђању хипоксије на великим надморским висинама. Смернице 
BTS су допуњене препоруком да тест симулације хипоксије треба урадити код 
сваког детета са хроничном респираторном болешћу код кога је FEV1<50%, а 
доња граница SatO2 је подигнута са 85% на 90% (10).

Новорођенчад и одојчад

У смерницама BTS се препоручује да се летење новорођене деце одложи за 
недељу дана после рођења, а Интернационално медицинско удружење за аеро-
наутику саветује да новорођенчад не лете пре навршене друге недеље живота. 
Даље, BTS препоручује да деца са инфекцијама дисајних путева која су рођена 
пре термина не лете пре шестог месеца коригованог узраста због ризика од 
апнеја удружених са инфекцијама.

Британско торакално друштво препоручује да тест симулације хипоксије 
треба урадити код сваког одојчета са респираторном болешћу, а да се ово тес-
тирање мора учинити код сваког одојчета са бронхопулмоналном дисплазијом 
(БПД) пре летења. Код сваког одјочета код кога постоји потреба за додатним 
кисеоником на нивоу мора треба учинити процену количине додатног кисе-
оника током лета учињену пре летења уз удисање 15% кисеоника (8, 10).
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ПУТОВАЊЕ ВАЗДУХОМ И СПЕЦИФИЧНА МЕДИЦИНСКА СТАЊА

Рођење пре термина и неонатална болест плућа

Још увек није јасно које су клиничке карактеристике у неонаталном пери-
оду најважнији фактори ризика за настанак хипоксије током летења. До сада 
постоји само једно саопштење о мониторингу превремено рођене деце током 
лета. Деца којој је кисеоник био потребан током летења су била на дужим лето-
вима и током претходних хоспитализација је код њих чешће била потребна ре-
спираторна потпора или оксигенотерапија. Резултати друге студије показују да 
су, иако само према гестационој старости није било могуће предвидети резул-
тат хипоксијског теста, млађа одојчад са хроничном плућном болешћу чешће 
нису пролазила тест од старије одојчади (8, 10).

Цистична фиброза

На великим надморским висинама опадају температура и апсолутна влаж-
ност ваздуха што доводи до већег одавања воде из респираторног тракта. Овај 
ефекат је појачан повећањем минутне вентилације узроковане хипоксијом и, 
теоретски, може имати утицаја на повећање вискозности секрета у дисајним 
путевима и смањење ефикасности кашља. Клиничке студије код одраслих су 
показале да на великим надморским висинама PaO2 брже опада код болесника 
са цистичном фиброзом (CF), као и да се и десатурација у физичком напору 
јавља пре него код здравих. Очекивано, десатурација је израженија код пације-
ната са нижим FEV1 и тежом плућном болешћу. Од 2004. године у смерницама 
BTS се налази препорука да деци са CF и FEV1<50% треба урадити тест симу-
лације хипоксије. Ова препорука је дата на основу резултата студије у којој је 
70% деце са CF која су испуњавала услов да им је FEV1<50% имало потребу за 
додатним кисеоником током лета (8, 10).

Астма

Акутни напад астме је најчешћи респираторни проблем који се јавља током 
летења. Клиничка процену пре лета и тест симулације хипоксије би требало 
размотрити код деце са астмом која имају FEV1<50%. Иако је прихваћено да 
блага и умерено тешка астма не повећавају ризик од хипоксије на великој над-
морској висини, са пажњом треба пратити болеснике који лете у акутној егза-
цербацији астме (9, 10).
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Интерстицијумска и рестрикциона болест плућа

После добре опште процене ових болесника, треба размотрити примену 
додатног кисеоника ако се планира путовање на велике надморске висине. Па-
цијент би требало да уз себе има оралне кортикостероиде и антибиотике за 
случај појаве егзацербације болести (9, 10).

Неуромишићне болести и обољења зида грудног коша

Код оболелих од неуромишићних болести удружених са хиповентилацијом 
не може се очекивати довољно повећање минутне вентилације у одговору на 
хипоксију током летења. Осим претходне клиничке провере за ове болеснике 
се саветује и тест симулације хипоксије пре летења (9, 10).

Цистична болест плућа

Уз већ постојећу хиперинфлацију у проводном делу дисајних путева, према 
Бојловом закону треба очекивати повећање у запремини затворених колекци-
ја ваздуха у плућима за око 38%. Ова експанзија гаса може бити удружена са 
повећаним ризиком од пнеумоторакса код болесника са булозном или цистич-
ном болешћу плућа. Иако је, судећи према објављеним подацима, учесталост 
пнеумоторакса код болесника са цистичном болешћу плућа током летења мала, 
треба имати на уму да код пацијената са хроничном плућном болешћу који су 
већ у повећаном ризику од хипоксемије, настанак пнеумоторакса у току лета 
може да има тешке последице (9, 10). 

Пнеумоторакс

Болесници са затвореним пнеумотораксом не треба да лете. Савремене 
препоруке кажу да болесници са понављаним пнеумотораксима такође не тре-
ба да путују ваздухопловом. Ако постоје радиолошки знаци потпуног повла-
чења пнеумоторакса, очекује се да би пацијенти требало да буду способни да 
лете седам дана после радиолошки утврђеног излечења. Међутим, треба имати 
на уму да су пацијенти са већ постојећом плућном болешћу у повећаном ризи-
ку од рецидива пнеумоторакса и да тај ризик остаје повећан и до годину дана 
после претходне епизоде пнеумоторакса(9, 10).
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Болесници код којих је летење контраиндиковано

Неке пацијенте треба саветовати да не путују ваздухопловом. То укључује 
и болеснике чије обољење представља ризик друге, као што су оболели од ак-
тивних инфективних болести, на пример, туберкулозе и инфлуенце, или они 
за које летење представља ризик и имају неко од следећих стања: хемоптизије, 
неразрешени пнеумоторакс и потребу за додатним кисеоником која је већа од 
4 l/min на нивоу мора (9).
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9.1. ЕТИЧКИ АСПЕКТИ ФЕТАЛНЕ 
ЕХОКАРДИОГРАФИЈЕ

Ида Јовановић
Универзитетска дечја клиника, Београд
Медицински факултет Универзитета у Београду

Током последњих 20-так година дошло је до огромног напретка у пренаталној 
дијагностици конгениталних и/ или генетичких аномалија фетуса, а пре свега 
значајног повећања ефикасности ултразвучног прегледа у добро организова-
ним програмима скрининга. Повећана резолуција ултразвучних апарата и боља 
едукација лекара повећала је број структурних аномалија дијагностикованих 
током ране трудноће. Када се пренатално дијагностикује фетална аномалија, 
улога лекара је да организује оптимално пренатално лечење (уколико је то мо-
гуће) и даље вођење такве трудноће. У појединим случајевима родитељи могу 
имати могућност и прекида трудноће (ПТ). Прекиди трудноће уређени су за-
коном, али и даље остају контроверзна тема, са огромним различитостима из-
међу појединих земаља, па чак и различитих региона исте земље. Иако закони 
дефинишу правне оквире ПТ, лекар је суочен са етичким дилемама у примени 
дијагностичких или терапијских поступака код фетуса, а посебно код ПТ. 

Постоје бројни радови везани за тему етичких принципа феталне медици-
не (1,2). Chervenak и сарадници (1) су изузетно детаљно дефинисали основне 
етичке принципе у вођењу трудноћа код којих је постављена дијагноза конге-
ниталне аномалије плода. Они се могу сажети у три кључна принципа.

1. Први етички принцип је доброчинство. Заштита интереса здравља па-
цијента обавезује лекара да процени однос клиничке користи у односу на потен-
цијалну штету пацијента било које дијагностичке или терапијске процедуре. 

2. Други базичан етички принцип је поштовање аутономије пацијента. То 
значи да је најбитније пацијентово сагледавање његових здравствених и других 
интереса, а не мишљење лекара или околине. Лекар мора да поштује систем 
вредности пацијента и веровања, као и његов капацитет за доношење одлу-
ка. Улога лекара је да пружи адекватне информације и предложи план лечења, 
или објасни које све могућности постоје у датој ситуацији. Веома је битно да 
се иформације пруже на начин да их пацијент разуме, да би могао да донесе 
сопствену одлуку на бази добијених информација. Важно је да се напомене да 
родитељи, који су у великом стресу (чак и шоку), тешко могу да разумеју и за-
памте, чак веома пажљиво изнете информације.

3. Треће, али кључно етичко питање код трудноћа са феталним аномалијама 
је да ли фетус можемо сматрати пацијентом, коме такође дугујемо обавезу до-
брочинства, или не? Уколико је фетус пацијент, етички аспект феталне медицине 
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постаје још комплекснији, јер оно што је најбоље за трудну жену можда није и 
за фетус (на пример, када је наставак трудноће ризик за здравље жене, али не и 
за здравље плода, или када жена жели да прекине трудноћу вијабилног фетуса). 
Често се морају донети тешке одлуке, а оне су базиране на томе где се постави 
етички приоритет.

Chervenak и сарадници сматрају да фетус постаје пацијент оног момен- и сарадници сматрају да фетус постаје пацијент оног момен-
та када постаје вијабилан, а не пре тога, осим уколико то сама трудна жене не 
жели. Фетус постаје вијабилан када његов биолошки развој досегне такав ниво 
да уз доступну медицинску помоћ може самостално да живи ван мајчиног тела. 
Стога, према Chervenak-у и сарадницима, обавеза доброчинства постоји према 
вијабилном фетусу када год постоји дијагностичка или терапијска медицинска 
интервенција која ће донети користи по здравље детета по рођењу (1). Ако се 
прихвати такав став, то значи да лекар има обавезу да утиче на мајку да донесе 
одлуку у корист фетуса. Ако мајка то не жели, лекар има право да чак не прихва-
ти њене одлуке, већ да доноси одлуке у корист фетуса, на исти начин као што би 
сваки педијатар урадио да заштити здравље свог пацијента од одлуке родитеља 
која је против интереса детета. Лекар је дужан да процени однос корисног и по-
тенцијално штетног ефекта било које дијагностичке или терапијске процедуре и 
да предложи најбоље решење које ће позитиво утицати на здравље тог пацијен-
та по рођењу. За урођене срчане мане (УСМ) данас постоје детаљни подаци о 
могућим корисним ефектима различитих терапијских поступака код фетуса са 
УСМ (3). Уколико се став лекара, који је у корист фетуса, не слаже са ставом мај-
ке, лекар је дужан да се обрати легалним правним институцијама, укључујући и 
суд, који треба да пресуди у корист детета и тада лекар добиjа право да примени 
одговарајућу дијагностичку или терапију процедуру, па чак и феталну хирургију 
(4). Овакви ставови делују драстично и ретко се појављују у реалном животу.

Постоји, међутим и други став, а то је да фетус није пацијент према коме ле-
кар има одговорност ни једног тренутка током трудноће, осим уколико то мајка 
не захтева. Фетус ће постати дете (чији интерес штити лекар) само ако мајка на-
стави трудноћу. Другим речима, уколико мајка реши да прекине трудноћу из 
било ког разлога, фетус никада неће бити дете, те стога лекар нема обавезу да 
штити његов здравствени интерес. Такав став је потпуно супротан Chervenak-
у и сарадницима, али треба имати у виду да се став о абортусу јако разликује 
међу различитим земљама и религијама (2). У многим земљама са мултикулу-
ралним саставом становништва, у време глобализације, лекар ће се налазити у 
различитим ситуацијама. Поред тога, и закони се веома разликују међу земљама. 
Због свега тога, у великом делу света постоји став да се мајци и њеном партнеру 
оставља да бирају да ли ће фетус сматрати пацијентом или не (уколико локал-
ни закони дозвљавају абортус) (2). Прихватање тих принципа у једној средини 
не значи да лекар не може да има сопствени став о статусу фетуса, само он не 
треба да га намеће свом пацијенту.Уколико су жеље труднице везане за прекид 
трудноће или интраутерусну терапију фетуса значајно различите у односу на 
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став лекара, лекар може да искористи своје право изузећа и преведе пацијента 
другом лекару, уз објашњење зашто то ради. Та обавеза превођења пацијента дру-
гом лекару је стандардно прихваћена и законски дефинисана у многим земљама, 
и то у ситуацијма кад год лекар сматра да ради нешто неетички, против његових 
моралних схватања, из административних ограничења, или пак финансијских 
разлога који су у најбољем интересу пацијента (4).

ЕТИЧКА ОДГОВОРНОСТ КАРДИОЛОГА КАД 
КОНСТАТУЈЕ ТЕШКУ УРОЂЕНУ АНОМАЛИЈУ

За разлику од гинеколога - перинатолога којима је рад за добробит фету-
са свакодневни посао, педијатријски кардиолог се ретко суочава са етичким и 
моралним дилемама о којима је до сада било речи. Како се, међутим, УСМ све 
чешће пренатално дијагностикују, кардиолози се све чешће у истом положају. 
У већини земаља постоји законска могућност прекида трудноће, као и примена 
различитих интраутерусних интервенција. Из тог разлога кардиолог мора бити 
обучен како да саветује трудницу у тим ситуацијама, колико треба да утиче на 
одлуку труднице која мора да изабере неку опцију и шта треба да уради када 
одлука трудница није у интересу фетуса.

Процес вођења разговора са родитељима (из етичке перспективе) код чијег 
плода је дијагностикована УСМ састоји се из три корака:

давање података о тачној дијагнози и прогнози болести;1. 
навођење свих постојећих могућности за лечење фетуса и даље вођење 2. 
трудноће;
разговор о свим наведеним опцијама.3. 

Сви ти поступци се често морају урадити током више разговора, а пре све-
га због емотивне природе таквих ситуација, као и комплексности информација 
које се морају изнети и објаснити.

Наведени поступци имају за циљ да се родитељ у потпуности обавести о 
природи болести фетуса и да разуме удаљену прогнозу те болести. Уколико је 
болест веома тешка, животно угрожавајућа, или је повезана са лошом пост-
наталном прогнозом, неки родитељи желе ПТ. Прекид трудноће је регулисан 
законом, али закони који то регулишз варирају у европским земљама (5):

нема горње старости гестације за ПТ (Енглеска, Француска, Немачка, 1. 
Аустрија, Белгија, Хрватска, Србија);
нема горње старости гестације за ПТ за леталне аномалије (Холандија, 2. 
Данска, Португалија, Норвешка);
постоји лимит за било коју аномалију (Швајцарска, Шведска, Шпанија, 3. 
Финска, Италија, Пољска)
ПТ није дозвољен (Ирска, Малта).4. 
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ПРЕКИД ТРУДНОЋЕ СА ПЛОДОМ КОЈИ ИМА 
УРОЂЕНУ СРЧАНУ МАНУ У СРБИЈИ

Подаци о инциденцији урођених аномалија, судбини трудноћа и ПТ у 
великом броју европских земаља се добијају из регистара за конгениталне 
аномалије. Један од највећих извора података за Европу је ЕUROCAT (European 
Surveillance of Congenital Anomalies) . То је мрежа популационих регистара кон-
гениталних аномалија. Покрива око 1,5 милион порођаја годишње (29% свих 
порођаја у Европи), укључујући и податке о трудноћама прекинутим због кон-
гениталних аномалија (6). Пуноправни чланови регистра EUROCAT-а шаљу 
податке о сваком случају конгениталнe аномалијe у њиховом региону, док при-
дружени чланови шаљу сакупљене (агрегиране) податке базиране на исходу 
трудноће, класификоване у подгрупе. На жалост, Србија нема свој регистар за 
конгениталне аномалије и није члан ниједног европског регистра, тако да зва-
нични статистички подаци не постоје. 

Процес систематског, конзилијарног прегледа трудноћа код којих гине-
колог посумња на постојање тешке структурне и/или генетске аномалије 
на срцу у Србији је започет 1989. године. Првобитно је организован у виду 
конзилијума лекара са Института за гинекологију и акушерство Клиничког 
центра Србије (проф. др Александар Љубић и сарадници) и групе кардиолога 
са Универзитетске дечје клинике (УДК) у Београду (проф. др Ида Јовановић и 
проф. др Војислав Парезановић и сарадници). Прво су прегледане труднице 
са сумњом на урођене болести срца. Касније се рад проширио и на све конге-
ниталне аномалије. Центар за феталну ехокардиографију је основан 1991. го-
дине од стране истих лекара, и то на УДК као облик мултиинституционалне, 
мултидисциплинарне сарадње. Дуго година је то био једини тим који се систе-
матски бавио пренаталном дијагностиком УСМ у Србији. Тек од пре неколико 
година основано је још неколико конзилијарних група са истим циљем, али 
за дијагностику свих структурних аномалија фетуса. Резултати нашег тима, 
иако не одсликавају потпуну ситуацију у Србији, могу се сматрати валидним, 
јер обухватају прегледе великог броја трудница (око 800 годишње) упућених 
на фетални ехокардиографски преглед. Последњих година број пренатално 
дијагностикованих мана се креће између 50 и 60 годишње, што чини 10-15% 
деце са аномалијама срца која се роде у Србији и око 20-25% тешких УСМ. Пре-
ма подацима EUROCAT-a, у европским земљама се годишње открије 20% свих 
УСМ, а 40% тешких УСМ (7) . 

Посебно је интересантан број и време ПТ пренатално дијагностикованих 
УСМ. Према подацима EUROCAT-а, 93% ПТ се уради пре 23. недеље гестације, 
са учесталошћу од 34 на 1000 порођаја. Само 7% ПТ се уради после 24. недеље 
гестације (6). У нашем центру се први преглед просечно учини у 25,9 ГН, а пре-
кид трудноће у 29. ГН.
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Према подацима EUROCAT-а, у Европи се прекине 5,6% свих пренатално 
дијагностикованих УСМ и 14% тешких УСМ, док се у Србији ПТ изврши код 
40,1% пренатално дијагностикованих УСМ. Постоје, међутим, велике разлике 
између култура и земаља. Нама најближе резултате у броју ПТ има Француска, 
у којој се прекине чак 46% пренатално дијагностикованих УСМ (8).

ЗАКЉУЧАК

Етички проблеми који се јављају при вођењу трудноћа са конгениталним 
аномалијама су веома комплексни, посебно када је у питању прекид трудноће. 
Постоје велике разлике како у законима, тако и обичајима везаним за ПТ у раз-
личитим земљама. У сваком случају, једно од кључних питања је да ли је фетус 
независно биће према коме лекар носи одговорност или не. Различита су схва-
тања између култура, земаља и појединаца везана за тај проблем, а најчешће 
прихваћено је да лекар треба да остави мајци да она сама заузме став по том 
питању. Тиме се поштује један од кључних принципа етике, а то је аутономија. 
У нашој земљи велики број трудница захтева ПТ када сазна да фетус болује од 
тешке УСМ, тако да се налазимо међу малим бројем земаља са огромним про-
центом ПТ код пренатално дијагностикованих УСМ.
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9.2. МЕТА- АНАЛИЗА ПРИМЕНЕ БЕТА-
БЛОКАТОРА КОД ДЕЦЕ СА СРЧАНОМ 
ИНСУФИЦИЈЕНЦИЈОМ УСЛЕД СИСТОЛНЕ 
ДИСФУНКЦИЈЕ СИСТЕМСКЕ КОМОРЕ

Јован Кошутић, Сергеј Пријић
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије 
„Др Вукан Чупић“, Београд
Mедицински факултет Универзитета у Београду

Прекомерна активност симпатичког система једна је од кључних каракте-
ристика хроничне конгестивне срчане инсуфицијенције (КСИ). Краткорочно, 
улога прекомерне симпатичке активности је позитивна, са циљем да повећа 
снагу контракције и срчану фреквенцију леве коморе. Пролонгирана прекомер-
на симпатичка активност има, међутим, бројне негативне ефекте који коначно 
доводе до даљег погоршања како срчане функције тако и клиничког стања ових 
пацијената, уз повећани ризик од изненадног, односно касног смртног исхода. 

Као што примена инхибитора ангиотензин-конвертујућег ензима (АСЕ) 
доводи до блокаде нежељених ефеката прекомерног лучења ангиотензина и 
алдостерона, тако и β-блокатори својим дејством инхибишу нежељене ефекте 
прекомерне и дуготрајне активације симпатичког система. Радови објављени 
90-тих година прошлог века показали су да лечење одраслих пацијената са 
хроничном срчаном инсуфицијенцијом β-блокаторима, као што су метопролол, 
бисопролол и карведилол, доводи до знатног побољшања функције леве коморе, 
драстичног побољшања симптома и смањивања потребе за хоспитализацијама, 
успоравања клиничке прогресије болести, заустављања патолошког процеса 
ремоделовања леве коморе и др. Резултати примене β-блокатора код око 10.000 
одраслих пацијената обрађених у 20-так двоструко слепих студија, потврдили су 
да се повољни ефекти примене ових лекова уочавају без обзира да ли је у основи 
патолошког процеса исхемијска болест срца или дилатациона миокардиопатија. 
Позитивни ефекти терапије β-блокаторима су бројни и могу се дефинисати као 
антиадренергички (штите миокард од директног штетног утицаја пролонгиране 
катехоламинске стимулације), антиисхемијски (смањују потребе миокарда за 
кисеоником), антиаритмијски (веома ефикасно контролишу малигне коморске 
аритмије) и хемодинамски. Терапија β-блокаторима побољашава квалитет 
живота, ублажава симптоме, доводи до реверзије неповољног ремоделовања 
леве коморе и, што је најважније, више него било који други лекови који се 
данас користе у лечењу хроничне срчане инсуфицијенције, смањује ризик како 
од удаљеног тако и од изненадног смртног исхода (1,2). 
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Насупрот бројним студијама спроведеним код одраслих, студије везане за 
место и улогу терапије β-блокаторима у лечењу хроничне КСИ код деце обухва- и улогу терапије β-блокаторима у лечењу хроничне КСИ код деце обухва-и улогу терапије β-блокаторима у лечењу хроничне КСИ код деце обухва- улогу терапије β-блокаторима у лечењу хроничне КСИ код деце обухва-улогу терапије β-блокаторима у лечењу хроничне КСИ код деце обухва- терапије β-блокаторима у лечењу хроничне КСИ код деце обухва-терапије β-блокаторима у лечењу хроничне КСИ код деце обухва- β-блокаторима у лечењу хроничне КСИ код деце обухва-β-блокаторима у лечењу хроничне КСИ код деце обухва- у лечењу хроничне КСИ код деце обухва-у лечењу хроничне КСИ код деце обухва- лечењу хроничне КСИ код деце обухва-лечењу хроничне КСИ код деце обухва- хроничне КСИ код деце обухва-хроничне КСИ код деце обухва- КСИ код деце обухва-КСИ код деце обухва- код деце обухва-код деце обухва- деце обухва-деце обухва- обухва-обухва-
тају мали број пацијената, са опречним закључцима и појавом бројних дилема и 
нерешених питања. Први радови везани за примену β-блокатора у лечењу КСИ 
код деце објављењи су 1995. године, али су се најзначајнији радови везани за ову 
проблематику појавили тек од 2000. године. До 2008. године у свету је објављено 
укупно 9 ретроспективних и 4 проспективне студије. Осам од 9 ретроспектив-
них студија показало је повољан ефекат примењене терапије, али је само једна 
од ових студија била већа, мултицентрична, док су све остале обухватале мали 
број пацијаната. Од 4 објављене проспективне студије, 2 су биле слепе. Повољан 
ефекат примењене терапије уочен је у 3 од 4 ове студије. Све ове студије укуп-
но су обухватиле само око 300 педијатријских пацијената. Три четвртине ових 
пацијената имало је дилатациону миокардиопатију различите етиологије, док је 
код 1/4 дијагноза била нека од урођених срчаних мана. На примењену терапију, 
клиничко пробољшање уочено код 2/3, а ехокардиографско код 3/4 ових пације-
ната (2). У периоду 2008-2014. објављено је још 5 студија од којих су две биле 
ретроспективне, а 3 проспективне, рандомизоване, плацебо контролисане. Само 
једна од ових проспективних студија била је, међутим, мултицентрична и обух-
ватала је значајнији број испитаника. Већина ових студија показала је, слично 
студијама пре 2008. године, статистички значајно побољшање ехокардиограф-
ских параметара систолне функције (ејекциона фракција и фракционо скраћење) 
леве коморе али ниједна није доказала повољан ефекат терапије β-блокаторима 
на преживљавање/потребу за трансплантацијом срца. Најзад, ни једна од две 
једине до сада објављене веће, мултицентричне, рандомизоване, проспективне, 
двоструко-слепе студије није потврдила повољан ефекат терапије карведилолом 
код деце са КСИ услед систолне дисфункције системске коморе (3,4). 

Узроке овако неубедљивом одговору на терапију β-блокаторима у погледу 
смањивања морталитета и/или потребе за трансплантацијом срца код деце са сис-
толном дисфункцијом леве коморе у односу на одрасле треба тражити у различитој 
етиологији миокардиопатије код деце у односу на одрасле, различитом молекул-
ском одговору на примењену терапију и различитој фармакодинамици. Основни 
узрок хроничне КСИ код одраслих пацијената јесте исхемијска миокардиопатија, 
са поремећајем систолне функције леве коморе (ЛК) који се обично јавља након 
прележаног инфаркта миокарда. Код деце, КСИ са поремећајем систолне функције 
ЛК среће се након прележаног миокардитиса или код оне са идиопатском дила-
тационом миокардиопатијом, односно након хирушких корекција комплексних 
урођених срчаних мана. Осим тога, значајан број деце може имати изражене симп-
томе и знаке КСИ, али уз очувану систолну функцију системске коморе. С друге 
стране, код одређеног броја деце са симптомима и знацима хроничне КСИ систем-
ска комора не мора обавезно бити лева, већ може бити и десна, или мофолошки 
недефинисана, или могу имати само једну комору (2). Најзад, разлике у одговору на 
примењену терапију везане за узраст додатно компликују механичко преношење 
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адултних фармаколошких стратегија у лечењу хроничне срчане инсуфицијенције 
на педијатријску популацију. Код деце са КСИ, наиме, постоји нисходна регулација 
и бета 1 и бета 2 адренергичких рецептора (популација бета-2 рецептора очува-
на код одраслих), нема разлика у односу на здраве како у експресији фосфатаза 
(усходна регулација код одраслих са КСИ), тако и у фосфорилацији фосфолам-
бана, док за разлику од одраслих, код којих постоји нисходна, уочава се усходна 
регулација конексина 43 (5). Осим тога, фармакокинетика карведилола код деце 
је таква да су потребне много веће дозе лека од оних које су даване у било којој 
педијатријској студији да би се постигле серумске концентрације лека приближ-
не онима код одраслих (3мг/кгтм/дан за децу до 2г; 2мг/кгтм/дан за децу од 2-11г 
и 1мг/кгтм/дан за децу 11-15г, подељено у 2-3 дозе, постижу исту серумску кон-
центрацију лека као 0,7мг/кгтм/дан код одраслих) (6). Патофизиологија и хемоди-
намика КСИ код деце са систолном дисфункцијом системске коморе је, међутим, 
толико слична оној код одраслих да горе описане разлике ипак не могу да објасне 
незадовољавајуће ефекте терапије β-блокаторима код деце. Додатни фактори, од 
којих су дизајн студија и број испитаника свакако најважнији, могу, међутим, зна-
чајно да допринесу разјашњењу дилема везаних за различит терапијски одговор 
код деце у односу на одрасле. Ниједна од објављених педијатријских студија (за 
разлику од адултних студија које су учињене на више хиљада испитаника) није, 
наиме, имала ни минимални број испитаника да би се обезбедила статистичка 
значајност. Проблем је додатно потенциран дизајном студија, јер је поделом на 3 
подгрупе (побољшан, непромењен, погоршан) уместо само на две (побољшан, по-
горшан) ионако мали број пацијената додатно уситњен. Због тога смо направили 
мета-анализу свих студија везаних за примену β-блокатора код деце са КСИ услед 
систолне дисфункције системске коморе, чиме смо обезбедили довољно пацијена-
та да се постигне статистичка значајност.

Само контролисане студије могу понудити респектабилне одговоре у вези 
ефикасности третмана β-блокаторима код деце са КСИ. До сада је објављено 
само осам оваквих студија. Повољан ефекат карведилола на систолну функцију 
је показан у већини укључених студија. Мета-анализа је показала веће побољ-
шање ејекционе фракције и фракционог скраћења код болесника који су добија-
ли карведилол у односу на оне са конвенционалном терапијом КСИ (5% и 3%, 
респективно). Еxокардиографски и неурохормонални параметри, међутим, не 
могу се прихватити као крајње тачке лечења срчане инсуфицијенције. Наиме, 
циљ лечења срчане инсуфицијенције подразумева побољшање клиничког ис-
хода. Већина компаративних студија код деце, на жалост, није утврдила корист 
од карведилола у погледу клиничког исхода, смањивања морталитета и потребе 
за трансплантацијом срца. Карведилол код одраслих пацијената са високим ни-
воима NT-proBNP доводи до већег смањења смртности у односу на болеснике 
који су имали ниже нивое NT-proBNP-а . У већини студија код деце пацијенти 
су, међутим, дефинисани да имају благу до умерено значајну инсуфицијенцију 
срца која подразумева ниске вредности BNP-a (NIHA класа 2 или 3). Најмање 
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400-520 пацијената са благом и умереном инсуфицијенцијом срца и ниским ни-
воом NT-pro BNP је потребно да би се евентуално очекивала статистички зна-
чајна клиничка корист од третмана карведилолом. Због тога, ограничен број пе-
дијатријских болесника може да буде најважнији узрок непрепознате користи од 
примене карведилола. 

Обухвативши знатно већи број деце са КСИ (укупно 516), чиме је постигнута 
статистичка значајност, мета-анализа је показала да се терапијом карведилолом 
постиже значајно побољшање клиничког исхода и редукција, како морталите-
та тако и потребе за трансплантацијом срца у поређењу са конвенционалним 
лечењем дигиталисом, ACE инхибиторима и диуретицима. Наиме, проценат 
преживљавања деце са КСИ лечене карведилолом износи 91%, а оних без карве-
дилола само 84%. Овај налаз се подудара са мета-анализом код одраслих која је 
показала да третирање 15 болесника може да спречи један смртни исход (8). На-
ведена мета-анализа је први научни доказ који потврђује корист од лечења кар-
ведилолом у погледу клиничког исхода и морталитета (трансплантације срца) 
код педијатријских пацијената са КСИ (7).
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9.3. ВЕНТРИКУЛАРНЕ ЕКСТРАСИСТОЛЕ

Милан Ђукић, Ида Јовановић, Војислав Парезановић
Универзитетска дечја клиника, Београд
Mедицински факултет Универзитета у Београду

Вeнтрикулaрнe eкстрaсистoлe (ВEС) су прeврeмeнe дeпoлaризaцијe 
миoкaрдa пореклом из кoмoрa. Учeстaлoст ВEС кoд здрaвe дeцe и људи јe oкo 
1-4 % нa eлeктрoкaрдиoгрaму oднoснo 40-75% нa 24- или 48-чaсoвнoм холтеру 
EKG-у. Кoд здрaвe дeцe ВEС су рeткo рaзлoг зa дoдaтнa испитивaњa и лeчeњe, 
aли у oдрeђeним ситуaцијaмa мoгу бити узрoк или знaк кaрдијaлних oбoљeњa. 

Мeхaнизaм нaстaнкa ВEС јe пoвeћaн aутoмaтизaм, “reentry” или “triggered” 
aктивнoст. Мeђутим, кoд oсoбa сa ВEС нaјвaжнији прoгнoстички фaктoр јe 
присуствo структурних кaрдијaлних oбoљeњa или нaслeдних кaнaлoпaтијa, 
дoк јe мeхaнизaм нaстaнкa углaвнoм нeбитaн. Збoг тoгa би клиничкo испи-
тивaњe дeцe сa ВEС трeбaлo првo усмeрити нa искључeњe структурних кaр-
диoвaскулaрних oбoљeњa и идeнтификaцији oсoбa сa пoвeћaним ризикoм зa 
нeжeљeнe дoгaђaјe. 

Ипaк и пoрeд гeнeрaлнo бeнигнoг кaрaктeрa, дeцу сa вeoмa учeстaлим ВEС нe 
трeбa искључити из видa збoг мoгућe прoгрeсивнe дисфункцијe лeвe кoмoрe (ВEС 
индукoвaнa кaрдиoмиoпaтијa – ВИК). Срeћoм, сeкундaрнa кaрдиoмиoпaтијa 
индукoвaнa вeнтрикулaрним тaхикaрдијaмa јe вeoмa рeткa и јaвилa сe у студији 
Hasdemir-a дугoтрaјним прaћeњeм сaмo у 6,8% пaцијeнaтa сa знaчaјним брoјeм 
ВEС (1). Истрaживaњe минимaлнe учeстaлoсти ВEС пoтрeбнe зa рaзвoј ВИК јe 
билo прeдмeт брoјних студијa, aли јoш увeк нијe утврђeн aпсoлутнo прeцизaн 
брoј (Taбeлa 1). У нeким студијaмa јe нa 24- чaсoвнoм холтеру EKG-у испитивaн 
укупaн брoј ВEС, дoк јe у другим изрaчувaнo тaкoзвaнo ВEС oптeрeћeњe 
(“burden”). ВEС oптeрeћeњe прeдстaвљa прoцeнтуaлни oднoс брoјa ВEС и 
укупнoг брoјa срчaних удaрa нa 24-чaсoвнoм холтеру EKG-у. У студији Ban-a 
(2) прaћeњeм пaцијeнaтa сa ВEС-oм и структурнo здрaвим срцeм јe утврђeнo 
дa пoвeћaни брoј ВEС (ВEС oптeрeћeњe ≥ 26%) и пoјaвa рeтрoгрaднoг п тaлaсa 
изa ВEС (aбнoрмaлнa вeнтрикулo-aтријaлнa кoнтрaкцијa) мoгу укaзивaти нa 
мoгући рaзвoј ВИК, дoк други пaрaмeтри нису пoкaзaли стaтистичку знaчaјнoст 
(пoл, изглед ВEС или пoјaвa интeрпoлирaних ВEС). Lee (7) јe у свoјoј студији 
пoкaзao дa јe шири изглeд ВEС пoкaзaтeљ знaчaјнијe пoрeмeћeнoг миoкaрднoг 
спрoвoђeњa и нeгaтивaн прoгнoстички фaктoр зa пoјaву будућe миoкaрднe 
дисфункцијe. Тaкoђe јe oвa студијa пoкaзaлa дa ВEС кoјe пoлaзe из слoбoднoг 
зидa лeвe или дeснe кoмoрe прeдстaвљaју мaркeр oбoљeњa миoкaрдa сa лoшoм 
прoгнoзoм, дoк су ВEС из излaзнoг трaктa кoмoрa пoслeдицa пoвeћaнe oкидaчкe 
aктивнoсти сa дoбрoм прoгнoзoм. Aнимaлнa студијa Huizar-a (8) јe пoкaзaлa дa 
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вeнтрикулaрнa бигeминијa у 45% живoтињa изaзивa ВИК вeћ пoслe 12 нeдeљa 
трaјaњa, aли и дa јe ВИК рeвeрзибилнa вeћ нaкoн 4 нeдeљe нaкoн eлиминaцијe 
ВEС. У свaкoм случaју јe прeпoрукa дa сe кoд пaцијeнaтa сa вeликим брoјeм ВEС 
( >5000/24 часа), бeз oбзирa нa пoстoјaњe симптoмa, пeриoдичнo прaти вeли-
чинa и функцијa миoкaрдa рaди прaвoврeмeнoг прeпoзнaвaњa и лeчeњa ВИК. 

Тaбeлa 1. Знaчaјaн брoј или oптeрeћeњe ВEС кoјe мoжe индукoвaти 
кaрдиoмиoпaтију

Студијa Укупни брoј ВEС /24 чaсa Oптeрeћeњe ВEС
Hasdemir (1)  >16 %
Ban (2)  >26 %
Yarlagadda (3) >17000  
Takemoto (4)  >20 %
Baman (5)  >24 %
Niwano (6)  >31268

Смaтрa сe дa су мeхaнизми нaстaнкa кaрдиoмиoпaтијe индукoвaнe чeстим 
ВEС знaчaјнa вeнтрикулaрнa дисинхрoнијa, пoвeћaнa пoтрoшњa кисeoникa и 
кoмплeкснe прoмeнe нивoa интрaцeлулaрнoг кaлцијумa и aктивнoсти других 
мeмбрaнских јoнских кaнaлa. 

AНAМНEЗA И ФИЗИКAЛНИ НAЛAЗ

Aнaмнeзу и физикaлни нaлaз трeбa фoкусирaти нa oткривaњу знaкoвa и 
симптoмa eвeнтуaлнoг кaрдијaлнoг oбoљeњa и пoтeнцијaлних дoпринoсeћих 
фaктoрa (пoрeмeћaји eлeктрoлитa, хипoксијa, лeкoви, тoксини, нeдoзвoљeнe 
супстaнцe, eндoкринoпaтијe, пoвeћaнa симпaтичкa aктивнoст, исхемија). 
Пaцијeнти сa чeстим ВEС су углaвнoм aсимптoмaтски, aли сe мoгу жaлити нa 
пaлпитaцијe, прeкoрдијaлнe бoлoвe, oмaглицe и вeoмa рeткo нa синкoпaлнe 
кризe. Aнaмнeстички би трeбaлo искључити и oкидaчкe aктивнoсти и мeхa-
низмe кao штo су физичкa aктивнoст, инфeкцијa, фeбрилнoст, стрeс, упoтрeбa 
кoфeинa, никoтинa и других стимулaтивних срeдстaвa. У пoрoдичнoј aнaмнe-
зи пoтрeбнo јe искључити пoстoјaњe кaрдиoмиoпaтијa, озбиљних кaрдијaлних 
aритмијa и изнeнaдних прeрaних смрти прe 35 гoдинe. 

У физикaлнoм нaлaзу aускултaцијoм и пaлпaцијoм пулсeвa сe рeгиструју 
прeврeмeни удaри и прoмeнљивa јaчинa пулсa. Кoд здрaвих људи oстaли фи-
зикaлни нaлaз јe нoрмaлaн, aли кoд пaцијeнaтa сa кaрдиoмиoпaтијaмa или при-
дружeним oзбиљнијим aритмијaмa сe мoгу нaћи знaци пoрeмeћaнe кaрдијaлнe 
функцијe (измeњeн интeнзитeт тoнoвa, пoјaвa шумoвa, знaци срчaнe слaбoсти). 
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ДИЈAГНOСТИКA

Стaндaрдни 12 кaнaлни EKG јe примaрнa дијaгнoстичкa мeтoдa нa кoјoј 
сe утврђујe пoстoјaњe и изглeд ВEС, aли сe мoгу уoчити и вaжнe придружeнe 
aбнoрмaлнoсти: знaци исхeмијe или инфaрктa миoкaрдa, увeћaњe срчaних 
шупљинa, присуствo кaнaлoпaтијa (прoдужeн или скрaћeн QТ интeрвaл, 
Brugada синдрoм) и нeспeцифични рeпoлaризaциoни пoрeмeћaји. Мoрфoлoш-
кa aнaлизa ВEС пoдрaзумeвa прeпoзнaвaњe јeднooбрaзних (мoнoмoрфних) или 
мултифoрмних ВEС и њихoвo пoрeклo - дa ли пoтичу из излaзнoг трaктa дeснe 
(РВOТ) или лeвe кoмoрe (ЛВOТ). 

24-чaсoвни холтер EKG јe вeoмa битaн у прoцeни знaчaјa ВEС јeр пoрeд 
мoрфoлoгијe и брoјa ВEС пoкaзујe и њихoвo пoнaшaњe тoкoм пeриoдa снa, фи-
зичких и свих oстaлих днeвних aктивнoсти. Холтер EKG трeбa oбaвeзнo урaди-олтер EKG трeбa oбaвeзнo урaди- EKG трeбa oбaвeзнo урaди-
ти кoд пaцијeнaтa сa oзбиљним тeгoбaмa, дисфункцијoм миoкaрдa и кoд вeoмa 
учeстaлих ВEС кaдa сe прoцeњујe дa јe њихoв брoј ≥15% укупнoг брoјa срчaних 
удaрa. Мoнoмoрфнe ВEС укaзују нa пoвeћaну oкидaчку (“triggered”) aктивнoст 
и кoд пaцијeнaтa сa смaњeнoм кoмoрскoм функцијoм мoгу пoбудити сумњу дa 
су узрoк, a нe пoслeдицa срчaнe слaбoсти. Пoлимoрфнe ВEС су мнoгo чeшћe 
кoд пaцијeнaтa сa кaрдиoмиoпaтијaмa и другим oбoљeњимa миoкaрдa збoг чeгa 
имaју вeћи знaчaј oд унифoрмних ВEС. Тeст oптeрeћeњa трeбa спрoвeсти кaдa 
су тeгoбe пaцијeнaтa индукoвaнe нaпoрoм или кaдa пoстoји сумњa нa исхeмију 
кao узрoк ВEС. 

Eхoкaрдиoгрaфијa јe индикoвaнa aкo пoстoји сумњa нa oбoљeњa миoкaрдa 
или укoликo су ВEС вeoмa учeстaлe дa сe искључe структурнa и функциoнaлнa 
кaрдијaлнa oбoљeњa (Taбeлa 2). Eхoкaрдиoгрaфијa имa вaжну улoгу и у сeријскoм 
прaћeњу димeнзијa и функцијe лeвe кoмoрe кoд пaцијeнaтa сa чeстим ВEС збoг 
пoтeнцијaлнoг рaзвoјa ВИК. ВИК сe eхoкaрдиoгрaфски дeтeктујe пoвeћaњeм 
систoлних и дијaстoлних димeнзијa лeвe кoмoрe, њeнoм смaњeнoм кoнтрaктил-
нoшћу и пoјaвoм функциoнaлнe митрaлнe рeгургитaцијe. У испитивaњу ВEС, 
мaгнeтска рeзoнaнцијa сe јeдинo примeњујe aкo eхoкaрдиoгрaфски нe мoгу дa сe 
у пoтпунoсти искључe рeткe кaрдиoмиoпaтијe кao штo су aритмoгeнa дисплaзијa 
дeснe кoмoрe, инфилтрaтивнe и инфлaмaционе бoлeсти миoкaрдa.

Тaбeлa 2. Структурнa и функциoнaлнa кaрдијaлнa oбoљeњa кoјa сe мoгу 
дeтeктoвaти кoд пaцијeнaтa сa чeстим ВEС

1) Кaрдиoмиoпaтијe
2) Инфлaмaционе бoлeсти миoкaрдa и пeрикaрдa 
3) Исхeмијскa oбoљeњa миoкaрдa
4) Рeгиoнaлни или глoбaлни пoрeмeћaји пoкрeтљивoсти зидoвa
5) Урoђeнe срчaнe мaнe и њихoвe пoстoпeрaтивнe aбнoрмaлнoсти 
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Aсимптoмaтски пaцијeнти сa ВEС, бeз тeгoбa, сa нoрмaлним физикaлним 
нaлaзoм, бaзичнo нoрмaлним EKG-oм и eхoкaрдиoгрaфијoм нe зaхтeвaју дaљa 
кaрдиoлoшкa испитивaњa. Кoд пaцијeнaтa сa пoзитивнoм пoрoдичним aнaм-
нeзoм и сa вeликим брoјeм ВEС, вaжнo јe искључити или пoтврдити пoстoјaњe 
нaслeдних кaнaлoпaтијa кao штo су прoдужeни QТ интeрвaл, Brugada синдрoм 
и кaтeхoлaминeргичкa пoлимoрфнa вeнтрикулaрнa тaхикaрдијa (КПВТ). Пoзи-
тивнa пoрoдичнa aнaмнeзa нa пoстoјaњe кaрдиoмиoпaтијa, изнeнaдних прeрa-
них смрти или синкoпa тaкoђe зaхтeвa брзу и кoмплeтну дијaгнoстику. 

ПРOГНOЗA

Брoјнe студијe пoкaзују дa јe кoд пaцијeнaтa сa чeстим ВEС бeз oбoљeњa или 
исхeмијe миoкaрдa клинички тoк углaвнoм бeнигнoг кaрaктeрa. Чaк и мнoгo 
знaчaјнијa групa вeнтрикулaрних aритмијa oд ВEС кao штo су non-sustained вeн-
трикулaрнa тaхикaрдијa (ВТ) и sustained мoнoмoрфнa ВТ гeнeрaлнo имaју дoбру 
прoгнoзу. Кoд eкстрeмнo мaлoг брoјa oвих пaцијeнaтa сa ВEС мoгу сe врeмeнoм 
јaвити мaлигнe, живoтнo угрoжaвaјућe aритмијe кao штo су пoлимoрфнa ВТ 
(гeнeтскe кaнaлoпaтијe) или идиoпaтскa вeнтрикулaрнa фибрилaцијa. Нeдaв-
нoм, прoспeктивнoм студијoм, кoјoм јe дугoтрaјнo прaћeнa групa oд 239 здрaвих 
oсoбa сa >1000 ВEС днeвнo, нијe рeгистрoвaнa изнeнaднa смрт, aтaци ВТ, синкoпe 
или срчaнa дисфункцијa (6). Кaдa јe испитивaнa пoдгрупa пaцијeнaтa сa вeoмa 
учeстaлим ВEС >20000/дaн рeгистрoвaнo јe блaгo увeћaњe дијaстoлнe димeнзијe 
и смaњeњe eјeкциoнe фрaкцијe лeвe кoмoрe у пeриoду oд 4 гoдинe. Прoмeнe у ди-
мeнзијaмa и функцији лeвe кoмoрe су пoстeпeнoг кaрaктeрa и укaзују нa пoтрeбу 
јeднoгoдишњих eхoкaрдиoгрaфских кoнтрoлa кoд пaцијeнaтa сa вeoмa учeстaлим 
ВEС. У свaкoм случaју прoгрeсивнo пoвeћaњe димeнзијa и смaњeњe кoнтрaктил-
нoсти лeвe кoмoрe кoд дeцe сa вeликим брoјeм ВEС укaзујe нa пoтрeбу зa примe-
ну aнтиaритмијскe тeрaпијe или рaдиoфрeквeнтнe aблaцијe у циљу eлиминaцијe 
ВEС и прeвeнцијe рaзвoјa ВEС индукoвaнe кaрдиoмиoпaтијe. 

Кoд пaцијeнaтa сa вeћ пoстoјeћoм срчaнoм слaбoшћу, чeстe ВEС су сe 
пoкaзaлe кao вaжaн прeдиктoр кaрдиoвaскулaрнoг мoртaлитeтa. Кoд пaцијeнaтa 
сa кaрдиoмиoпaтијoм, учесталост ВEС кoрeлирa сa смaњeњeм систoлнe функ-
цијe, aли нeмa дoкaзa дa супрeсијa ВEС aнтиaритмицимa пoбoљшaвa прoгнoзу 
кoд oвих пaцијeнaтa. 

ЛEЧEЊE И ПРAЋEЊE

Кoд aсимптoмaтских oсoбa сa здрaвим срцeм пацијенту и родитељима 
је јeдинo пoтрeбнo oбјaснити бeнигну прирoду и добру прогнозу ВEС. Oд-
лукa дa сe лeчe ВEС зaвиси oд тeжинe симптoмa и/или пoтeнцијaлнe ВEС 
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индукoвaнe кaрдиoмиoпaтијe. Упoрни симптoми кoд пoјeдиних пaцијeнaтa 
мoгу прoдукoвaти њихoву стaлну aнксиoзнoст збoг чeгa јe пoжeљнa aн-
тиaритмијскa eлиминaцијa ВEС. Првa линијa aнтиaритмикa у тeрaпији ВEС 
су бeтa блoкaтoри, дoк јe кoд ВEС удружeних сa срчaнoм инсуфицијeнцијoм 
лeк избoрa aмиoдaрoн. Пaцијeнтe сa прoгрeсивнoм дисфункцијoм кoмoрa, сa 
≥15% ВEС и кoји нe пoднoсe мeдикaмeнтну тeрaпију трeбa рaзмoтрити зa рa-
диoфрeквeнтну aблaцију, кoјa у пoјeдиним случaјeвимa супрeсијoм ВEС мoжe 
пoбoљшaти кoмoрску функцију. Eфикaснa супрeсијa ВEС рaдиoфрeквeнтнoм 
aблaцијoм сe смaтрa укoликo сe смaњи oптeрeћeњe ВEС зa 80% или јe укупaн 
брoј ВEС мaњи oд 5000/24 чaсa (9). 
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9.4. УЛОГА ИЗАБРАНОГ ПЕДИЈАТРА КОД ДЕЦЕ СА 
БОЛЕСТИМА СРЦА

Љиљана Пејчић
Клиника за дечје интерне болести КЦ Ниш
Медицински факултет Универзитета у Нишу

У здравственом збрињавању деце са кардиолошком симптоматологијом и 
клиничком презентацијом различитих кардиолошких обољења, све активнију 
улогу има педијатар у примарној здравственој заштити (ПЗЗ). Најчешћи пробле-
ми са којима се среће у својој амбуланти су шум на срцу, деца са урођеним срча-
ним манама (УСМ), бол у грудима или краткотрајни губитак свести (синкопа). 

ЗБРИЊАВАЊЕ ДЕЦЕ СА УСМ У АМБУЛАНТИ ИЗАБРАНОГ ПЕДИЈАТРА

Са напретком дечје кардиологије, кардиохирургије и перкутаних интер-
вентних процедура, значајно се повећава број (до 5% годишње) деце са сложе-
ним и тешким УСМ која преживљавају до адолесценције и адултног периода. 
Многи од њих имају резидуалне анатомске или хемодинамске промене због 
којих захтевају посебан третман и при рутинском, систематском прегледу, 
а посебно у условима нарушеног здравља. Он обухвата правовремену дијаг-
ностику, надгледање медикаментозног лечења, припрему за кардиохируршко 
лечење, постоперативно праћење, препознавање компликација, праћење раста 
и ухрањености, као и унапређење квалитета живота (1). 

Праћење раста и препознавање његовог дијагностичко-прогностичког зна-
чаја, као и адекватна нутрициона подршка основ су деловања на примарном 
нивоу здравствене бриге о овој популацији (2). Због смањеног уноса хране и 
повећаних калоријских потреба склони су хипотрофији, некада и кахексији. 
Дефицит телесне висине и телесне масе увек је разлог за неопходну нутрици-
ону процену и примену нутриционих мера. Оне се састоје у контролисаном 
прорачунатом уносу енергије и хранљивих материја, а строго су индивидуал-
но прилагођене узрасту, типу УСМ и присутној симптоматологији (3). У но-
ворођенчком (одојачком) узрасту мајчино млеко нема алтернативу, а ако је из 
било којих разлога дете на вештачкој исхрани врши се прецизан, доктринарни 
избор нестандардних формула. За старију децу препоручују се високоенер-
гетске формуле за перорални, или унос преко назогастричне сонде. Надокнада 
гвожђа спроводи се у складу са препорукама о жељеној концентрацији хемо-
глобина која се посебно односи на децу са цијаногеним УСМ. Препоруке за 
надокнаду витамина и флуора су исте као и код здраве деце.
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Увек треба имати у виду да нека, наизглед безазлена обољења, као што су 
акутни гастроентеритис или вироза, ако су праћена и повишеном телесном 
температуром, могу имати разоран ефекат на оне пацијенте који имају малу 
кардијалну резерву (нпр. унивентрикуларно срце). Ту је увек важна проце-
на губитка и адекватна, чак агресивна надокнада течности и електролита, уз 
неопходан опрез од оптерећења циркулације. У случају опструкције дисајних 
путева, захтевају строжи мониторинг. Посебно треба бити обазрив код приме-
не бронходилататорне терапије (салбутамол, теофилин) који доводе до погор-
шања тахикардије и могу бити посебно опасни код пацијената са опструкцијом 
излазног тракта плућне (Tetralogia Fallot) или системске циркулације (хипер-
трофичка кардиомиопатија).

Превенција инфективног ендокардитиса и нега зуба, уз бригу о адекватној 
имунизацији, сегмент је профилактичког деловања са доказаним позитивним 
ефектом (4). Поступак и протокол имунизације применљив на општу попула-
цију, осим у специфичним ситуацијама (Di George синдром, аспленија, стање 
након трансплантације срца) применљив је и на децу са УСМ, чак и ако се ради 
о комплексној аномалији (5). Уз редовну, законом предвиђену имунизацију, 
ова деца захтевају и додатну имунизацију против пнеумокока и инфлуенце, 
према важећим стандардима инунизације. Профилакса инфекције респира-
торним синцијалним вирусом (РСВ) код деце млађе од 2 године спроводи се 
моноклонским антителима (Palivizumab) у дози од 15 mg/kg im месечно у месе-
цима повећаног ризика од РСВ (6).

БОЛ У ГРУДИМА

Бол у грудима, чест симптом код одраслих, све више је присутан и код деце 
и адолесцената (7). Он посебно добија на значају јер се везује, пре свега, за ср-
чану болест. На срећу, свега 1-5% свих пацијената са болом у грудима има неко 
срчано обољење.

Страх од смрти који постоји како код пацијента, тако и код родитеља, а 
понекад и код самог доктора који га лечи, доприноси да се ово стање често и 
неоправдано прогласи ургентним (50% деце са овим симптомом прима се и 
као хитан случај). Међутим, неопходно је препознати децу са болом у грудима 
озбиљне етиологије и спровести адекватну дијагностику и третман (8).

Болести срца код деце су ретко праћене прекордијалним болом. Веома је 
битно препознати кардиолошка обољења која су узрок бола у грудима зато што 
често представљају веома озбиљна патолошка, потенцијално летална стања. 

Најчешћи узроци бола у грудима изазваних болестима срца су перикардитис 
и миокардитис, чија је клиничка слика нетипична и јавља се у склопу акутних ин-
фекција. Карактеристика тих болова је да су дуготрајни, у виду притиска, а никада 
пробада. Скоро по правилу зраче у лево раме, врат и леђа и смањују се у седећем 
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положају. Симптоми који указују на органску болест срца су још и тахипнеа, дис-
пнеа, палпитације, болови при напору, болови праћени синкопом. Оваква стања 
захтевају хитну допунску дијагностику, пре свега RTG и EKG преглед, лабора-
торијску дијагностику запаљењског синдрома и ехокардиографски преглед. Код 
сумње на болест срца, потребно је дете хитно упутити код дечјег кардиолога.

СИНКОПА

Синкопа је изненадни краткотрајни губитак свести удружен са губитком 
тонуса. Последица је изненадне редукције или губитка церебралне перфузије у 
трајању од 8-10 секунди, након чега долази до спонтаног опоравка. 

 Иако има потенцијално смртних, највећи број синкопа је бенигне природе. 
Међутим због специфичне клиничке презентације, као и могућности да је она 
симптом озбиљног обољења, појава синкопе изазива екстремну анксиозност и 
код болесника (родитеља) и код лекара. Зато се често и неоправдано спроводе 
опсежна, несврсисходна и скупа испитивања (9).

Кардијална синкопа последица је неадекватног минутног волумена и може одра-
жавати озбиљан поремећај срчаног ритма или структурну аномалију. Аритмије 
могу бити тахикардије (суправентрикуларна тахикардија - СВТ, вентрикуларна 
тахикардија - ВТ) или брадикардије (срчани блок различитог степена, болест си-
нусног чвора). Од структурних аномалија најчешће се ради о опструктивним ср-
чаним лезијама (аортна стеноза, хипертрофична кардиомиопатија, T. Fallot). Ови 
пацијенти већ имају дијагнозу и редовно се контролишу код свог лекара.

Ако нас је анамнеза усмерила ка кардијалној синкопи (синкопа у току фи-
зичког напора или у лежећем положају, изненадна срчана смрт у породици 
пре 30. године живота) приступићемо додатним испитивањима како би је и 
доказали. Базични ЕКГ је лака, брза и јефтина процедура, а ако је суспектна 
озбиљна аритмија, потребно је урадити 24-часовни ЕКГ. Код сумње на струк-
турно обољење срца, метода избора је ехокардиографија. Они пацијенти који 
добијају синкопу на напор индиковани су за тест оптерећења.

Вазомоторне синкопе, где спадају вазо-вагалне синкопе и ортостатска хипо-
тензија, далеко су најчешће од свих синкопа, а погађају углавном школску децу и 
адолесценте, претежно девојчице. Патогномонични знак је пресинкопа. То су упо-
зоравајући симптоми (продроми): зујање у ушима, визуелни поремећаји, знојење, 
мучнина. Применом адекватних мера у овој фази, синкопа се може превенирати. 

Ако је синкопа наступила без продрома, увек мислити на кардијалну синкопу.
Вазо-вагална синкопа може бити провоцирана врућином, дугим стајањем, 

емоционалним стресом, вађењем крви. Ту спадају и синкопе после уринирања, 
дефекације, кашља или повраћања, као и оне које се јављају после вежбања, то-
пле купке, рано ујутро, после инфекције или дијете. Једном речју, вазо-вагална 
синкопа је условљена ситуацијом.
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Коректна дијагноза вазомоторне синкопе може се поставити адекватним 
питањима и пажљивим слушањем пацијента и пратиоца који може описати до-
гађај, као и добрим клиничким прегледом. Обавезно измерити крвни притисак 
на обе руке, у сва три положаја. Сваком детету урадити ЕКГ (који је у највећем 
проценту нормалан) и при сумњи на вазомоторну синкопу индиковати синко-
пални тест. 

Веома је важно поставити исправну дијагнозу, тј. наћи етиолошки разлог 
за постојећу синкопу. Присутан је велики притисак родитеља јер постоји стал-
ни страх од изненадне смрти (кардијалне синкопе), али и објективни ризик 
од озбиљне повреде (фрактуре лобање, зуба, екстремитета ), нарочито ако је 
дете у покрету, вожњи бицикла или је у базену. Рецидивантне синкопе ремете 
квалитет живота деце и родитеља, а и троше се огромна материјална средства 
за дијагностику.

Терапија зависи од врсте синкопе, а њен циљ је превенција напада и лечење 
основне болести. Прогноза вазомоторних синкопа је одлична и већина пације-
ната нема нападе после адолесценције.
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10.1. ВЕЗИКОУРЕТЕРНИ РЕФЛУКС НИЈЕ УВЕК 
КЛИНИЧКИ ЗНАЧАЈАН

Амира Пецо-Антић
Универзитетска дечја клиника, Београд
Mедицински факултет Универзитета у Београду

УВОД

Историјско схватање из 70-тих година прошлог века, по којем је везикоуре-
терни рефлукс (ВУР) главни кривац за већину ожиљних промена бубрега (тзв. 
рефлуксна нефропатија) (1), значајно је промењено након увођења пренаталне 
ултразвучне дијагностике, која је показала да је већина ожиљних промена бу-
брега конгениталног порекла, као и налазима хроничног пијелонефритиса без 
присуства ВУР-а (2, 3). Традиционално мишљење о ниској учесталости ВУР-а 
код здраве деце је такође кориговано новијим испитивањима која су показала 
његову већу учесталост, нарочито у првих 6 месеци живота (3-7). 

Сасвим је сигурно да ми у пракси сусрећемо различите популације деце са 
ВУР-ом, од асимптоматске, здраве деце, код које је ВУР прлазно стање, до хро-
ничних болесника код којих је ВУР удружен са различитим реналним и екстра-
реналним поремећајима. Циљ овог рада је да укаже да ВУР код деце није увек 
везан за хроничну болест бубрега, што значи да се у овом раду неће разматрати 
синдромски ВУР, односно ВУР везан за дисплазију бубрега.

ДЕФИНИЦИЈА И КЛАСИФИКАЦИЈА

Везикоуретерни рефлукс означава ретроградни ток урина из мокраћне бе-
шике према бубрезима услед анатомске и/или функционалне слабости везико-
уретерног споја. Нормално, компресија интрамуралног дела уретера мишићи-
ма мокраћне бешике за време мокрења делује као једносмерна валвула која 
спречава рефлукс урина. Ефикасност овог валвуларног механизма зависи од 
координисане акције неколико фактора, укључујући довољну дужину субму-
козног уретера, ширину отвора уретера, мишиће тригонума мокраћне бешике 
и уретера и координисану перисталтику уретера (7). Према механизму настан-
ка ВУР делимо на примарни и секундарни, а према тежини се дели на пет сте-
пени или на недилатациони (I и II степен) и дилатациони (III-V степени) ВУР. 
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ПРИМАРНИ ВУР

Примарни ВУР је најчешћа форма ВУР-а. Увек је конгенитални и настаје 
услед поремећеног везикоуретерног споја током органогенезе. Код деце са при-
марним типом ВУР-а постоји некомпетентност антирефлуксног механизма 
која је последица кратког интавезикалног сегмента уретера. 

Нормално се уретери под косим углом уливају у мокраћну бешику и однос 
између дужине интравезикалног дела уретера према дијаметру отвора урете-
ра износи ≥ 5:1 (слика 1А) (8, 9). У болесника са ВУР-ом овај тунел је кратак, 
са односом између дужине интравезикалног дела уретера и дијаметра његовог 
отвора који је < 3:1, а најчешће је тај однос 1,4:1 (слика 1Б) (9, 10).

Примарни ВУР је чешће нижег степена и чешћи је код дечака. Постоји 
значајна генетичка предиспозиција за настанак примарног ВУР-а. Већина 
испитивања указују на доминантно наслеђе везано за хромозом 1, али се на-
лази и рецесивно и наслеђивање везано за X хромозом (7).

Слика 1. Везикоуретерно ушће; (А) нормално и 
(Б) код везикоуретерног рефлукса

СЕКУНДАРНИ ВУР

Главни кривац за настанак секундарног ВУР-а јесте висок интравезикални при-
тисак који настаје као последица анатомске (валвула задње уретре), функционалне 
(дисфункционално мокрење) или неурогено условљене (неурогена мокраћна бе-
шика) препреке истицању урина из мокраћне бешике, односно уретре. Висок ин-
травезикални притисак условљава непотпуно затварње уретеровезикалног споја 
током контракције мокраћне бешике приликом мокрења. Секундарни ВУР може 
бити конгенитални, или може настати у каснијем постнаталном периоду. Конге-
ниталне аномалије, попут парауретерног дивертикулума мокраћне бешике, или 
комплетне дупликације уретера, такође доприносе настанку секунардног ВУР-а.
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ПОДЕЛА ВУРА ПРЕМА ТЕЖИНИ

Радиографска микциона цистографија (МУЦГ) класичан је начин да се при-
каже ВУР. Према налазу на МУЦГ, ВУР се дели на пет степени од којих први, 
најлакши, означава присуство ретроградног тока контраста у доњу трећини 
уретре, а најтежи, пети стадијум се приказује у форми веома дилатираних уре-
тера, пијелона и каликса (слика 2) (11). У случају обостраног ВУР-а, степено-
вање се врши за сваки уретер посебно и класификује према тежем налазу. Ин-
траренални ВУР се региструје посебно.

I степен:
контраст 
испуњава само 
доњу трећину 
уретера

II степен:
контраст 
испуњава уре-
тер и пијелон 
али нема 
дилатације

III степен:
постоји блага 
или умерена 
извијуганост 
и дилатација 
уретера, умере-
на дилатација 
пијелона и лака 
затупљеност 
чашица

IV степен: 
јаче изражена 
дилатација уре-
тера, пијелона 
и чашица, 
заравњеност 
форникса а 
папиларне 
импресије у 
већини чашица 
очуване

V степен: 
дилатација уре-
тера, пијелона 
и чашица ве-
ликог степена. 
Извијуганост 
уретера великог 
степена. Папи-
ларне импресије 
више не постоје

Слика 2. Степеновање ВУР-а према налазу микционе уретроцистографије

ПРЕВАЛЕНЦИЈА

Учесталост ВУР-а код здраве деце је питање које је заокупљало научнике 
од најранијих времена, али строго контролисане студије још увек недостају 
јер их је из етичких разлога било тешко спровести. У петнаест студија спро-
ведено је испитивање на узорку од 10 до 722 деце различитог узраста и 
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користећи различиту методологију, што онемогућава потпуно поуздану про-
цену и компарацију њихових резултата (7). Преваленција ВУР-а се кретала 
до 30%, што је значајно више у односу на ранији податак од 1% (7). У великој 
студији која је спроведена у Немачкој 1967. године, Колерман и Лудвиг су 
показали присуство ВУР-а код 28,2% (20,5-37,8%) деце која нису имала ури-
нарну инфекцију (УИ) (4). Слични су налази финске групе аутора који су 
ретроспективно анализирали налазе МУЦГ од 406 деце разврстане на основу 
уринарних показатеља за УИ у 3 групе: децу која су сигурно имала УИ, ону 
код којих је УИ била вероватна и децу која нису имала УИ. ВУР је био слично 
заступљен у све три групе (36%, 28% и 36%) (5). Иста група аутора је проши-
рила испитивање на 2036 деце, поделивши их на 5 група (доказана, вероватна, 
УИ лажна или није вероватна и пета група са недостајућим подацима за УИ). 
Добијени су резултати слични претходним: учесталост ВУР-а се кретала од 
35-40%, а дилатациони тип ВУР-а се налазио код 15-20% у овим групама (6). 
Аутори из Аустралије су израчунали да учесталост ВУР-а износи 10-20% (7), 
а мета-анализа сродника деце са ВУР-ом је доказала преваленцију од 27,4% 
(3). Према томе, врло је извесно да ВУР у најранијем детињству има асимпто-
матски карактер не код 1%, како се раније сматрало, него највероватније код 
око 10-30% деце.

ВУР се налази код 3-19% деце са пренаталним ултразвучним налазом хи-
дронефрозе (6) и код 25-40% деце која имају уринарне инфекције (7). Чест је 
пратилац поремећаја мокрења и опстипације, нарочито код девојчица, када је 
његово излечење везано за поправку функције мокраћне бешике.

СПОНТАНА ПРОЛАЗНОСТ ВУРА

У прилог бенигне природе примарног ВУР-а говори његова особина да са 
одрастањем детета ВУР нестаје. Више студија је показало да ВУР има велику 
шансу да се спонтано изгуби (3). Недилатациони ВУР се брже повлачи од дила-
тационог, једнострани брже од обостраног. Просечно време спонтане резолу-
ције ВУР-а I и II степена је 38 месеци, за степен III је 98 месеци, а за IV и V сте-
пен износи 156 месеци (3). Мада су добро дизајниране проспективне студије 
ретке, праћење деце са примарним ВУР-ом сугерише да већина има повољан 
ток. У студији деце са умереним до тешким степеном ВУР-а (III-V степен), 55% 
деце је доживело спонатно повлачење ВУР-а у 16 месецу живота (7). Дуготрајно 
праћење, од 10 до 41 годину, 226 деце са ВУР-ом и УИ је потврдило ишчезавање 
ВУР-а у 69% деце (12). Бржи је нестанак ВУР-а код нормалне функције мокраћ-
не бешике (3).
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КЛИНИЧКЕ ПОСЛЕДИЦЕ

Скрининг браће и сестара деце са ВУР-ом је показао да је мање од трећине 
са доказаним ВУР-ом имало УИ, а већина је била без симптома (5). У већини 
студија са дуготрајним праћењем, ВУР је био слаб предиктор реналног 
оштећења и хипертензије (7). Само 6,6% од 226 деце која су имала ВУР и 
УИ добило је хипертензију у току праћења од 10 до 41. годину (12). Шведска 
студија која је користила интравенску пијелографију за доказивање ожиљних 
реналних промена, показала је да је већина ових промена код дечака у ствари 
конгенитална дисплазија, а код 2/3 девојчица су стечени постинфекцијски 
ожиљци (3).

ЗАКЉУЧАК

Примарни изоловани ВУР се налази као пролазан феномен у најранијем 
детињству. Фамилијарни ВУР је у две трећине асимптоматски. ВУР је слаб пре-
диктор реналног оштечења и хипертензије ако није удружен са дисплазијом 
бубрега и дисфункцијом мокраћне бешике. 
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10.2. СИНДРОМСКИ ВЕЗИКОУРЕТЕРНИ РЕФЛУКС

Велибор Тасић
Клиника за дечје болести, Скопје

Везикоуретерни рефлукс (ВУР) је најчешћа малформација бубрега и ури-
нарног тракта. Може бити унилатералан или билатералан и веома често је 
удружен са другим малформацијама бубрега и уринарног тракта, као што су 
удвојени канални систем, хипоплазија, дисплазија, уретеропијелична опструк-
ција, нестабилни детрузор, дисинергија сфинктер-детрузор. Чешћи је код деце 
са хипоспадијом и са неспуштеним тестисима. Описује се и код деце са аган-
глионарним колоном (Хиршпрунгова болест). Pooli и сар. (2012), доказали су 
да је ВУР чешћи код деце са гастроезофагусним рефлуксом (ГЕР) и ова асоција-
ција је израженија код деце са тежим степеном ВУР-а [1]. Аутори сматрају да 
конкурентна појава ВУР-а и ГЕР-а представља развојни поремећај који резул-
тира у дисфункцији оба сфинктера због одложене матурације.

Поред изолованог ВУР-а, исти се може срести и у склопу одређених синд-
рома. Код хромозомских абнормалности на кратком краку 8. и 10. хромозома 
ВУР је удружен са заостатком у развоју, хипотонијом, скелетним абнормалнос-
тима, ректалном атрезијом, потковичастим бубрегом, интестиналном малро-
тацијом, срчаним манама, глувоћом и успореним растом [2,3]. Описано је да 
15% пацијената са 18q синдромом умире од ВУР-а [4].

Тежак везикоуретерни рефлукс са консекутивном хидронефрозом је описан 
и у склопу 49, XXXXY синдрома, који се сматра најтежом варијантом Клине-
фелтеровог синдрома [5]. Смит-Магенис синдром је синдром мултиплих мал-
формација изазван интрестицијалном делецијом хромозома 17р11.2. У склопу 
овог синдрома описано је и присусутво тешког везикоуретерног рефлукса [6]. 
ВУР је присутан и у CHARGE асоцијацији. Урогениталне промене су описане 
код 69% пацијената са овом асоцијацијом [7].

Везикоуретерни рефлукс се среће и код бројних синдрома, који нису после-
дица хромозомских абнормалности. На табели 1 дати су “најчешћи” клинички 
синдроми код којих се среће ВУР. Поред ВУР-а, као што се може видети из та-
беле, присутне су и друге малформације бубрега и уринарног тракта, што чини 
проблем још комплекснијим у односу на третман.
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Табела 1. Синдроми код којих је присутан везикоуретерни рефлукс

Синдром Насле-
ђивање

Ренални фенотип Еxтрареналне аб-
нормалности

Gen Локација

„Renal 
coloboma“
синдром

АД ВУР, хипоплазија, 
дисплазија, агенезија

Колобом оптичког не-
рва, сензоринеурална 
глувоћа или наглувост

PAX2 10q24.31

Бранхио-ото-
ренални син-
дром

АД ВУР, агенезија или 
дисплазија, дупли 
систем. 

Заостаци бранхијалног 
лука, преаурикуларни 
апендикси или синуси, 
микротија, наглувост

EYA1, 
SIX1, 
SIX5

8q13.3 
14q23.1 
19q13.32

Хипопаратиро-
идизам, наглу-
вост, дисплазија 
бубрега

АД ВУР, хипоплазија, 
аплазија

Хипопаратиреоиди-
зам, наглувост

GATA3 10п14

Калман син-
дром

АД, АР, 
XВ

ВУР, дупли систем, 
агенезија

Аносмија, расцеп 
усница и/или непца, 
хипогонадотропни 
хипогонадизам

KAL1-6 Мултипла

„Hand–
foot–genital 
syndrome“

АД ВУР, ектопична уретер-
на ушћа, хипоспадија, 
еписпадија

Малформације екстре-
митета

HOXA13 7п15.2

Tаунс-Брокс 
синдром

АД ВУР, агенезија, 
дисплазија, дупли 
систем, уретерални и 
уретeрни дивертику-
луми

Трифалангеални 
палац, имперфори-
ран анус, наглувост, 
кардиопатија, ментал-
на ретардација

SALL1 16q12.1

Урофацијални 
синдром

АР ВУР, дисфункционално 
мокрење

Абнормалност 
фацијалне ескпресије

HPSE2
LRIG2

10q24.2
1п13

де Ланге син-
дром

АД,
XВ

ВУР, крипторхизам, 
хипопластичне 
гениталије

Малформација екстре-
митета, посебне црте 
лица, низак раст, хир-
зутизам, ГЕР, наглувост, 
птоза, миопија

NIPBL 5п13.2

„FGFR-related 
craniosynostosis 
syndromes“

АД ВУР, хидроуретер, со-
литарни бубрег

Краниофацијална 
малформација, дефект 
естремитета

FGFR2 10q26.12–q26.13

Епштајн син-
дром

АД ВУР Тромбоцитопатија, на-
глувост, катаракта

MYH9 22q12.3

Барде–Бидл 
синдром

АР ВУР, цисте, дисплазија, 
дуплекс, хидроурете-
ронефроза, нефритис, 
склероза

Гојазност, 
полисиндактилија, 
развојни поремећаји, 
ретинопатија, хипого-
надизам, кардиопатија

BBS1-16 Мултипла

АД-аутозомно доминантно, АР-аутозомно рецесивно. XВ-X везано, ВУР-везикоуретерни ре-
флукс, ГЕР-гастроезофагусни рефлукс
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Интересантна је студија објављена 2013. године, у којој је анализирано 
мултигенерацијско стабло од 96 особа које су имале наследни везикоуретер-
ни рефлукс [8]. Савременом технологијом whole exome sequencing установље-
но је постојање патогене хетерозиготне варијанте у TNXB гену (Т3257I). Ова 
варијанта је доказана код свих особа које су имале ВУР, па и код оних старијег 
узраста, који су имали рекурентне уринарне инфекције, но код којих није била 
учињена микциона уретроцистографија. Иначе, у хомозиготном облику ова 
мутација доводи до Ehlers Dunlos синдрома који се карактерише генералном 
слабошћу везивног ткива. Пацијенти из ове студије су касније тестирани од 
стране реуматолога који није знао за резултате, и утврдио је да носиоци хете-
ризиготне мутације TNXB гена имају хипермобилност зглобова, за разлику од 
оних који не носе мутацију. Тенасцин је продукт овог гена и на биопсијским 
узорцима и експериментално је доказана његова улога у одржавању екстраце-
луларног матрикса и ћелијске адхезије, што је битно за компетентност везико-
уретерног ушћа.

Везикоуретерни рефлукс најчешће се открива код деце после фебрилне ури-
нарне инфекције. Некада су знаци синдрома јако оскудни, па је зато јако важан 
физикални преглед. Посебно треба обратити пажњу на изглед ушне шкољке, 
преаурикуларне апендиксе и синусе (бранхио-ото-ренални синдром), обрве, 
нос, филтрум уста (трихо-ринофалангеални синдром), што смо и ми конста-
товали код наше болеснице и њеног оца [9]. Кратак палац или трифалангеални 
палац може нас упутити на Таунс-Брокс синдром. Поликадактилија и синдак-
тилија указују на Барде-Бидл синдром. Бифидни нос указује на Манитоба оку-
лотрихоанални (МОТА) синдром. 

Посебна ескпресија лица запажа се код урофацијалног синдрома. Код ове 
деце смех је инвертован, када се смеју лице добија изглед као да плачу. Генетски 
поремећај у инервацији бешике доводи до хидронефрозе, везикоуретерног ре-
флукса, хроничног пијелонефрита, хипертензије и прогресије ка уремији [10]. 
Због тога је важно овај синдром што раније препознати и започети одгова-
рајући третман.

Зашто је важна дијагностика синдромског ВУР-а? Због третмана ВУР-а 
и удружених малформација бубрега и уринарног тракта, што може захтева-
ти комплексан конзервативан или хируршки третман, дугорочно праћење, а 
у случају прогресивног паренхимског оштећења замену бубрежне функције 
дијализом или трансплантацијом бубрега. Откривање синдромских малфор-
мација је значајно због потребе за комплексном рехабилитацијом тих особа. 
Узмимо, на пример, дете са ВУР-ом и дисплазијом у склопу Барде-Бидл синд-
рома. Мултидисциплинарни приступ је потребан и укључује следеће профи-
ле: педијатар нефролог, уролог, офталмолог за третман ретиналне дистрофије, 
кардиолог-кардиохирург за конгениталну кардиопатију, хирург пластичар за 
полидактилију, ендокринолог за хипогонадизам, нутрициониста, психолог, де-
фектолог, педагог, социјални радник и други. 
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10.3. ВЕЗИКОУРЕТЕРНИ РЕФЛУКС 
– ХИРУРШКИ ПОГЛЕД

Зоран Д. Крстић
Универзитетска дечја клиника, Београд
Медицински факултет Универзитета у Београду

Око 1-2% све деце има везикоуретерни рефликс (ВУР), док 25-40% деце са 
акутним пиjелонефритисом (ПН) има ВУР. У новорођенчади ВУР је чешћи код 
дечака, а у каснијем узрасту је 4-6 пута чешћи код девојчица (1). 

Последње две деценије ХХ века знања о ВУР-у, базирана на клиничким и 
експерименталним радовима из 70-тих и раних 80-тих година, довела су до 
широког консензуса о испитивању и лечењу рефлукса. Иницијално је ВУР де-
финисан као хируршки коректибилан конгенитални дефект, чијом елимина-
цијом се спречевају поновљене инфекције уринарног тракта (ИУТ). Болест је 
прихваћена као хируршка, односно фокус третмана је била корекција уретеро-
везикалног споја, а не оштећење бубрега и морбидитет пацијената. Пре 34 го-Пре 34 го-
дине Woodard је иронично рекао да су уролози постали експерти у хируршкој 
корекцији ВУР-а, а да нису много знали о његовој природној еволуцији и пра-
вом клиничком значају (2). Корекција је била успешна у више од 95% случајева, 
али се испоставило да то не значи да се рефлуксна нефропатија (РН) неће 
појавити, или да ће се зауставити. Након тога, нове студије доводе до бројних 
контроверзи и увођења нових модалитета испитивања и лечења ВУР-а. Бо-
лест постаје више нефролошка него хируршка. Дечјим хирузима и уролозима 
упућују се пацијенти са ВУР-ом високог степена и они код којих је био неуспе-
шан примењени медикаментни третман. Због тога се већи број пацијената са 
терминалном бубрежном инсуфицијенцијом (ТБИ) појављује после хирурш-
ких интервенција, које се неретко од стране пацијената (и данас) оптужују као 
узрок ТБИ. 

На основу невеликог броја проспективних, рандомизованих, контролиса-
них студија дошло се до спорног питања да ли уопште постоји корист од лечења 
ВУР-а (3). Постоје докази да је тешко оштећење бубрега повезано са ВУР-ом уг-
лавном конгенитално, па стога није лечиво. Kао доказ се може узети чињеница 
да код деце са ВУР-ом, која се надгледају, има мало нових ожиљака, односно да 
се инфективно ожиљавање већ десило, па је сваки даљи третман губитак вре-
мена. С друге стране, постоје многи клинички и експериментални докази да је 
ПН заиста узрок реналног ожиљавања. Осим тога, студије браће и сестара деце 
са ВУР-ом показале су сигнификантно већу инциденцију реналног оштећења 
код индексних пацијената (код којих је ВУР откривен после инфекције) него 
код браће и сестара до две године, код којих је ВУР откривен након скрининга, 
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пре инфекције (4). Ово би се могло схватити као доказ да стечено инфективно 
оштећење бубрега није неуобичајено.

Бројне струковне организације - Америчка академија за педијатрију (5, 6), 
Америчка уролошка асоцијација (7) и Европска педијатријска уролошка асо-
цијација и Европско удружење за дечју урологију (8) су креирале водиче између 
којих постоје значајне разлике, што потврђује контроверзност ових ставова. 
Као дечји уролог, тренутно са највећим искуством у нашој земљи (захваљујући 
својим годинама), у свакодневној пракси се срећем са три питања од стране 
родитеља: 

Да ли да се детету учини микциона цистоуретрографија (МЦУГ)?1. 
Да ли да детету дају профилаксу?2. 
Да ли да се дете оперише?3. 

Уз много објашњавања, у неким случајевима предложим да се интервенције 
одложе, питајући се често да ли сам у праву. Међутим, текст у заглављу водича 
Америчке академије за педијатрију из 2011. (“Препоруке у овом водичу не по-
казују ексклузивни ток лечења, нити служе као стандард медицинског лечења. 
Варијације, које узимају у обзир индивидуалне околности, могу бити одгова-
рајуће“) (6) даје могућност индивидуализованог приступа, што педијатрима у 
примарној и секундарној здравственој заштити, свакако не препоручујем.

Циљ овог рада је покушај да осветли неке од актуелних контроверзи у кли-
ничком поступку са ВУР-ом.

Данас би се могло рећи да ВУР није један ентитет (3). Пре би се могло рећи 
да се ради о поремећају функције различите етиологије, са широким спектром 
клиничког испољавања и значаја чији се ток не може са сигурношћу предвидети. 
Традиционална подела на примарни и секундарни ВУР је превише упрошћена. 
Узрок примарног би била анатомска абнормалност уретеровезикалног споја, а 
секундарног абнормална функција бешике са повишеним интравезикалним при-
тиском, као што је случај код неуропатске бешике и валвуле задње уретре. Ако се 
учини увећање бешике и ресeцира валвула, секундарни рефлукс има тенденцију 
излечења. Могла би да се формира и трећа група деце са ВУР-ом и дисфункцио-
налним мокрењем, јер много деце са тзв. примарним ВУР-ом има не-неуропат-
ску дисфункцију бешике. Проблем је што се у периоду одојчета ово тешко дијаг-
ностикује. Типичан пример су девојчице са ниским степеном ВУР-а код којих 
је дисфункционално мокрење (нестабилност детрузора или детрузор-сфинктер 
дисинергија) удружено са граничном компетентношћу уретеровезикалног споја. 
Презентирају се дневним умокравањем и уринарним инфекцијама.

Осим тога, постоји више доказа о двосмерној интеракцији између ВУР-а 
и функције бешике, код деце се ВУР-ом великог степена. Наиме, велики део 
урина рефлуксира у дилатиране горње уринарне путеве погоршавајући ефи-
касност пражњења бешике. Кад се после мокрења овај урин врати у бешику, 
он практично скоро одмах напуни бешику и јасно омета њену функцију као 
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резервоара урина. Због тога хируршка корекција ВУР-а код неких пацијената 
може значајно поправити функцију мокрења.

У етиологији РН говори се о инфективним и конгениталним чиниоцима. 
Интраренални рефлукс (ИРР) је идентификован у етиологији инфективног 
ожиљавања. Како онда објаснити ожиљавање код деце без ВУР-а: или раније 
постојећим ВУР-ом или хематогеним ПН на нерефлуксирајућем бубрегу? Пре-
наталном детекцијом ВУР-а омогућено је истраживање реналног оштећења 
код деце код које се није десила уринарна инфекција. Асимптомски ВУР је нај-
чешће пренатално дијагностикован ВУР (учињена МЦУГ код детета са прена-
талном дијагнозом дилатације уринарног тракта) (9). Примарни ВУР се налази 
у 15-20% пренатално откривених уропатија. Јавља се пет пута чешће код деце 
мушког пола. Тешко ренално оштећење (ренална дисплазија) се дешава код 
ВУР-а V степена. Мањи степен конгениталног реналног оштећења тежи да се 
манифестује глобалном редукцијом реналне функције (ренална хипоплазија), 
него фокалним ожиљавањем. Важно је да се благо и умерено ожиљавање при-
писује уринарној инфекцији, док конгенитални фактори играју велику улогу у 
тешком ожиљавању, углавном код ВУР-а високог степена, нарочито код дечака. 
Код 10-20% деце са РН се развија хипертензија или ТБИ.

Клиничке импликације етиологије рефлуксне нефропатије:
рефлукс стерилог урина при физиолошким притисцима мокрења не уз-
рокује ожиљавање нити поремећај раста бубрега;
ПН и ожиљавање нису увек у вези са ВУР-ом. Ипак, у много случајева 
стечено ожиљавање је последица симптомских инфекција горњег уро-
тракта изазваних ВУР-ом и ИРР;
максимално ожиљавање се дешава после првог ПН;
ризик од ожиљавања је највећи у периоду одојчета и малог детета. После 
4 године се значајно смањује;
асимптомска бактериурија, релативно чест налаз у старијих девојчица, 
не узрокује ожиљавање. 

ДИЈАГНОСТИКА ВЕЗИКОУРЕТЕРНОГ РЕФЛУКСА

Ултразвук (УЗ) има високу стопу лажно негативних резултата. Једна велика 
америчка студија је нашла 74% нормалних УЗ налаза, а међу њима је било чак 
28% ВУР-а трећег и већег степена. 

ДМСА сцинтиграфија је најсензитивнији модалитет за визуализацију 
ожиљака и одређивање диференцијалне реналне функције. Међутим, сензитив-
ност ДМСА у индиректној дијагностици ВУР-а је мања од 50%. Генерално, висока 
лажно негативна стопа не мора бити важна зато што је нормалан налаз на ДМСА 
најчешће удружен са ниским степенима ВУР-а и са високом стопом спонтане 
резолуције. Зато неки аутори предлажу ДМСА као прву методу испитивања.
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Микциона цистоуретрографија, иако инвазивна, остаје златни стандард 
у дијагностици ВУР-а. Проблем је што метода није стандардизована. Ко-
лико се контраста даје, којом брзином, са које висине, која је температу-
ра контраста, да ли дете мокри у лежећем ставу? Она омогућава степено-
вање ВУР-а, што је важно за прогнозу и планирање третмана. Види се да 
ли постоји ИРР. Осим тога, визуализује се мушка уретра, изглед бешике, 
парахијатални дивертикулуми, конфигурација уретера и др. Улога МЦУГ у 
надгледању деце са ВУР-ом је контроверзна. Мислимо да је оправдана само 
ако ће утицати на лечење. Ако дете нема инфекције и нема УЗ погоршање, 
нема индикација за МЦУГ, као ни после реимплантације уретера или стинг 
процедуре, ако је дете без ИУТ.

Индиректна радионуклидна МЦУГ помоћу MAG3 је мање инвазивна, јер 
не захтева катетер и мање је зрачење него код МЦУГ, али није погодна за децу 
која не контролишу мокрење, као што су одојчад и мала деца, која су склонија 
ожиљавању. Главна улога је у надгледању старије деце.

Микциона уросонографија са интравезикалним давањем ултразвучног 
контраста се углавном користи за примарне рефлуксе код девојчица и у току 
надгледања.

У случајевима са инконтиненцијом или резидуалним урином индиковано 
је уродинамско испитивање, да би се откриле функционалне абнормалности 
доњег уротракта.

ЛЕЧЕЊЕ

Рана дијагноза и опрезан мониторинг чине камен темељац лечења. Оба-
везан циљ лечења је омогућити нормалан раст бубрега, односно спречити 
оштећење паренхима бубрега и његову касну компликацију - РН. Индивиду-
ални приступ у лечењу зависи од присуства ожиљака, клиничког тока, сте-
пена ВУР-а, истостране функције бубрега, билатералитета, капацитета бе-
шике и њене функције, удружених аномалија на уринарном тракту, узраста, 
сарадљивости и жеље родитеља (8). Европска педијатријска уролошка асо-
цијација (ЕСПУ) препоручује само конзервативни третман у првој години 
живота, јер хируршка интервенција у периоду одојчета може бити праћена 
тешким оштећењем функције бешике. После пете године индикација за ху-
руршко лечење код дечака се ретко поставља, а саветује се код девојчица. 
Од 1-5. година конзервативно се лече рефлукси до трећег степена, док се хи-
руршки лече четврти и пети степен. 

Медикаментни или конзервативни третман се базира на чињеницама да 
стерилни рефлукс не повећава ожиљавање, као и да постоји висока стопа 
спонтане резолуције код благих и умерених рефлукса (83%, односно 46%). 
Он подразумева:



10. Нефрологија

207

континуирана антибиотска профилакса (КАП) (1-2 mg/kg тримето-
прима једном дневно). Раније рандомизоване контролисане студије 
које су поредиле антирефлукс хирургију са КАП нису показале сиг-
нификантну разлику у стопи рекурентних уринарних инфекција и 
реналног ожиљавања (Birmingham reflux study group, 1987). Према 
РИВУР студији (2014.) код деце са инфекцијом и ВУР-ом, КАП котри-
моксазолом значајно смањује ризик од уринарних инфекција, али не 
и од реналног ожиљавања;
лечити сваку дисфункцију бешике: мокрење у регуларним интервалима, 
укључујући мокрење у два времена ако постоји УЗ доказ сигнификант-
ног резидуалног урина; антихолинергици ако постоје симптоми који су-
геришу нестабилност детрузора;
лечење констипације. 

Контроверзе око медикаментног третмана: 
који је најефикаснији режим антибиотске профилаксе (континуирано је-
дан, или наизменично два или три лека);
да ли континуирана профилакса има предност над лечењем индивидуал-
них инфекција пошто се десе? Неке рандомизоване контролисане студије 
нису показале разлику у учесталости ИУТ код девојчица на профилакси 
и без ње;
које је оптимално трајање профилаксе. Тренд је ка ранијем прекиду про-
филаксе, нарочито код дечака, чим успоставе контролу мокрења;
да ли се ендоскопски третман може бити оправдана алтернатива ме-
дикаментном третману, нарочито за ниже степене ВУР-а? Мишљења 
су подељена.

Хируршка корекција је оправдана у случају рекурентних фебрилних ури-
нарних инфекција (упркос профилакси), несарадљивости детета и родитеља, 
појаве нових ожиљака, као и присуства удружених аномалија (удвојен систем, 
Хачов дивертикулум, ектопични уретер). Код секундарних рефлукса циљ је ле-
чење основне болести. 

Индикације за хируршку интервенцију су пре релативне него апсолутне 
(3). Могу се поделити у 3 категорије:
Функционални разлози: симптомске уринарне инфекције упркос про-
филакси су најчешћи узрок за хируршку интервенцију (ендоскопска или 
реимплантација уретера).
Анатомски разлози: парауретерни дивертикулум; дупликације су ређе 
праћене спонтаним излечењем. ВУР у доњи пол удвојеног система није од-
мах индикација за хирургију. Наравно, ВУР 4. или 5. степена, са оштећењем 
истостраног бубрега, неће проћи спонтано и хирургија је овде разуман 
први избор (обично реимплантација уретера после 12 месеци).
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Избор родитеља. У интернет ери родитељи су свесни аргумената који 
подржавају рани ендоскопски третман у поређењу са дуготрајном про-
филаксом и могу да захтевају и бирају третман.

Ендоскопски третман ниских степена ВУР-а је критикован од неких дечјих 
уролога као непотребна интервенција. Он би најлогичнији био за ВУР 3. и 4. 
степена са „пробијањем“ профилаксе. Третирање асимптомских ВУР-а 1-3. сте-
пена остаје контроверзно, као што је и третман 5. степена много мање успешан 
и поред поновљених убризгавања, није прихватљив, посебно за сиромашне 
земље, због цене.

Интернационална студија ВУР-а је показала да 5 и 10 година после меди-
каментног или хируршког лечења, уз пажљиво надгледање, мали број деце са 
тешким рефлуксом развија нове ожиљке. Није било разлике између медика-
ментног и хируршког лечења. Стога се радионуклидна испитивања не препо-
ручују у надгледању.

ЗАКЉУЧАК

Нема просте формуле за лечење деце са ВУР-ом зато што нема довољно 
података за формулисање стриктног стандарда лечења. Литература се екс-
тремно увећава (иако је хетерогеног квалитета), решава неке контроверзе, 
али се постављају нова питања која чекају одговоре. На хоризонту се неке 
нове технологије. Много се очекује од нових ултрасонографских контраста 
који би требало да побољшају сензитивност и специфичност уросонографије 
у детекцији и градирању ВУР-а. Магнетска микциона цистографија ће имати 
улогу, али због цене, потребе катетеризације бешике и седације њен значај је 
под знаком питања. Много се очекује од РИВУР студије (која је у току). Ба-
зична истраживања биомаркера за дијагностику и евентуално прогнозу ВУР-а 
можда крију даљи напредак.
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10.4. ВОДИЧИ ЗА ИСПИТИВАЊЕ И ЛЕЧЕЊЕ 
ВЕЗИКОУРЕТЕРНОГ РЕФЛУКСA КОД ДЕЦЕ

Зоран Радојичић
Универзитетска дечја клиника, Београд
Медицински факултет Универзитета у Београду

УВОД

Везикоуретерни рефлукс (ВУР) je ретроградни ток урина из бешике у горње 
делове уротракта и представља један од најчешћих проблема којим се баве 
дечји уролози. Ако се ВУР не дијагностикује благовремено и не лечи адекват-
но, то може да доведе до појаве пијелонефритиса, оштећења бубрежног ткива 
(ожиљка), хипертензије и хроничне реналне инсуфицијенције.

Опште прихваћених водича за испитивање и лечење ВУРа код деце нема. 
Међутим, на основу ставова светских експерата у дечијој урологији, односно 
публикованих резултата научних студија (медицина заснована на доказима), 
може се говорити о стручним ставовима који се односе на испитивање и ле-
чење ВУР-а. 

Према степену поузданости ови стручни ставови имају ниво: 1. стандарада, 
2. препоруке и 3. опције (могућности). Уколико су ови стручни ставови засно-
вани на већем броју научних радова и када је већина експерата сагласна по том 
питању, онда тај стручни став има ниво стандарда. Стручни став има ниво 
препоруке када постоје студије из којих следе препоруке, али нема спроведених 
адекватно дизајнираних студија, које су потврдиле те ставове. Међутим, када 
је мишљење стручне јавности о могућности примене одређеног начина лечења 
или испитивања подељено, тај стручни став је опција, односно једна од могућ-
ности коју, на основу личне процене, лекар може да изабере (1,2).

ВУР се може сматрати „аномалијом широког спектра“ имајући у виду да 
ризик од појаве оштећења ткива бубрега и могућност спонтаног проласка зна-
чајно зависе од пола, узраста, степена дилатације уротракта, пратећих анома-
лија уротракта, присуства дисфункционог мокрења и присуства инфекције 
уринарног тракта (ИУТ).

ВУР се открива после испитивања пацијената са налазом дилатације уре-
тера на пренаталном ултрасонографском прегледу (УС), или испитивањем па-
цијената с инфекцијом уротракта, зато што 20-50 % тих пацијената има ВУР. 
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ДИЛЕМЕ

Најчешће дилеме и питања са којима се клиничар суочава у пракси јесу: 

1. Када и код којих пацијената треба учинити микциону уретроцистигра-
фију (МУЦГ) као методу за потврду ВУР-а? 

Код пацијената који имају дилатацију уротракта и ИУТ, стандард је да се 
учини МУЦГ. Узимајући у обзир чињеницу да је ВУР удружен са ИУТ код 20-
50% пацијената, препорука је да се МУЦГ учини после прве фебрилне ИУТ код 
дечака и после друге доказане фебрилне ИУТ код девојчица, ради евентуалног 
откривања ВУР-а.

Код пацијената који имају доказану фебрилну ИУТ, препорука је да се после 
две недеље учини МУЦГ. Уколико постоји дилатација уретера која се открије на 
ултрасонографском прегледу, оставља се могућност лекару да сам процени да 
ли је потребно учинити МУЦГ (3). 

2. Када учинити испитивање горњег дела уротракта, односно бубрега?
У случају када постоји значајно смањење бубрега на ултрасонографском 

прегледу, стандард је да се врши сцинтиграфија бубрега применом радиофар-
мака Tc 99m димеркаптосукцинилне киселине (Tc 99m ДМСА).

У случају када дете има јасну фебрилну ИУТ, препорука је да се после 
4-6 месеци од ИУТ учини Tc 99m ДМСА ради процене евентуално насталог 
оштећења.

Неки аутори користе могућност да се Tc 99m ДМСА учини као полазна ос-
нова за праћење и процену да ли бубрег има склоност за настанак ожиљка, или 
за потврду да ли је евентуално настао нови ожиљак, што је апсолутно индика-
ција за интервенцију.

3. У којим случајевима и до када примењивати профилаксу ИУТ?
У овом тренутку стандард је да треба примењивати профилксу код деце 

старости до једне године која су имала ИУТ и која имају дилатацију уретера.
Према резултатима једне студије (4), профилкса има повољан ефекат код 

девојчица до краја друге године живота, те је препорука да се код њих профи-
лакса примењује до тог узраста. Профилакса се препоручује и код девојчица с 
дисфункционим мокрењем и понављаним ИУТ.

Као могућност избора клиничара, а на основу ставова неких експерата, са-
ветује се профилакса до успостављања контроле мокрења. Алтернативно, ос-
тавља се могућност редовних бактериолошких прегледа урина и примена тера-
пије у случају ИУТ.
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4. Праћење и контрола степена ВУР-а у току конзервативног лечења?
Радионуклидна цистографија или МУЦГ се препоручју на 18-24 месеци, 

ради праћења спонтаног проласка ВУР код конзервативно лечених/праћених 
пацијената.

5. Када примењивати неконзервативно лечење ВУР-а, избор методе - 
оперативно лечење или примена ендопасте?

Неконзервативно лечење ВУРа (оперативно лечење или примена ендопас-
те), је стандардна процедура (опште прихваћен став експерата и потврђено у 
научни публикацијама) (1) код понављаних инфекција које „пробијају профи-
лаксу“, (2) код доказаног настанка новог ожиљка, (3) у случају када родитељи 
нису комплијантни (лекар није уверен да ће родитељ редовно давати детету 
профилаксу и да ће редовно долазити на контроле), (4) или када родитељи ин-
систирају на неконзервативним начинима лечења. 

Успешност оперативног лечења износи 98%, а ендоскопског 83%. Постопе-
ративне ИУТ се јављају и код једног и код другог начина лечења, али су фе-
брилне инфекције ређе после оперативног лечења у односу на конзервативни 
начин лечења.

6. Да ли лечити дисфункцију мокрења код ВУР-а?
Без обзира што нема јасних и чврстих доказа о успешности лечења дис-

функције мокрења („evidence based medicine“), код пацијената код којих је ВУР 
удружен са дисфункцијом мокрења, као стандард је прихваћено лечење дис-
функције мокрења једном од следећих метода: бихевиорална, примена антихо-
линергика или „биофидбек“ терапија.

7. Како пратити стање после операције или ендоскопског лечења?
МУЦГ или радионуклидна цистографија одмах после операције/ интервен-

ције није стандард већ могућност коју треба ваљано проценити.
У Универзитетској дечјој клиници се стање тих пацијената прати помоћу 

ултрасонографије, а у случају када пацијент има ИУТ врши се МУЦГ. Саветује 
се и годишње праћење стања од стране нефролога (функција бубрега, крвни 
притисак, ултрасонографија). С обзиром да око овог стручног става постоји 
општи консензус, он се може се сматрати „стандардом“.

ЗАКЉУЧАК 

Имајући у виду да за многе стручне ставове који се примењују годинама 
још увек не постоје „чврсти научни докази“, наставак њихове примене је неми-
нован до усаглашавања pro et contra аргумената и добијања коначних доказа о 
њиховој успешности. Клиничар који се бави овим проблемом дужан је да зна 
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стандардне процедуре и препоруке о овом проблему, који су постављени на ос-
нову прикупљених знања (објављених података) и да прати достигнућа у овој 
области, али када је то неопходно, он мора да тражи решење проблема и ван 
постављених „шаблона“. Препоруке за терапију се мењају из године у годину, 
понекад се чак враћамо старим ставовима, али је сигурно да ће се препоруке 
динамично мењати у будућности у складу са новим научним сазнањима (5).
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11.1. ЦЕРЕБРОВАСКУЛАРНА БОЛЕСТ КОД ДЕЦЕ

Милена Ђурић1, Марија Кнежевић Поганчев2

1Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије 
„Др Вукан Чупић“, Београд
1Медицински факултет Универзитета у Београду
2Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад
2Медицински факултет Универзитета у Новом Саду

Цереброваскуларна болест (ЦВБ) се дефинише као изненадна оклузијa 
или руптура можданих артерија или вена, што доводи до фокалног можданог 
оштећења. Услед васкуларне оклузије настаје артеријски исхемијски инфаркт и 
мождана синовенска тромбоза. Облик цереброваскуларне болести настао због 
руптуре крвних судова мозга је хеморагијски инфаркт у који су класификова-
ни интрацеребрална и субарахноидна хеморагија. ЦВБ се налази у првих десет 
узрока смрти код деце, са највишом стопом у првој години живота. Комбино-
вана преваленција типoва ЦВБ 70-тих година била је 2,5 на 100 000 деце, али 
су скорашње студије покaзале преваленцију од 10,7 и 13 оболелих на 100 000 
деце (1). Сматра се да је већа доступност магнетске резонанције (МР) и веће 
преживљавање од раније леталних болести које предиспонирају ЦВБ, довели 
до повећања овог броја. Лечење деце са ЦВБ је мулттидисциплинарно и обавља 
се у терцијарним здравственим установама. 

АРТЕРИЈСКИ ИСХЕМИЈСКИ ИНФАРКТ КОД ДЕЦЕ

Артеријски исхемијски инфаркт (АИИ) код деце све више се препознаје 
као узрок дуготрајног неуролошког оштећења. АИИ се дефинише као акутно 
настали неуролошки дефицит са неурорадиолошком сликом инфаркта мож-
даног паренхима, документованог МР или компјутеризованом томографијом 
(КТ) мозга, чија је артеријска дистрибуција у складу са клиничком сликом. Ин-
циденција дечјег АИИ (почетак од 28. дана до 19. године) процењује се на 2 до 
8 на 100 000 деце годишње у Европи и Северној Америци. Понављани АИИ 
дешава се код 10-30% деце унутар 5 година. Акутни морталитет у интернацио-
налној мултицентричној студији АИИ је 3%, а откривени лоши прогностички 
чиниоци су : артериопатија, обострана исхемија и поремећај свести на почетку 
инфаркта. Дуготрајни неуролошки дефицит је висок и јавља се код преко 70% 
деце (2).
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МЕХАНИЗАМ ТРОМБОЕМБОЛИЗМА И ИНФАРКЦИЈЕ

Главни механизам фокалне исхемије је тромботичка оклузија мождане ар-
терије. Тромб се може развити локално или доћи у артерију из емболичког из-
вора. Тромбоза у можданим артеријама настаје због обољења можданих арте-
рија, стечених или урођених протромботичких стања, поремећаја крвног тока 
или због комбинације ових чинилаца. Код спорог протока крви, коагулациони 
систем игра велику улогу у стварању тромба који је богат фибрином. Код бр-
зог протока крви, активира се тромбоцитни систем и настају тромби богати 
тромбоцитима. Када је артеријски зид оштећен инфламацијом или траумом, 
активира се стварање тромбоцитних и фибринских тромба. 

Емболуси који изазивају АИИ су најчешће кардиогени или артеријско-ар-
теријски, али могу бити и венски, захватајући артеријску циркулацију преко 
срчаног десно-левог шанта (форамен овале апертум, атријални септални де-
фект, комплексне срчане мане). Лево-десни шантови се могу ревертовати про-
менама у интраторакалном притиску и довести до „парадоксалног“ емболизма. 
Нетромботички мождани емболизам може настати у току ендокардитиса (ин-
фективни емболус) и масне емболије.

Изразито смањење фокалне мождане перфузије доводи до стварања цен-
тралне зоне, језгра са иреверзибилним можданим оштећењем. Око језгра је zona 
penumbre у којој је ткиво делимично оштећено и потенцијално вијабилно. Фо-
кална мождана исхемија доводи до регионалне хипоксије и снижења вредости 
аденозин-трифосфата. Мозак има веће базалне метаболичке потребе а мање за-
лихе енергије од других ткива. Волумен инфаркта зависи од односа између дото-
ка кисеоника и глукозе и метаболичке мождане активности у пенумбри. Додатно 
оштећење ткива могу узроковати конвулзивни напади, измене телесне темпера-
туре, крвног притиска и нивоа глукозе у серуму који повећавају дискрепанцу 
између потребе за енергијом и снабдевања. Поремећена мождана ауторегулација 
око инфаркта може додатно да доприносе нескладу метаболичких захтева и до-
тока супстрата мозгу. Акумулација екстраћелијског глутамата је иницијални до-
гађај, а ексцес цитозолног калцијума активира нежељене интраћелијске догађаје. 
Азот оксид и слободни радикали даље оштећују интраћелијске елементе (1).

КЛИНИЧКА СЛИКА

Више студија је указало на одложено постављање дијагнозе дечјег АИИ, чак 
више од 24 часа од појаве сиптома. Томе доприноси мања свесност педијатара о 
дечјем АИИ, неспецифична клиничка слика, комплексна дифенцијална дијагно-
за и лажно негативни иницијални КТ мозга. Сматра се да је акутни неуролошки 
дефицит код детета цереброваскуларни акцидент док се не докаже да није.
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Нагло настала хемипареза са или без епилептичких напада je најчешћи кли-
нички знак АИИ код веће деце. Такође се могу јавити диплопије, хемианопсија, 
дизартрија, вертиго, нистагмус, дисфазија и атаксија. Главобоља, конфузија, ири-
табилност и поремећај понашања чешћи су код одојчади и млађе деце. Транзи-
торни исхемијски напади (ТИН) су дефинисани као кратка епизода неуролошке 
дисфункције изазване фокалном можданом или ретиналном исхемијом, која по 
правилу траје краће од једног сата, а без доказа о акутној инфаркцији. Важност 
адекватне дијагностике транзиторних исхемијских атака је у томе што су они чес-
то праћени инфарктом, те се после њих примењује антитромботичка терапија.

 Диференцијална дијагноза АИИ укључује: мигрену, конвулзивне нападе, 
инфекције ЦНС-а, демијелинационе болести, хипогликемију, урођене болести 
метаболизма, хипертензивну енцефалопатију, вестибулопатију, акутну цере-
беларну атаксију и каналопатије (алтернирајућу хемиплегију детињства, хе-
миплегичну мигрену) (1,3).

РИЗИЧНИ ЧИНИОЦИ ЗА АРТЕРИЈСКИ ИСХЕМИЈСКИ ИНФАРКТ

Узроци дечјег АИИ се често називају „чиниоци ризика“, што одражава раз-
личиту јачину доказа за узрочност. Врло је важно утврдити механизам и узрок 
АИИ да би се одредила адекватна терапија и ризик за понављање. Клинички 
приступ почиње анамнезом (инфекција, траума врата и главе, ТИН, лекови). По-
родична анамнеза треба да обухвата податке о ЦВБ или срчаном инфаркту пре 
50. године. Физикални преглед укључује, поред неуролошког, детаљан кардиова-
скуларни преглед, мерење атеријске тензије и аускултацију шумова врата и главе. 
Упркос испитивању, значајан је део деце код које се не открије узрок АИИ. Један 
ризични чинилац се може открити код 90% деце, а мултипли код око 50%. Око 
половина деце је претходно здраво а код осталих постоје хроничне болести (1). 

АРТЕРИОПАТИЈЕ

Водећи узрок АИИ код деце су обољења која директно погађају артерије које 
снабдевају мозак, и она су удружена са рецидивима и лошим исходом. У скорим 
студијама артериопатије (АР) чине више од 50% узрока АИИ (4) и њих чине:

а) инфективне/инфламаторне АР - (пролазна церебрална АР- фокална цере-
брална АР), постваричелозна АР, АР у склопу инфекције горњих респираторних 
путева, бактеријског и туберкулозног менингитиса, ХИВ инфекције, инфекције 
микоплазмом, токсоплазмом, борелијом бургдорфери, криптококусом, коксаки 
Б4, А9 и другим ентеровирусима, вирусом инфлуенце А, парвовирусима и кла-
мидијом; артеријска инфламација без јасне везе са активном или претходном 
инфекцијом, такође је облик артериопатије, примарни васкулитис. Васкулитис 



220

Милена Ђурић, Марија Кнежевић Поганчев

малих крвних судова може бити секундаран због колагених васкуларних боле-
сти, системских васкулитиса и малигнитета;

б) артеријска дисекција која представља нарушавање зида крвног суда са 
стварањем субинтималног хематома који може довести до артеријске оклузије 
или артеријско-артеријског тромбоемболизма. Дисекције у каротидној и вер-
тебро-базиларној циркулацији су узрок 20% АИИ. Настају као последица тра-
уме врата, кичме, ретрофарингеалне области или суптилнијих повреда, као у 
току вежби и контактних спортова;

ц) мојамоја болест/синдром означава прогресивну оклузију можданих ар-
терија у Вилисовом кругу стварањем абнормалне мреже колатералних крвних 
судова налик на „дим“. Мојамоја болест је идиопатска верзија, а синдром се 
јавља секундарно код болести српастих ћелија, Дауновог синдрома, неурофи-
броматозе тип 1 и др.

СРЧАНИ РИЗИЧНИ ЧИНИОЦИ

Абнормалности срчане структуре, вентрикуларне функције, залистака, ен-
дотела, срчаног ритма, протока крви могу допринети стварању тромба и мож-
даној емболизацији и налазе се у 12-28% случајева дечјег АИИ (Табела 1).

Табела 1. Срчани ризични чиниоци АИИ

Чешћи Ређи
Комплексне конгениталне срчане мане
Хируршке интервенције на срцу

Кардиомиопатија, миокардитис
Аортна коарктациja

Катетеризација срца Тешка вентрикуларна дисфункција
Бактеријски ендокардитис Атријални миксом
Атријална септална анеуризма Болест залистака
Атријални септални дефект Аритмија
Форамен овале апертум Церебрална ангиографија
Венска тромбоза + десно-леви шант Емболизам

ПРОТРОМБОТИЧНИ РИЗИЧНИ ЧИНИОЦИ

Наследни или стечени коагулациони поремећаји налазе се код 20-50% деце 
са АИИ. 

Хетерозиготно стање за фактор V Лајден, мутација за протромбин G 20210А 
и дефицит протеина Ц удружени су са АИИ. Повишени нивои липопротеина 
А као и присуство антифосфолипидних антитела и лупусног антикоагуланса 
су чешћи код деце са АИИ. Коагулациони тестови су индиковани код сваког 
детета са АИИ и код оних са утврђеним ризичним чиниоцима (5).
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ХЕМАТОЛОШКИ РИЗИЧНИ ЧИНИОЦИ

Анемија српастих ћелија је најчешћи хематолошки поремећај удружен 
са ЦВБ. Око 25% деце са овом анемијом може добити АИИ, али се тај ризик 
смањује за 90% превентивним трансфузијама. Други хематолошки ризични 
чинилац је сидеропенијска анемија, која се открива код 40% деце са АИИ.

Неколико урођених метаболичких поремећаја предиспонирају АИИ (хомо-
цистинурија, Фабријева болест). Митохондријалне болести (МЕЛАС) долазе у 
диференцијалну дијагнозу АИИ, пошто докази упућују на метаболички меха-
низам атака.

Лекови (орални контрацептиви) и други ризични чиниоци (повишене 
вредности холестерола) такође предиспонирају АИИ.

ДИЈАГНОСТИЧКО НЕУРОСЛИКАЊЕ

Почетно неуросликање код деце са АИИ је најчешће КТ мозга, која не откри-
ва 63% дечјих АИИ. Инфаркција се види као фокални хиподензитет у територији 
арборизације артерије. КТ може да покаже интраартеријски тромб (хиперденз-
ни артеријски знак), хеморагијску трансформацију и малигни мождани едем. КТ 
ангиографија са контрастом даје детаљну слику можданих артерија до артерија 
трећег реда и може открити артериопатију или емболичку оклузију (6).

Дифузиона МР секвенца је веома сензитивна за откривање раних можда-
них исхемија и представља златни стандард у дијагностици АИИ. Традицио-
нална МР Т2 секвенца и флуид атенуирана инверзна МР (ФЛАИР) може да 
прикаже АИИ у току неколико часова. МР ангиографију интракранијалних и 
крвних судова врата треба урадити истовремено са МР мозга.

Конвенционална артериографија остаје златни стандард за дијагностику 
дисекције, васкулитиса и артериопатија малих крвних судова. Неопхопдно је 
да се учини код деце са АИИ код које специфична етиологија остаје неодређена 
после МР и ЦТ ангиографије.

ЛЕЧЕЊЕ

Према садашњим препорукама, дете код кога постоји сумња на АИИ треба 
транспортовати у установу терцијарног нивоа. Хитне мере за превенцију секун-
дарног можданог оштећења укључују одржавање нормогликемије, крвног при-
тиска између 50 и 90 перцентила, нормалног притиска кисеоника и угљен диок-
сида у крви, избегавање хипертермије агресивним лечењем инфекције и дози-
рањем антипиретика и купирање конвулзивних напада. Веома је важно унутар 
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24-48 часова препознати знаке малигног можданог едема и симптоме хернија-
ције ( поремећај свести, унилатерална дилатација пупиле). Неопходно је учини-
ти КТ мозга ради искључења хеморагије и применити антиедематозну терапију. 
Антикоагулантна терапија је описана у раду хематолога. Треба узети све анализе 
за дијагностику могућих узрока АИИ, да би се применила специфична терапија 
(имуносупресивна код васкулитиса, антибиотици код ендокардитиса и др.). 

ИСХОД И РЕЦИДИВИ

Преко 50% деце која преживе АИИ имају моторичке неуролошке секвеле. 
Има доказа да је рана и интензивна рехабилитација успешнија од закасне-
ле. Вежбе снаге, аеробно вежбање и спречавање покрета здраве стране и ор-
топедска помагала неопходни су за опоравак ове деце. Због компромитова-
них когнитивних функција неопходна су серијска психолошка тестирања и 
потпора породици.

Популационе студије указују на ризик од рецидива АИИ од 20%, који је 
значајно виши код aртериопатија. Континуирано узимање аспирина 1-5 мг/кг, 
основа је секундарне превенције рецидива АИИ, осим код одређених срчаних 
и протромботичких чинилаца која захтевају дуготрајну антикоагулацију вар-
фарином. Додатно лечење укључује имуносупресивне лекове код васкулитиса, 
понављане трансфузије код анемије српастих ћелија, неурохируршку интер-
венцију код синдрома мојамоја, антиепилептике код епилепсије као секвеле 
АИИ, антихолинергике код поремећаја покрета, балансирану исхрану, контро-
лисање хипертензије и дислипидемије.
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11.2. ХЕМОРАГИЈСКИ ИНФАРКТ КОД ДЕЦЕ

Никола Димитријевић, Димитрије Николић
Универзитетска дечја клиника, Београд
Медицински Факултет Универзитета у Београду

Хеморагијски инфаркт или хеморагијски мождани удар (ХИ, ХМУ) под-
разумева спонтано интрапаренхимско крварење (ИПК) и нетрауматску суба-
рахноидну хеморагију (САХ)(1). Као посебан ентитет се разматрају трауматско 
ИПК, примарни субдурални или епидурални хематом и хеморагијска тран-
формација исхемијског можданог удара.

ЕПИДЕМИОЛОГИЈА

Учесталост можданог удара у дечјем узрасту је 2-5/100.000 деце годишње. 
ХМУ има приближно исту учесталост као и исхемијски мождани удар (ИМУ). 
Рестроспективне студије су показале учесталост ХМУ од 42%-55%, а једина 
проспективна студија 39% (учесталост код одраслих је 7,5-19%). ИПК се два 
пута чешће јавља у односу на САХ (2). 

ЕТИОЛОГИЈА

Најчешћи узроци ХМУ су артериовенске малформације (АВМ), хематолошки 
поремећаји и тумори. Комбинација података из више студија показала је следећу 
учесталост: васкуларне малформације - 48% (АВМ 37%, кавернозни ангиоми 7%, 
венски ангиоми, анеуризме, капиларне телангиектазије, мојамоја болест – 4%); 
урођене и стечене коагулопатије, тромбоцитопенија, болест српастих ћелија – 
21%; инфекције ЦНС – 5%; мождани тумори - 18% ; хипертензија – 2%; генетичке, 
метаболичке, системске болести – 6%. Етиологија је непозната код 21% деце (3). 

КЛИНИЧКА СЛИКА

Клиничка слика зависи од узраста, локализације и величине хеморагије. 
Код млађе деце симптоми су често неспецифични. Код млађе одојчади нај-
чешћи симптоми су летаргија и конвулзије, а фокални дефицити могу да се 
уоче и неколико недеља касније. Код старије одојчади и млађе деце тегобе 
чешће настају нагло, са изменом стања свести, уз појаву апноичних криза и 
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хипотоније, погоршањa општег стања, иритабилности и одбијањa хране и 
вегетативних симптомa сличних сепси. Старија деца показују специфичније 
симптоме. Најчешћа је главобоља, а честе су промена стања свести и пона-
шања, поремећај хода, хемипареза и/или фокални знаци, мука и повраћање, 
поремећај говора, вртоглавица, визуелни симптоми и конвулзије. САХ се ис-
пољава узнемиреношћу и напетом фонтанелом код одојчади, а код старије 
деце се нагло јавља главобоља, менингизам, бол у врату и фотофобија (4).

ДИФЕРЕНЦИЈАЛНА ДИЈАГНОЗА

Компликоване мигрене могу да се испоље фокалним неуролошким знацима 
и поремећајем свести; фокални епилептични напади су понекад праћени Тодо-
вом пролазном хемипарезом/хемиплегијом. Разматрају се и интракранијални 
тумори, инфекције ЦНС, а ретко алтeрнирајућа хемиплегија и митохондријал-
не болести (МЕЛАС) (5).

ДИЈАГНОЗА

Не постоји адекватан алгоритам за дијагнозу спонтаног ИПК. Компјутери-
зована томографија (КТ) је метода избора, диференцира хеморагијски и исхе-
мијски мождани удар. Магнетска резонанција (МР) прецизно дијагностикује 
хеморагију, али је теже доступна и захтева искусан неурорадиолошки тим. 
Класична церебрална ангиографија (ЦА) пружа најпрецизнију визуелизацију 
терцијарних и малих церебралних артерија, а примењује се и за ендоваскулар-
ну терапију. Метода је супериорна у односу на МР/КТ ангиографију. Метода је 
инвазивна, примењује се код суспектних или негативних налаза МР ангиогра-
фије, или када се не зна узрок можданог удара. 

Не постоји клинички водич за лабораторијска испитивања. Поред основ-
них анализа, одређује се коагулациони статус, додатне анализе се раде индиви-
дуално (метаболичке, инфламаторне и реуматолошке болести) (6).

ТЕРАПИЈА

Опште мере

Од три објављена клиничка водича за терапију, један се односи на хемора-
гијски инфаркт. Водичи се базирају на искуству код одраслих и мањих серија код 
деце. Три основна циља терапије су стабилизација општег стања пацијента, 
смањење ризика за поновно крвављење и терапија /евакуација хематома (6,7).
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Пацијент са акутним ХМУ се прати у ОИН. Док је свестан, примењује се 
неинвазивни мониторинг. Уколико се јавља прогресија или је већ присутан 
поремећај свести, врши се мониторинг интракранијалног притиска, мождана 
перфузија се одржава од 50-70 mmHg. Клиничко погоршање захтева хитну 
КТ главе, због могућег развоја хидроцефалуса, ширење можданог хематома, 
хернијације и вазоспазма код САХ. Кардиореспираторна нестабилност и де-
пресија захтевају хитну интубацију и механичку вентилацију. Интравенском 
линијом се одржава циркулаторна хомеостаза. Хипотони раствори се избега-
вају јер погогоршавају мождани едем. Нема доказа да хипотермија побољша-
ва исход код интрацеребралне хеморагије. Хипертермија се лечи стандард-
ним методама.

Клинички значајна хипертензија се ретко јавља код деце са ХМУ (~2%). 
Због могућег угрожавања мождане перфузије, не препоручује се брзо снижа-
вање притиска, већ постепено, уз избегавање хипотензије.

Изражено повећање интракранијалног притиска или мождана хернијација 
доводи до неуролошког погоршања. Изражен мождани едем или „mass“ ефекат 
хематома погоршава свест до коме, уз појаву периодичног дисања, апнеје и ани-
зокорије. Хитно се понавља ЦТ главе, ради разликовања ефекта повећања мож-
даног едема од поновног крварења или руптуре хематома у мождане коморе. 

Хиперосмотска терапија манитолом снижава интракранијални притисак, 
али ефекат временом слаби, када треба применити хипертони раствор на-
тријум хлорида.

Понекад се после церебралне хеморагије јавља вазогени едем. Примена кор-
тикостероида може да буде корисна, али је без ефекта код цитотоксичног едема.

Специфичне мере за интрацеребралну хеморагију

Код тешких поремећаја фактора хемостазе врши се надокнада. Трансфузије 
тромбоцита се примењује код неимунске тромбоцитопеније. Код крварења за 
време антикоагулантне терапије варфарином примењује се витамин К, свежа 
смрзнута плазма или концентровани протромбински комплекс, а код нефрак-
ционисаног хепарина - протамин сулфат. Примена рекомбинантног фактора 
VIIа је нејасна, јер код одраслих успорава увећање хематома, али у високим 
дозама може да доведе до тромбоемболије.

Конвулзивни напади се јављају код 26-37% деце, уз стандардне протоко-
ле лечења. Профилактичка примена антиконвулзива је честа (>50%), али нема 
утицаја на каснију појаву епилепсије. 

Рана хируршка евакуација интрапаренхимских супратенторијалних хема-
тома не побољшава исход. Декомпресивна хемикраниектомија и/или еваку-
ација хематома се примењује код витално угрожених пацијената, са супратен-
торијалним великим хематомом и малигним едемом, чиме се спречава хипо-
перфузија и хернијација. Декомпресија у задњој лобањској јами евакуацијом 
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интрацеребеларног хематома спречава развој хидроцефалуса и компресију 
можданог стабла.

Најчешћи узрок ХМУ су васкуларне аномалије. У дечјем узрасту 20% АВМ 
се случајно открива, а 75% после крвављења. Терапијске опције су ендоваску-
ларна емболизација, микрохируршка облитерација и стереотаксичка радиоте-
рапија. Слична терапија се примењује за кавернозне ангиоме и анеуризме. 

Специфична терапија за САХ

Општи пронципи лечење ИПК се примењује и код САХ. Хипонатремија се 
јавља код 10-30% пацијената, избегаваjу се хипотони раствори и коригује се хи-
понатремија. Појава вазоспазма је ретка у дечјем узрасту, јавља се од 3-10 дана од 
почетка крвављења, може да доведе до исхемичког инфаркта и неуролошког по-
горшања. Код умерених/тешких САХ профилатички се примењује нимодипин.

ПРОГНОЗА

Добру прогнозу или минималне секвеле има 38% деце, умерене и тешке 
секвеле има 29%, а смртни исход се јавља код 33% деце (тешка/поновна крва-
вљења, основна болест) (8).

Најзначајнији прогностички фактори су локализација, величина хематома 
и етиологија. Крвављења у можданом стаблу и хематоми већи од 2-4% можда-
ног волумена имају лошију прогнозу. Остали неповољни фактори су Глазгов 
кома скор ≤ 7, анеуризме, узраст < 3 године и основна болест. Кумулативни 
ризик за понављање крвављења је 10% годишње. 
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11.3. МОЖДАНА СИНОВЕНСКА ТРОМБОЗА

Ружица Крављанац, Милена Ђурић
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије 
„Др Вукан Чупић“, Београд
Медицински факултет Универзитета у Београду

УВОД

Мождана синовенска тромбоза (МСВТ) се може јавити у свим узрасним 
групама и обухвата три типа тромбозе: тромбозу синуса (ТС), тромбозу ду-
боких церебралних вена (ТДЦВ) и тромбозу кортикалних вена (ТКВ). Тром-
бозе вена се могу јавити изоловано или, чешће, у комбинацији са тромбозом 
синуса. Клиничке манифестације могу бити различите, што је разлог да се 
дијагноза често поставља са закашњењем. МСВТ чине значајан узрок це-
реброваскуларне болести код деце (1). Инциденција МСВТ код деце, укљу-
чујући и новорођенчад, износи око 7 на милион (2,3). Етилогија и фактори 
ризика за настанак МСВТ зависе од узраста болесника, тако да се разликују 
у неонаталном добу, одојачком и у каснијем узрасту и ови фактори су при-
казани у табели 1 (4). Код више од 40% болесника са МСВТ се идентификује 
један или више фактора ризика, док се код 15-20% не утврди ниједан фактор 
ризика (3). 

Табела 1. Фактори ризика за настанак можданих синовенских тромбоза према 
узрасту

Новорођенче Одојче и мало дете Адолесценти
Дехидрација
Инфекција ЦНС 
Траума
Инфекције и гестациони 
дијабетес мајке
ХИЕ
ПППО
Протромботички 
поремећаји

Дехидрација
Инфекције ЦНС
Инфекције главе и врата
Сидеропенијска анемија
Протромботички 
поремећаји
Системске болести: СЛЕ, ма-
лигнитет, хроничне бубреж-
не болести

Дехидрација
Инфекције ЦНС 
Инфекције главе и врата
Сидеропенијска анемија
Протромботички 
поремећаји
Системске болести
Орални котрацептиви

ХИЕ - Хипоксично-исхемијска енцефалопатија, ПППО - Превремено прснуће плодових овојака, 
СЛЕ – системски еритемски лупус

Најважнији протромбички поремећаји који имају улогу у настајању ЦСВТ 
су: мутација гена за фактор V, лупусни антикоагуланс, дефицијенција проте-
ина C и S, антитромбина III и фактора XII, мутација гена за протромбиноген, 
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дисфибриногенемија, анемија српастих ћелија, дисеминована интраваскулар-
на коагулација и хомоцистинурија (3).

КЛАСИФИКАЦИЈА ЦЕРЕБРАЛНИХ СИНОВЕНСКИХ ТРОМБОЗА

Церебралне синовенске тромбозе се деле на три типа, у зависности од 
структуре која је захваћена. Међусобно се разликују према клиничкој и радио-
лошкој презентацији, као и према прогнози. 

Тромбоза синуса (ТС) настаје услед тромботичке оклузије дуралних сину-
са, најчешће супериорног сагиталног и трансверзалног синуса (3). 

Тромбоза дубоких церебралних вена (ТДЦВ) настаје услед оклузије дубо-
ких вена као што су: унутрашње церебралне вене, вена Галена и базалне вене и 
њихове гране. Износе око 10% свих ЦСВТ. Ретко се ове тромбозе јављају изо-
ловано, већ углавном удружене са тромбозом синуса. 

Тромбозе кортикалних вена (ТКВ) се ретко јављају изоловано и углавном 
су удружене са тромбозом сагиталног или других синуса. Најчешће су захваће-
не фронталне и паријеталне кортикалне вене.

КЛИНИЧКА СЛИКА 

Клиничка презентација МСВТ зависи од локализације и опсежности 
тромбозе, а карактерише се субакутним клиничким током. Најчешћи симп-
том је јака главобоља која се јавља код око 75-90% оболелих и она је углавном 
удружена са симптомима и знацима повећаног интракранијалног притиска 
(повраћање, узнемиреност, сомноленција, мучнина, поремећаји вида, едем 
папиле), фокалним неуролошким испадима, парализом кранијалних нера-
ва и епилептичким нападима (5). У најранијем узрасту доминантан знак су 
епилептички напади, иритабилност и хипотонија. Клиничка слика ТДЦВ је 
варијабилна и најчешће обухвата главобољу (80%) и поремећај стања свести 
(70%). Код ТКВ јављају се неуролошки поремећаји у виду фокалних и генера-
лизованих епилептичких напада, хемипарезе, афазије, хемианопсије и фокал-
них испада, а ређе се региструју знаци повећаног интракранијалног притис-
ка. Ниво Д-димера је нормалан код 25% болесника са ЦСВТ, иако нормалан 
ниво има високу негативну предиктивну вредност за синовенске тромбозе. 
Лажно негативан резултат може бити услед релативно малог волумена тром-
ба, нарочито код болесника са ТДЦВ (6-8).
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НЕУРОРАДИОЛОШКА ПРЕЗЕНТАЦИЈА 

Неурорадилошко испитивање је најважније у постављању дијагнозе ЦСВТ. 
Неурорадилошки знаци ЦСВТ се деле на директне и индиректне. Директни зна-
ци се односе на налаз који је у директној вези са оклузијом крвног суда, док се 
индиректни знаци односе на промене у можданом паренхиму. Директни зна-
ци обухватају позитивну визуелизацију тромботичног материјала у синусу или 
вени на снимку компјутеризоване томографије (КТ) или магнетске резонанције 
(МР). Негативна идентификација тромба се постиже регистровањем дефекта у 
пуњењу контрастом (дигитална суптракциона ангиографија, КТ ангиографија 
или друге контрасtне методе) или као недостатак флоу-сигнала (на флоу-сензи-
тивној венској МР ангиографији). Индиректни знаци ЦСВТ, који се могу видети 
на МР или КТ мозга, су венски едем, инфаркт, субарахноидно или паренхимско 
мождано крварење. Код ТС и ТКВ, едем не прати границе артеријске територије 
и често захвата површински део мозга. Код ТДЦВ региструје се билатерални, 
ређе унилатерални венски едем са инфаркцијом базалних ганглија и таламуса. 
Ранијих година , ДСА је била најважнија метода за дијагностиковање ЦСВТ, 
међутим, данас примат имају методе МР венографије (1,7-9).

ПРОГНОЗА И ИСХОД

Уколико се ЦСВТ дијагностикује и лечи на време, прогноза је добра и опо-
равак је потпун код 80% деце. Отежавајућа околност у промптном постављању 
дијагнозе је субакутни ток, нарочито ако је удружен са нормалним Д димери-
ма. Предиктори лоше прогнозе су касни почетак лечења, хеморагија, захватање 
дубоких церебралних вена или трансверзалног синуса и присуство инфекције 
или неоплазме централног нервног система (1,3,5).
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11.4. АНТИКОАГУЛАНТНА ТЕРАПИЈА КОД 
ЦЕРЕБРОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ ДЕЦЕ

Милош Кузмановић
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије 
„Др Вукан Чупић“, Београд
Медицински факултет Универзитета у Београду

Цереброваскуларне болести у дечијем узрасту све чешће се препознају као 
значајан клинички проблем, чија се учесталост и патогенеза разликују у по-
ређењу са одраслим болесницима. Интервентне проспективне студије о ефи-
касности и безбедности антикоагулантне терапије код деце с цереброваску-
ларним болестима до сада нису спроведене. Стога су препоруке за терапијски 
приступ формиране на основу опсервационих студија, приказа серија болес-
ника и мишљења експерата (1).

Примена антикоагулантне терапије има за циљ да спречи ширење тромба, 
убрза реканализацију крвног суда и спречи настанaк рецидива тромбозе. Код 
деце с цереброваскуларним обољењима користе се аспирин, нефракционисани 
хепарин, хепарин мале молекулске масе и варфарин (2,3).

Због потребе за континуираним венским приступом и честим контрола-
ма антикоагулантног ефекта, нефракционисани хепарин се ређе примењује у 
поређењу са хепарином мале молекулске масе. Предности нефракционисаног 
хепарина су кратак полуживот у плазми као и постојање антидота, што пружа 
могућност брзе неутрализације антикоагулантног дејства. Хепарини мале мо-
лекулске масе се примењују поткожно, контрола антикоагулантне активности 
је ретко потребна, а подједнако је ефикасан као и нефракционисани хепарин.

Инхибитори витамина К (варфарин) се ретко примењују код деце млађег 
узраста због великог броја интеракција са храном, као и потребе за чешћим 
контролама степена антикоагулације у поређењу са одраслим болесницима.

Антикоагулантни лекови нове генерације – директни инхибитори тромби-
на (дабигатран) и инхибитори активисаног десетог чиниоца коагулације (FXa) 
(ривароксабан и апиксабан) још увек нису одобрени за примену код болесника 
са церeброваскуларним обољењима. Ови лекови имају читав низ предности у 
поређењу са инхибиторима витамина К, а то су значајно бржи почетак дело-
вања, примена фиксне дозе без потребе за рутинским праћењем хемостазног 
ефекта и мали ризик од интеракција са храном и лековима (4).

Примена рекомбинантног ткивног активатора плазминогена (rtPA, аlteplase) 
код одраслих болесника јесте терапија прве линије у лечењу акутног исхе-
мисјког инфаркта мозга. Овај препарат делује тако што активира плазминоген, 
који у активној форми, као серин – протеаза плазмин, разграђује фибрин. Код 
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деце се примена фибринолитичке терапије не препоручује у рутинској пракси, 
већ само у оквиру добро контролисаних клиничких студија (1).

У акутно насталом исхемијском инфаркту мозга код деце, као безбедна и 
ефикасна препоручује се примена хепарина мале молекулске масе. Секундарна 
превенција се спроводи применом аспирина наредних 6 месеци до годину дана, 
уколико узрок инфаркта није емболија са високим ризиком за поновни наста-
нак или јасно дефинисано хиперкоагулабилно стање. Уколико постоји ризик за 
емболију која је последица кардиолошких поремећаја, препоручује се примена 
хепарина мале молекулске масе или варфарина током наредних годину дана 
или док ризик рецидива емболије не буде коригован (5). 

Препоруке Краљевског удружења лекара из Велике Британије се разликују 
када је у питању лечење акутног исхемијског инфаркта мозга деце утолико што 
као терапију прве линије препоручују аспирин у антиагрегационим дозама (6).

Према препорукама The American College of Chest Physicians и Royal College 
of Physicians лек избора за секундарну превенцију исхемијског инфаркта мозга 
је аспирин у антиагрегационим дозама. Уколико је инфаркт настао као после-
дица екстракранијалне васкуларне дисекције препоручује се примена хепари-
на ниске молекулске масе током 5-7 дана а затим, као секундарна превенција, 
хепарин ниске молекулске масе или варфарин током наредних 3-6 месеци.

Инфаркти настали као последица кардиогених емболија и васкуларне ди-
секције су две околности у којима се недвосмислено даје предност антикоагу-
лантној у односу на антиагрегациону терапију.

С обзиром на повезаност примене аспирина са Рајовим синдромом, код 
деце која добијају аспирин препоручује се обавезна вакцинација против ин-
флуенце (5,6).

Примена антикоагулантне терапије у акутној фази синовенске тромбозе 
смањује вероватноћу смртног исхода и развоја трајних неуролошких последи-
ца. Применом антикоагулантне терапије смањен је ризик од настанка рециди-
ва тромбозе. Препоручено трајање лечења је 3-6 месеци (7).

Ставови о примени антикоагулантне терапије код новорођенчади су мање 
конзистентни, пре свега због малог броја систематски праћене и лечене деце. 
Према препорукама The American College of Chest Physicians, код новорођади са 
првом епизодом артеријског инфаркта, а без доказане кардиоемболијске ети-
ологије, препоручује се само потпорна терапија. Код поновљеног исхемијског 
инфаркта или инфаркта који је последица кардиоемболије, препоручује се 
примена антиагрегационе и антикоагулантне терапије (5,8).
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12.1. ФАКТОРИ ОКРУЖЕЊА, ИМУНСКИ СИТЕМ И 
РАЗВОЈ БОЛЕСТИ У ДЕТИЊСТВУ

Борислав Каменов
Клиника за дечје интерне болести, Клинички центар Ниш
Медицински факултет Универзитета у Нишу

ИНТЕРАКЦИЈА ГЕНЕТСКИХ И ФАКТОРА ОКРУЖЕЊА

Појава генетичких варијација које су дизајниране у интеракцији са окру-
жењем се означава термином епигенетика. Постојећи дијалог између генома и 
окружења је критичан не само за развој врста и организама, већ и у патогенези 
комплексних болести које не прате Менделове законе. Интеракција генома и 
окружења је пластична и нелинеарна, а њено разумевање нас помера из сфере 
генетике у сферу епигенетике. У Јапану је ниска фреквенца HLA алела DR3 
и DR4-DQB1 0302, што би требало да повећа инциденцију дијабетеса типа 1, 
али је инциденција болести ниска. Инциденција дијабетеса међу пакистанским 
емигрантима у Великој Британији је иста као код локалног становништва, тј. 
десет пута више него у Пакистану, земљи њиховог порекла. У Израелу је мул-
типла склероза честа међу имигрантима из Европе, а ретка међу имигрантима 
из Африке и Азије (1).

Насупрот томе, нативно рођени Израелци европског, афричког или азијског 
порекла, показују преваленцију мултипле склерозе као и европски имигранти. 
Учесталост појаве системског лупуса је значајно нижа у западној Африци у по-
ређењу са афро-америчким становницима Америке (2). 

ИНФЕКЦИЈА И РАЗВОЈ АУТОИМУНСКИХ 
И АЛЕРГИЈСКИХ БОЛЕСТИ

Инфективни агенси могу индуковати развој аутоимунских болести за што 
су одговорни молекуларна мимикрија, повећање имуногености аутоантигена, 
индукција инфламације. Инфективни агенси могу супримовати развој алер-
гијских и аутоимунских болести: повећање преваленције ових болести у раз-
вијеним земљама праћено је смањењем инциденције инфективних болести. 
Ризик од развоја мултипле склерозе се повећава код особа које су провеле де-
тињство у условима високе санитације. Ризик за развој алергијског ринитиса је 
у негативној корелацији са редоследом рођења и величином породице. 
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Постоји негативна корелације између нивоа бактеријских ендотоксина и 
инциденције атопијских болести код деце која живе на фармама.

Контраст епидемиолошких трендова у развијеним земљама се објашњава 
тзв. хигијенском хипотезом: двоструко повећање инциденције алергијских бо-
лести (астме, ринитиса, атопијског дерматитиса) од 1979 до 1991 међу школ-
ском децом у Шведској и аутоимунских болести (мултипла склероза, инсулин 
зависни дијабетес мелитус, Crohn-ова болест), троструко повећање Crohn-ове 
болести у северној Европи  од 1950 до 1990. Смањење инфекција  у овим земља-
ма последица је употребе антибиотика, вакцина, боље хигијене и бољих со-
цијално-економских услова (3).

Честе инфекције у првим месецима живота у испитивањима у Јоркширу у 
Енглеској показују негативну корелацију са инциденцијом јувенилног дијабе-
теса (социјално мешање, боравак у вртићима, број инфекција у првој години, 
старија браћа која похађају вртиће, школу). Често давање антибиотика, наро-
чито у првој години, повећава ризик од астме и алергија. Давање непатогених 
лактобацила трудницама са атопијом смањује инциденцију атопијског дерма-
тита код новорођене деце. Давање истих бактерија деци оболелој од атопијског 
дерматитиса поправља стање кожних лезија. 

Вирус морбила доводи до побољшања код нефротског синдрома и ато-
пијског дерматитиса, а привремено смањује и позну хиперсензитивност на ту-
беркулин. Атопија је била ређа међу италијанским регрутима који су боловали 
од хепатитиса А. Давање антихелминтика деци из предграђа Каракаса у Вене-
цуели, где су хелминти ендемични, довело је до пораста инциденце алергијских 
болести (4). 

МОДЕЛИ НА ЖИВОТИЊАМА

Развој аутоимунских болести код пријемчивих сојева настаје раније и раз-
вија се брже уколико оне расту у условима окружења без микроорганизама. 
Код NOD мишева и BB пацова, рођених царским резом и гајених у изолованим 
условима, инциденција дијабетеса се повећава од 40% на 80%. Развој дијабете-
са се превенира инфекцијом младих мишева микобактеријама, лимфоцитним 
вирусом хориоменингитиса, муриним херпес вирусом, лактат дехидрогеназа 
вирусом, шистозомом и филаријом (4). 
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МИКРОФЛОРА ДИГЕСТИВНОГ ТРАКТА

Микрофлора дигестивног тракта је главни извор комуникације са окру-
жењем. У дигестивном тракту живи 1014 микроорганизама, што је десетоструко 
више од броја властитих ћелија организма, са геномом који је 30 пута већи од 
хуманог генома. Колонизација гастроинтестиналног тракта је везана за начин 
живота, исхрану, географски фактор, што можда доприноси хетерогености 
преваленције појединих болести у различитим деловима света (5). 

ГЕНЕТИКА, ИМУНОЛОГИЈА И ИСХРАНА

Утицај нутријената на стабилност и репарацију ДНК постаје све значајнији 
аспект у науци о исхрани. Нутријенти и геномика интерреагују на два нивоа. 
Нутријенти могу индуковати експресију гена и на тај начин променити фено-
тип индивидуе. Полиморфизам гена значајних за инфламацију и метаболизам 
липида мења биореактивност важних метаболичких путева и медијатора и 
утиче на способност нутријента да реагују са њима. Исхрана без нуклеотида 
индукује супресију имунског система, неповољно делује на пролиферацију, 
матурацију и  функције интестиналних ћелија, негативно делује на репарабил-
ност ткива и појаву дегенеративних промена 

ДЕФИЦИТ УРОЂЕНЕ И СТЕЧЕНЕ ИМУНОСТИ КОД НОВОРОЂЕНЕ ДЕЦЕ

Дефекти у сфери урођене имуности су последица деловања фактора зна-
чајних за развој и органогенезу фетуса са којима интерферирају ћелије урође-
ног имунитета. Дефекти у стеченој имуности новорођене деце последица су 
недовољног контакта са антигенима из окружења и дефекта у сфери урођене 
имуности (6).     

ИМУНСКИ СИСТЕМ И ФИЗИЧКИ НАПОР

Имунски систем је хомеостазни регулаторни систем и укључује се у стањи-
ма високе потрошње енергије, као што су стрес индукован вежбањем, али и 
у патолошким стањима која захтевају  потрошњу енергије. Физички напор у 
току болести доводи систем у искушење о приоритетима. Интензивно веж-
бање мења баланс проинфламаторних и антиинфламаторних цитокина, који су 
кључни у контроли инфламаторних и аутоимунских болести, посебно код жен-
ског пола, које су пријемчивије за ову врсту болести. Умерено вежбање смањује 
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пријемчивости за инфекције. Ексесивно вежбање транзиторно доводи до иму-
носупресије која повећава пријемчивост за инфекције. Код атлетичара, осим 
физичких напора, честа је изложеност психолошком и стресом окружења (7).

ВАЖНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА КЛИНИЧКУ ПРАКСУ

Давање стероида новорођеној деци повећава ризик од развоја јувенилног 
дијабетеса – негативан утицај на развој специфичних за бета ћелије “толерант-
них” лимфоцита. Сличан је ефекат на развој инфламаторних обољења ЦНС. 

ВИТАМИН D, ТРАНСКРИПЦИЈА ГЕНА  И СПЛАЈСИНГ РНК

Активна форма витамина D (1,25-дихидроксивитамин D, 1,25(ОH)2D) 
остварује своје ефекте на геном везујући се за високоафинитетни рецептор 
за витамин D (ВДР).  Недавно спроведена студија секвенцијалне анализе ВДР 
дуж комплетног генома проширила је наша сазнања о утицајима витамина D 
на транскрипцију гена.

Штавише, ове студије су промовисале екстра-транскрипциони утицај ви-
тамина D на експресију гена. Сада је јасно да витамин D показује епигенетске 
ефекте посредством метилације ДНК, ацетилације хистона и стварања микро-
РНК у циљу одржавања биолошких функција. Све је више података да витамин 
D утиче на конститутивни и алтернативни сплајсинг пре-mRNA. 

Анализа транскрипције гена у хуманим моноцитима показала је да око 600 
гена бива стимулисано после 4 сата инкубације са 1,25 (OH)2D3, од којих су 
само 67 били више од 1,5 пута усходно регулисани. Инкубација хуманих моно-
цита у току 24 сата довела је до значајног повећања експресије mRNA у више од 
1600 гена, од којих су 132 били усходно регулисани више од два пута. 

Дејство витамина D на имунски систем: смањује активност антиген пре-
зентујућих ћелија, повећава апоптозу индуковану дендритичним ћелијама и Т 
лимфоцитима – толеранција, инхибише матурацију моноцита у дендритичне 
ћелије, индукује активацију T reg и NK ћелија, инхибише Th1 профил, снижава 
синтезу IL-2 и IFN-γ, стимулише доминацију Th2, повећава синтезу IL-4, IL-5 и 
IL-10 инхибише синтезу IL-12, IL-1, IL-6 и TNFα , инхибише пролиферацију B 
ћелија и пролиферацију плазма ћелија и продукцију антитела (8).

ZINC FINGER ПРОТЕИНИ

Zinc finger протеини су међу најраспрострањенијим протеинима у геному 
еукариота. Њихове функције су изузетно разноврсне и укључују: паковање 
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ДНК, паковање РНК, активација транскрипције, регулација апоптозе, модело-
вање протеина и њихово састављање, везивање липида. 

Цинк показује дубок и значајан ефекат на скоро све  ћелије имунског систе-
ма. Док суплементација цинком не доводи до промена броја леукоцита и лим-
фоцита у периферној крви, иста може да повиси одговор лимфоцита на сти-
мулацију митогена. Озбиљност сенилности имунског система, која зависи од 
година старости, одговара статусу цинка за дати узраст и може се кориговати 
суплементацијом цинка. Суплементација цинком поправља ћелијски имуни-
тет, позну хиперсензитивност и активност тимулина у плазми. У студији на 
добровољцима у којој је индукована блага дефицијенција цинка показано је да 
долази до смањења цитокина Th1 профила, смањења броја наивних и цитоток-
сичних Т лимфоцита. Последице матерналне дефицијенције цинка су спонтани 
абортус, конгениталне малформације, мала порођајна маса на рођењу, претер-
мински и пост-термински порођај, пролонгиране прва и друга фаза порођаја, 
превремена руптура овојака, гравидарна токсемија (9). 

МИКОТОКСИНИ ЖИТАРИЦА И ЦЕРЕАЛИЈА И ДРУГИ ТОКСИНИ

Deoxynivalenol, један од најчешћих микотоксина из житарица и цереалија, 
показује нежељене ефекте на нивоу гастроинтестиналног тракта, инхиби-
шући синтезу протеина који су неоpходни за констатно обнављање епитела. 
Излагање интестиналних епителних ћелија овом токсину у условима in vitro, 
у концентрацијама које су присутне у цреву, показали су значaјно смањење 
синтезе протеина у зависности од концентрације токсина, посебно claudin-a 
4. Паралелно са смањеном синтезом протеина, која је дозно зависна, показана 
је и повећана пропустљивост третираних епителних ћелија у култури праћене 
смањењем трансепителијалне електричне резистенције. 

Methylenedianiline (DAPM) се сматра холангиодеструктивним ензимом у in 
vivo условима.  Фенол, посебно у већим концентрацијама је иритативно и коро-
зивно средство. Додавање 0,125% tetradecylmaltoside-a (TDM) или 1% dimethyl-
b-cyclodextrin-a (DMBCD) култури епителних ћелија респираторног система 
повећава пермеабилност респираторног епитела због оштећења баријерне 
функције респираторног епитела 

Овде треба додати адитиве храни, комерцијализоване напитке са вештач-
ким заслађивачима, буђаву храну, алергене, састојке хране која се не толерише, 
органске раствараче, аерозагађење, дим цигарета, позитивне јоне. 
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12.2. ИНФЕКЦИЈЕ У ПРИМАРНИМ 
ИМУНОДЕФИЦИЈЕНЦИЈАМА

Срђан Пашић
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије 
„Др Вукан Чупић“, Београд
Mедицински факултет Универзитета у Београду

Примарне имунодефицијенције (ПИД) су група од 170 дефинисаних на-
следних обољења која настају услед мутација различитих гена значајних за 
правилну функцију имунског система (1). Основно обележје ПИД су учес-
тале, рецидивне или неуобичајене инфекције, најчешће током првих месеци 
или година живота. Секундарне или стечене имунодефицијенције у детињству 
настају најчешће као последица малнутриције, прематуритета, примене иму-
носупресивних лекова (цитостатици, имуносупресиви) и антиепилептика, по-
сле трауме или опекотина, или инфекције вирусом ХИВ.

Учесталост ПИД у општој популацији процењује се од 1:5000 до 1:10000 (2,3). 
Основна подела ПИД обухвата поремећаје основних компоненти имунског сис-
тема: Б лимфоцита, Т лимфоцита, фагоцита или система комплемента. 

ИМУНОДЕФИЦИЈЕНЦИЈЕ СА ПОРЕМЕЋАЈЕМ СИНТЕЗЕ АНТИТЕЛА

Основна функција Б лимфоцита јесте продукција специфичних антитела 
против патогених узрочника. Услед прекида диференцијације Б лимфоцита у 
коштаној сржи или поремећаја њихове функције, продукција серумских иму-
ноглобулина (ИгА, М, Г) код оболелих је одсутна или снижена, услед чега су и 
значајно снижене њихове концентрације у серуму. ПИД са дефицитом синтезе 
антитела се дијагностикују у више од 50% свих болесника са имунодефицијен-
цијом (4). 

X-везана агамаглобулинемија (енгл. X-linked agammaglobulinemia; НLA) 
прва је описана урођена имунодефицијенција (1952.) код дечака са рецидив-
ним пнеумококним пнеумонијама. HLA се наслеђује рецесивно везано за X-
хромозом, а мајке, здрави хетерозиготи, преносиоци су болести. 

Хипогамаглобулинемија са различитим почетком (енгл. Common variable 
immunodeficiency; скр. CVID) хетерогена је група имунских поремећаја са 
имунском дисрегулацијом услед поремећаја функције Т и/или Б лимфоцита. 
Појам „различит” односи се на различити узраст у коме се CVID испољава, 
на разноликост у тежини клиничке слике, као и на различит степен смањења 
продукције имуноглобулина. 
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Рецидивне инфекције најчешће су проузроковане инкапсулисаним бакте-
ријама (S. pneumoniae, H. influenzae, S. aureus) или грам-негативним (Salmonella, 
Pseudomonas) узрочницима. Најчешће су инфекције респираторног система 
(отитис, синузитис, пнеумонија), дигестивног система (Giardia) или пиодер-
мија, а мање учесталости су менингитис, сепса, септички артритис или остео-
мијелитис. Имунски одговор на вирусе је нормалан осим осетљивости на ин-
фекције ентеровирусима (полиовируси, еховируси).

Код CVID, осим пиогених инфекција, могуће су вирусне инфекције узро-
коване ентеровирусима, херпес симплекс вирусом, варицела-зостер или ци-
томегаловирусом. Септички артритис (S. aureus) или артритис проузрокован 
Mycoplasma hominis или Ureaplasma urealyticum су најчешће инфекције остео-
артикуларног система. 

ЋЕЛИЈСКЕ И КОМБИНОВАНЕ ИМУНОДЕФИЦИЈЕНЦИЈЕ

Тешка комбинована имунодефицијенција (енгл. severe combined immuno-severe combined immuno-
deficiency; SCID) обухвата групу ретких, моногенских обољења са поремећајем 
диференцијације и функције Т лимфоцита. Учесталост се процењује на 1:30000-
100000 живорођене деце. SCID настаје услед мутација више различитих гена 
чији протеински продукти имају значајну функцију у сазревању Т лимфоцита 
у тимусу и понекад Б лимфоцита у коштаној сржи (5).

SCID у првим месецима живота одликују инфекције као што су перзис-
тентна орална кандидијаза (soor), Pneumocystis jiroveci пнеумонија (ПЈП) или 
дисеминована BCG инфекција. Хронична дијареја и ненапредовање у телесној 
маси доводе до хипотрофије. Респираторни синцицијални вирус (РСВ), вируси 
параинфлуенце I-III или аденовируси изазивају тежак, перзистентни бронхи-
олитис или пнеумонију. Ненапредовање у телесној маси и хипотрофија после-
дица су негативне енергетске равнотеже услед недовољног калоријског уноса и 
хиперкатаболизма насталог због хроничних инфекција гастроинтестиналног 
тракта ротавирусом, аденовирусима или ентеровирусима.

ДиГеорге синдром (ДГС) је ћелијска имунодефицијенција која настаје услед 
поремећаја развоја трећег и четвртог шкржног лука током ембриогенезе, са од-
суством десцензуса тимуса у предњи медијастинум. Код болесника који имају 
потпуно одсуство тимуса клиничка слика и склоност инфекцијама је идентич-
на као код болесника са SCID.

Хиперимуноглобулин-М синдром (HIGM) је ПИД са одсуством „прекопча-
вања” имуноглобулинских гена ИгМ и ИгД у ИгА, ИгГ и ИгЕ и одусутвом про-
дукције специфичних антитела. Серумска концентрација ИгМ је повишена, а 
ИгА и ИгГ значајно су снижени. 

Болесници са HIGM имају честе бактеријске инфекције. Због неутропеније 
је могућа појава рецидивног афтозног стоматитиса. Лимфне жлезде и тонзиле 
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су често увећане (или у анамнези постоји податак о претходној тонзилекто-
мији). ПЈП је често иницијална клиничка манифестација или се појављује кас-
није током болести. Cryptosporidium parvum доводи до тешке дијареје, а услед 
немогућности ерадикације ове инфекције може се појавити холангитис, као 
најтежа компликација. Инфекције ентеровирусима су честе у HIGM I и III. Код 
HIGM тип I могућа је појава хепатобилијарних малигнитета. 

Bискот-Алдрич синдром (WАS) је ретка, комбинована имунодефицијенција 
са X-рецесивним наслеђивањем. 

Основне одлике WАS су микротромбоцитопенија (средњи волумен тромбо-
цита < 5,0 фл; норм. 7,0-10,0 фл), дерматитис сличан екцему, поремећаји ћелијског 
и хуморалног имунитета и предиспозиција за настанак малигних лимфома. 

Крвављења са различитом локализацијом (кожа, слузнице, гастроинтести-
нални тракт) могу се појавити на рођењу. Најтежa компликација је крвављење 
у ЦНС. Имунодефицијенција је прогресивна, са прогресивном лимфопенијом, 
ослабљеном продукцијом антитела против пиогених узрочника и опорту-
нистичким инфекцијама херпесвирусима (Herpes simplex, CMV, EBV) или 
Pneumocystis jiroveci. Аутоимунске манифестације (Кумс-позитивна хемолизна 
анемија, идиопатска тромбоцитопенијска пурпура, неутропенија, васкулитис, 
артритис) су честе. Малигни лимфоми (до 100 пута већа учесталост у односу 
на здраву популацију) појављују се најчешће у другој деценији живота. Смрт-
ност је висока, услед фаталног крвављења, инфекција или малигнитета. 

ПОРЕМЕЋАЈИ БРОЈА И ФУНКЦИЈЕ ЛЕУКОЦИТА

Неутрофили представљају део прве линије одбране после продора микро-
ба кроз кожу или слузокоже респираторних органа или гастроинтестиналног 
тракта. У првим сатима по продору узрочника у организам, фагоцитне ћелије 
мигрирају из крвних судова у правцу места инфламације, да би се инфекција 
локализовала и спречила хематогена дисеминација.

Болесници са поремећајима фагоцитне функције имају инфекције усне 
дупље (афтозни стоматитис), десни (гингивитис), лимфаденитис, поткожне 
апсцесе или апсцесе унутрашњих органа, и понекад тешке, генерализоване ин-
фекције (сепса). Најчешће су пиогене инфекције (S. aureus), затим инфекције 
грам-негативним бактеријама (Pseudomonas, Salmonella, Klebseilla) и инфекци-
је опортунистичким микроорганизмима и гљивицама (Candida, Aspergillus).

Неутропенија може бити блага, са апсолутним бројем неутрофила (АБН) од 
1000 до 1500/мм3, затим умерена, АБН од 500 до 1000/мм3 и тешка, АБН <500/
мм3. Ова подела служи за предвиђање ризика за настанак пиогених инфекција. 

Акутна неутропенија је краткотрајна, пролази после неколико дана и 
настаје услед потрошње неутрофила или компромитоване продукције у кошта-
ној сржи. Хронична неутропенија траје месецима и годинама, најчешће услед 
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смањене продукције или секвестрације неутрофила у слезини. Секундарна не-
утропенија настаје после деловања: 1) екстринзичних фактора на мијелоидне 
ћелије коштане сржи (инфекције, лекови, имунска неутропенија, транспланта-
ција коштане сржи, ретикулоендотелијална секвестрација, хемотерапија или 
радијациона терапија), што је често; 2) стечених поремећаја мијелоидних стем 
ћелија (акутна мијелоидна или акутна лимфоцитна леукемија, мијелодиспла-
зија, пароксизмална ноћна хематурија, апластичка анемија, дефицит витамина 
Б12) што је мање често; 3) ретко је последица генетичких поремећаја (хронична 
бенигна неутропенија, циклична неутропенија, тешка урођена неутропенија - 
Costmann синдром, Schwachman-Diamond синдром, Chediak-Higashi синдром, 
урођена дискератоза, гликогеноза 1б, мијелокатеза, итд.).

Хронична грануломатозна болест (ХГБ) јесте ретка (1:150000-200000 жи-
ворођене деце) ПИД са изостанком активације оксидативног метаболизма 
фагоцита и одсуством продукције реактивних кисеоничних метаболита (6). У 
низу реакција које катализује NADPH оксидаза фагоцита од молекула кисе-
оника настаје супероксид, а затим хидрогенпероксид, хипохлораста киселина 
и хидроксилни радикал који су токсични за фагоцитоване микробе. 

У клиничкој слици доминирају кожне инфекције, супуративни лимфадени-
тис, афтозни стоматитис, апсцеси унутрашњих органа, респираторне инфекци-
је и цревне инфекције. Најчешћи узрочници инфекција код болесника са ХГБ 
су каталаза-позитивни микроби (S. aureus, Serratia, Salmonella, Pseudomonas) 
или гљивице из рода Aspergillus. 

Инвазивна плућна аспергилоза (ИПА) у ХГБ најтежа је инфекција која је 
у прошлости носила морталитет од 40%. ИПА настаје ширењем гљивичне ин-
фекције per continuitatem са захватањем коштаних структура торакса, плеуре, 
медијастинума и дијафрагме. Могућа је и хематогена дисеминација гљивице у 
удаљена места са настанком метастатске инфекције костију или ЦНС-а. Дија-
гноза аспергилозе често захтева инвазивне процедуре (бронхоалвеоларна ла-
важа с културом лавата, биопсија плућа). 

Ако се код болесника појави сув кашаљ или диспнеја, често без изражене 
фебрилности и са оскудним физикалним налазом, потребно је посумњати на 
гљивичну инфекцију. Код појединих болесника, могућ је акутни, фудроајантни 
ток аспергилусне пнеумоније (услед инхалације велике количине честица плес-
ни; извор су труљење лишћа или биљака) с развојем адултног респираторног 
дистрес синдрома. Код фулминантне пнеумоније примена кортикостероида је 
од виталног значаја. 
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ДЕФИЦИЈЕНЦИЈЕ КОМПОНЕНТИ КОМПЛЕМЕНТА 
КЛАСИЧНОГ И АЛТЕРНАТИВНОГ ПУТА АКТИВАЦИЈЕ

Дефицијенције компоненти класичног пута активације комплемента

Дефицијенције компоненти C1, C2 и C4 обично нису удружене са честим 
инфекцијама, али су ови болесници склони развоју аутоимунских болести, нај-
чешће СЛЕ. Механизам настанка аутоимуности није потпуно расветљен, али је 
познато да поремећаји настају због дефекта у уклањању имунских комплекса 
из циркулације и њиховог депоновања у циљним ткивима. Комплетна дефи-
цијенција C4 ретко се испољава и до данас је описано двадесет оболелих. Бо-
лесници са дефицијенцијом C1 комплекса су такође склони развоју СЛЕ. 

Дефицијенције C3, фактора I и фактора H 

Урођени дефицит C3 компоненте је редак. Како су C3b и C3bi главни оп-
сонини, постоји склоност за рекурентне пиогене инфекције узроковане S. 
pneumoniae или H. influenzae tip b. Фактор I и фактор H контролишу актива-
цију алтернативног пута активације комплемента и дефицијенција било којег 
од ова два фактора доводи до сталне потрошње C3 са предиспозицијом ка пи-
огеним инфекцијама.

Дефицијенција терминалних компоненти комплемента 
C5, C6, C7, C8, пропердина и фактора D 

Дефицијенције компоненти касне фазе активације комплемента клинички 
се испољавају рекурентним инфекцијама N. meningitidis или N. gonorrhoeae. 
Болесницима са системском гонококном или рецидивном менингококном ин-
фекцијом треба одредити хемолизну активност комплемента (CH50). Ако је 
CH50 снижен, даљим специјализованим анализама се може одредити која ком-
понента је снижена. Болеснике с овим дефицитом неопходно је имунизовати 
вакцином против менингокока и применити антибиотску профилаксу. Дефи-
цијенције пропердина и фактора D су ретке и наслеђују се везано за X хро-
мозом. Дијагноза се поставља специјалним есејима активације алтернативног 
пута комплемента. 
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12.3. ХРОНИЧНА ГРАНУЛОМАТОЗНА БОЛЕСТ

Христина Стаменковић
Клиника за дечје интерне болести, Клинички центар Ниш
Медицински факултет Универзитета у Нишу

УВОД

Хронична грануломатозна болест (ХГБ) је генетички детерминисана бо-
лест коjу карактерише неспособност фагоцитних ћелија да стварају хидроген 
пероксид и друге оксиданте потребне за уништавање микроорганизама (1).

Први пут је описана 1950. године, као синдром који подразумева присуство 
поновљених инфекција, хепатоспленомегалије, хипергамаглобулинемије и 
лимфаденопатије, чешћа код мушкараца, са лошом прогнозом  и леталним ис-
ходом у првој деценији живота. 

Развој науке и технологије допринео је бољем  разумевању механизама бо-
лести. Данас се зна да је хронична грануломатозна болест последица дефекта 
редуковане форме комплекса ензима оксидазе, никотинaамид аденин динукле-
отид фосфата (NADPH) (1).

ИНЦИДЕНЦИЈА

Тачна инциденција болести је непозната. Подаци из националних региста-
ра у Америци показују да је учесталост појаве болести 1:200 000-250 000 (1).

Приближно 80% пацијената наслеђује болест преко полног X хромозома, 
док 20% болест наслеђује аутозомним хромозомима. 

Карактеристика болести је рани почетак и честа појава бактеријских и гљи-
вичних инфекција. Код преко 3/4 пацијената болест се испољи у првих 5 година 
живота.

Иако се болест најчешће испољава инфекцијама у раном детињству, неко-
лико забележених случајева говори о касној експресији. Болест је вероватно 
недијагностикована код неких особа јер имају блажу клиничку форму (2).

ПАТОФИЗИОЛОГИЈА

Основу болести чини биохемијски  дефект који условљава смањену актив-
ност фагоцита и  њихову неспособност да стварају реактивна кисеонична је-
дињења која су одговорна за такозвано респираторно или оксидативно сагоре-
вање. Ова једињења теже ка стварању бактерицидног супероксидног анјона, који 
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се преводи у много реактивнији оксиданс као што су хидрокси радикал, водоник 
пероксид, пероксинитритни анјон и други. Супероксидни анјон настаје прено-
сом електрона са редукованог никотинамид аденин динуклеотид фосфата на 
молекул кисеоника као одговор на физиолошки стимулус као што је фагоцитоза. 
Ова реакција је посредованда фагоцитном NADPH оксидазом.

Систем фагоцитних оксидаза је NADPH оксидаза ензимски комплекс који 
се састоји од четири протеинске компоненте. Мембрана gp91 и р22 чине b и а 
подјединицу хетеродимера цитохрома b558 док су цитосолне компоненте p47 и 
p67 NCF2 узете за фаголизозомне мембране након активације фагоцитних ће-
лија од стране инфламаторних стимулуса. Тај ензимски комплекс транспортује 
електроне са цитосолног NADPH, преко мембране, до молекуларног кисеоника 
у унутрашњост фаголизозома за стварање супероксида и других токсичних ра-
дикала. Супероксид се помоћу супероксид-дизмутазе преводи у водоник перо-
ксид. Прецизан механизам овог процеса још се разматра. Постоје још бројни 
цитолитички фактори који су у скорије време откривени а имају важну улогу у 
оксидазним процесима (3).

Најчешћа молекуларна грешка у болести је мутација гена који кодира b 
субјединицу цитохрома b558 или gp91, званог CSBB, који је локализован на  X  
хромозому. Резултујући синдром је зато назван X-преносива ХГБ одговоран за 
50 до 80% случајева болести (4).

Следећи генетски дефект који проузрокује болест, присутан је у 30 до 40% слу-
чајева, је дефект на гену за p47 фокус. Овај ген је локализован на хромозому 7.

X-ХГБ ген, који се налази на локусу hp21.1, кодира специфични фагоцитни 
РНК транскрипт који је мутирао код пацијената са X-ХГБ. Анализе указују на 
одређени протеински продукт X-ХГБ гена, мембрански гликопротеин од 90 кД, 
који одговара већој субјединици фагоцитног b цитохромног хетеродимера. Истра-
живања указују на то да је ова компонента неопходна у фагоцитној оксидази. 

Мутације на генима за р47 и р22 су ретки и јављају се у мање од 10% случајева.
Мање од 10% има X-преносиву варијанту ХГБ, која има блажу клиничку 

слику. Већина ових пацијената поседује низак ниво цитохрома b (X 91), и њи-
хови фагоцити су способни да стварају мерљиве количине супероксида. ХГБ 
код ових пацијената може бити дијагностикована тек у адолесценцији (5).

ЕТИОЛОШКИ ФАКТОРИ

Бактерије које узрокују најчешће инфекције код оболелих од ХГБ су катала-
за-позитивни микрорганизми. Ови узрочници продукују каталазу која раски-
да ендогено створени водоник пероксид.

Типични патогени микроорганизми који стварају каталазу су Staphylococcus 
aureus, Escherichia coli, Serratia, Klebsiella, Pseudomonas sp. Инфекције Aspergillusom 
су водећи узрок смрти.
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Гљивичне инфекције чине 20% узрочника код ХГБ. Најчешћи су Aspergilus 
fumigatus, Candida glabrata и  Candida albicans.

Сумњу на ХГБ треба да побуде рекурентне инфекције каталаза-позитив-
ним организмима, инфекција неуобичајеним микроорганизмима, као што су 
Serratia marcescens, или инфекције на неуобичајеним местима код деце, као 
што је апсцес јетре узрокован бактеријом Staphylococcus aureus (6).

КЛИНИЧКА СЛИКА

Болест се често манифестује као инфекција коже, пнеумонија, апсцес плућа, 
супуративни лимфаденитис, ентеритис са дијарејама, перианални и перирек-
тални апсцес, апсцес јетре и слезине, остеомијелитис и септикемија.

Најчешћи симптоми су дијареја, улцерације, перутање коже и гингивитис.
Гљивичне инфекције се јављају код 20% пацијената са ХГБ: пнеумонија је 

најчешћа манифестација, гљивичне инфекције могу бити локалне или дисеми-
новане, инфекције аспергилусом су често са благим симптомима.

Карактеристика ХГБ је стварање гранулома у кожи, гастроинтестиналном 
тракту и генитоуринарном систему. 

Кожне инфекције (грануломатозни дерматитис) се јављају код 2/3 пације-
ната (6).

ДИЈАГНОЗА

Способност оксидативног метаболизма фагоцита може се испитати мето-
дом редукције боје NBT или формазанским тестом, флуоцитометријском ана-
лизом, тестовима микробицидне активности и генетичким тестовима (7).

ТЕРАПИЈА

Адекватна антибиотска терапија наспрам најчешћих узрочника инфекци-
ја (котримоксазол) и интерферон гама, регулатор имунског одговора преко 
макрофага и цитотоксичних Т лимфоцита. Трансплантација стем ћелија је те-
рапија у истраживачкој фази (8).
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13.1. ПРИМЕНА ПАРАМЕДИЦИНСКИХ МЕТОДА У 
ТОКУ ЛЕЧЕЊА МАЛИГНИХ ОБОЉЕЊА У ДЕЦЕ

Драгана Јанић
Универзитетска дечја клиника, Београд
Mедицински факултет Универзитета у Београду

У току лечења детета са малигнитетом суочени смо са растућом употре-
бом парамедицинских метода, чему свакако доприноси и медијска популари-
зација такозване природне медицине. Према дефиницији СЗО, традиционал-
на (комплементарна и алтернативна) медицина означава здравствену праксу, 
приступе, знања и веровања која се односе на препарате биљног, минералног 
или животињског порекла, духовну терапију, мануелне технике и вежбе које се 
примењују појединачно или у комбинацији у сврху лечења, дијагностиковања 
и спречавања болести, то јест ради очувања добробити. Тешко је полемисати са 
СЗО, али је мишљење неких аутора ипак да је у овим терминима реч „медици-
на“ неоправдано употребљена, јер се примена препоручених средстава и мера 
не базира на основним принципима медицине, која је пре свега научна област. 
А дефиниција науке гласи: наука је објективно, логички аргументовано и сис-
тематизовано знање о законитостима, чињеницама, узроцима и појавама у 
стварности, стечено и проверено егзактним посматрањем, поновљивим експе-
риментом и ваљаним размишљањем. У складу са тим, у медицини се пре изри-
цања тврдње о лековитости подразумева спровођење клиничких студија да би 
се обезбедили докази о ефикасности и нешкодљивости испитиваних третмана. 
Националне организације за рак из развијених западноевропских земаља та-
кође избегавају употребу речи „медицина“ и радије говоре о комплементарној 
и алтернативној терапији. Ови термини данас нису синоними, већ термин „ал-
тернативна терапија“ подразумева примену средстава која су замена за лечење 
малигног обољења које спроводи онколог, док се комплеметарне терапије при-
мењују током лечења малигног обољења од стране онколога. Такође се у ли-
тератури може наћи термин „конвенционална или конзервативна медицина“, 
као супротност алтернативној и комплементарној медицини, па се каже да су 
алтернативна и комплементарна медицина називи који се придодају оним ме-
дицинским и здравственим системима, поступцима и производима за које се 
тренутно не сматра да су делови конвенционалне, тј. конзервативне медицине. 
И ово заслужује дискусију, пре свега стога што се појам конвенционалан или 
конзервативан, у складу са речничком дефиницијом, везује, између осталог, и 
за крутост у држању примљених навика или обичаја, што никако није карак-
теристика научног приступа у медицини. Напротив, медицина се карактерише 
непрекидним преиспитивањем устаљених принципа и истраживањем нових 
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могућности, уз највише етичке стандарде када је у питању тестирање нових 
терапија у људи.

Једна од најчешћих великих заблуда је да неке од комплематарних терапија 
могу да користе, а сигурно нису штетне (1). Најбољи пример је примена биљних 
препарата у току лечења малигних обољења, која јесте потенцијално штетна. 
Два су главна разлога за то. Наиме, пошто не постоји обавеза контроле састава 
тих препарата, не може се са сигурношћу тврдити шта препарат садржи. Уз дату 
биљку или њене делове могу се наћи и друге биљке, или чак и пестициди, па и 
потпуно неиспитане супстанције употребљене за екстракцију активног прин-
ципа или презервацију препарата. Осим тога, нису познате интеракције дате 
биљке и лекова које пацијент примењује. Примера да природне супстанције 
могу да имају штетне интеракције са неким лековима има много. Најпознатији 
је утицај грејпфрута на фармакокинетику многих лекова. Грејпфрут садржи 
хемијска једињења позната као фуранокумарини која инхибишу ензимску ак-
тивност цитохрома P450 3A4, који је задужен за разградњу многих лекова и 
токсина. Стога ниво таквих лекова у крви може да буде повишен, увећавајући 
ризик настанка или погошавајући нежељене ефекте. Примери лекова са озбиљ-
ним интеракцијама са соком од грејпфрута обухватају неке од често коришће-
них лекова за снижавање крвног притиска или смањење садржаја масноћа у 
крви, антибиотике као и многе друге (амјодарон, аторвастатин, карбамазепин, 
кларитромицин, еритромицин, фелодипин, лосартан, лоратадин, фентанил, 
ловастатин, симвастатин, верапамил).

За сваку од бројних алтернативних терапија постоји децидирана тврдња 
да лече више врста, или чак све врсте рака. За оне случајеве у којима „конвен-
ционални“ третман не постоји или се болесник налази у узнапредовалој фази 
болести, тврди се да алтернативна терапија помаже, а у случају да је и „кон-
зервативном“ терапијом могуће постићи повољан исход, тврдња се мења и уг-
лавном гласи да је алтернативна терапија природна док конвенционална трује 
организам. Докази благотворног учинка терапије могу се наћи у штампаном 
рекламном материјалу, огласу или на интернет презентацији. Специфичност 
наше средине је да су новински чланци и телевизијске рекламе са сведочењема 
пацијената често начин промоције алтернативне терапије за рак. У поплави 
лекова и метода који се нуде није увек лако одредити шта су комплементарне, 
а шта алтернативне терапије, јер се повремено оглашавају као једино, а повре-
мено као допунско лечење.

Добар пример је леатрил (амигдалин, витамин Б17) (2). Рекламира се као 
природна терапија, а у бити је хемијски синтетисана супстанција која одговара 
састојку сирових семенки и коштица плодова, нарочито брескве, бадема и кај-
сије. Ова супстанција уопште не спада у витамине, тј. не задовољава медицин-
ску (научну) дефиницију витамина. Садржи цијанид, који се под одређеним 
условима ослобађа у организму, посебно након пероралне употребе. У лите-
ратури постоји неколико студија - једна на животињама, у којој је показано да 
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леатрил инхибише раст тумора у мишева, и неколико других, које нису потвр-
диле ове резултате. Осим тога, у лабораторијским условима, када је примењен 
са ензимом глукозидазом, леатрил је инхибисао раст туморских ћелија. Ово се 
може објаснити чињеницом да глукозидаза разлаже леатрил ослобађајући при 
томе цијанид који токсично делује на туморске ћелије. О токсичним дејстви-
ма цијанида на здраве ћелије није потребно ни говорити. Респектабилна на-
учна институција из САД - Национални институт за рак - истраживала је ову 
супстанцију током седамдесетих и осамдесетих година прошлог века. У првој 
студији тестирана је ефикасност леатрила на шест испитаника, а друга је обух-
ватила 175 особа са раком. Смањивање туморске масе забележено је у једног 
пацијента. И овај повољан одговор трајао је 10 недеља, након чега је тумор 
наставио да расте. Кохрејнова фондација је такође анализирала све текстове 
објављене о леатрилу у научним часописима и дошла до закључка да нема до-
каза о повољном дејству код рака, а да је примена небезбедна по пацијента због 
могућности тровања цијанидом. Стога FDA забрањује продају ове супстанције, 
а то чине и агенције за лекове у европским земљама. Познато је такође да леа-
трил има штетне интеракције са неком врстама хране, као и да оштећује јетру, 
а није познато какве су његове интеракције са другим лековима уколико би 
пацијенти одлучили да узимају леатрил као комплеметарну терапију.

Једна од супстанција које се најчешће рекламирају да лече рак је и гравиола. 
Интересантна је лаицима јер је егзотичног прекла - од прашумског дрвета. У 
лабораторијским условима је показано у малом броју студија да делује инхиби-
торно на раст ћелија тумора јетре и дојке који су били резистентни на цитоста-
тике. Као и у случају других чудотворних лекова, ови налази се нису могли 
поновити. Гравиола се уз то појављује и у тврдњама да је тачно 10000 пута јача 
од цитостика, да селективно делује искључиво на ћелије рака, да штити имун-
ски систем, да помаже у избегавању смртоносних инфекција, да успоставља 
нормалан рад органа, да враћа животну енергију и позитиван поглед на живот. 
Све су ово тврдње изнете, на пример, у скорашњем чланку у веома читаном 
дневном листу. Из коментара се може закључити да је чланак изазвао велико 
интересовање за куповину препарата гравиоле.

Лекари треба да буду упознати са широким дијапазоном и великом распрос-
трањеношћу употебе парамедицинских метода како би антиципирали ситу-
ације у којима би лечење детета са малигнитетом могло да буде угрожено.
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14.1. УЗРОЦИ ХИПЕРПРОЛАКТИНЕМИЈЕ У 
ДЕТИЊСТВУ И АДОЛЕСЦЕНЦИЈИ

Драган Здравковић
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије 
„Др Вукан Чупић“, Београд
Mедицински факултет Универзитета у Београду

ФИЗИОЛОШКЕ УЛОГЕ ПРОЛАКТИНА

Пролактин (Прл) синтетишу лактотропне ћелије аденохипофизе, одакле се 
овај хормон повремено излучује у циркулацију у размацима од око 90 минута (1). 
Секреција Прл првенствено је регулисана тоничним инхибиторним деловањем 
допамина који је пореклом из хипоталамуса. Главно физиолошко деловање Прл 
је стимулација стварања и излучивања млека у млечним жлездама. Пошто естро-
гени стимулишу секрецију Прл индукцијом хиперплазије лактотропних ћелија 
хипофизе, концентрације у крви су више код жена у односу на мушкарце.

УЗРОЦИ ХИПЕРПРОЛАКТИНЕМИЈЕ

Физиолошки пораст Прл настаје током трудноће, лактације, спавања и у 
стресу. Чести узроци хиперпролактинемије су медикаменти с активношћу аго-
ниста допамина (фенотиазини, халоперидол, метоклопрамид, метилдопа, ре-
зерпин, верапамил, трициклични антидепресиви) као и хронична злоупотреба 
опијата и кокаина. Сваки прекид дотока допамина у предњи режањ хипофизе, 
проузрокован прекидом или притиском петељке хипофизе, интерференцијом 
са тоничном допаминском инхибицијом секреције Прл може проузроковати 
хиперпролактинемију. Ту спадају различити процеси селарне (аденоми хипо-
физе који секретују и хормон раста и пролактин, нефункционални аденоми, 
лимфоцитни хипофизитис, синдром „празне селе) или параселарне локализа-
ције (краниофарингеом, грануломатозне болести – хистиоцитоза, саркоидоза), 
које поједини аутори називају „псеудопролактиномима” (1). Остали узроци 
обухватају примарни хипотироидизам, хроничну реналну инсуфицијенцију, 
цирозу, адреналну инсуфицијенцију; повреде зида грудног коша, стимулацију 
дојки и лезије кичмене мождине (1,2). Најважнији узрок хиперпролактинемије 
је пролактином.
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ЕПИДЕМИОЛОГИЈА И ПАТОГЕНЕЗА ПРОЛАКТИНОМА

Врхунац учесталости пролактинома је у добима од друге до пете деценије живо-
та са знатно већом учесталошћу код жена. Иако је пролактином најчешћа врста аде-
нома хипофизе у детињству, његова просечна годишња инциденција се процењује 
на свега 1/10.000.000 деце. Инциденција расте упоредо с узрастом тако да се 93% 
открива код адолесцената, обично изнад 12 година и то претежно код девојака (4).

На основу величине, пролактиноми се класификују у микропролактиноме, 
који су промера мањег од 10 мм и макропролактиноме, промера већег од 10 мм. 
Код жена су знатно чешћи микропролактиноми (90%) док се код 60% мушка-
раца откривају макропролактиноми. Слична искуства постоје и код болесника 
адолесцентног узраста (4).

Хиперпролактинемија је удружена са поремећајем репродуктивне функ-
ције. У супрафизиолошким концентрацијама Прл и код жена и код мушкараца 
доводи до хипогонадотропног хипогонадизма, првенствено због инхибитор-
ног деловања високих концентрација Прл на ослобађање гонадотропин-ри-
лизинг хормона (ГнРХ) из хипоталамуса. У случају да је довољне величине да 
компримује околне хормонски активне ћелије, тумор може, поред недостатка 
гонадотропина, проузроковати и недостатак других хормона хипофизе – хор-
мона раста, тиротропног и адренокортикотропног хормона (4).

Пролактиноми, као и већина аденома хипофизе, настају као последица ге-
нетички условљеног поремећаја питуитарних ћелија који води процесу тумо-
рогенезе и то услед активације протоонкогена или инактивације антионкогена. 
Већина тумора хипофизе је моноклонског порекла што значи да те неоплазије 
потичу из репликације једне мутиране ћелије (4).

КЛИНИЧКА СЛИКА ПРОЛАКТИНОМА

Симптоми и знаци пролактинома су последица ексцесивне секреције Прл 
(хормонски поремећаји) и раста самог тумора. У случају када се пролактином 
развија у периоду пре или током пубертета хиперпролактинемија и код дечака 
и код девојчица доводи до изостанка, односно до застоја у развоју пубертета. 
Најчешћи знак је примарна аменореја, а код девојака које су достигле полну 
зрелост секундарна аменореја, олигоменореја или неуредни менструациони 
циклуси. Најпознатији знак је галактореја (30-80% жена са пролактиномом) 
која може бити спонтана или се открива тек посла стискања брадавица дојки. 
Код дечака, доминантни знаци су изостанак или прекид раста тестиса и пу-
бисне косматости, а понекада се уочава женски телесни хабитус и ретко гине-
комастија. Галактореја је мање честа у поређењу са њеном учесталошћу код де-
војака. Адолесценти оба пола могу развити остеопенију или остеопорозу, што 
додатно указује на неопходност благовремене дијагнозе (3,4,5).
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Већи тумори који расту изван селе врше компресију на околне анатомс-
ке структуре, пре свега на оптичку хијазму и видне живце. Главни знаци про-
лактинома који су последица раста тумора су главобоља и поремећаји вида. 
Најчешћа је битемпорална хемианопсија која је проузрокована компресијом 
оптичке хијазме. У поодмаклим случајевима може доћи до потпуног губитка 
вида и офталмоплегије услед компресије III, IV и VI кранијалног нерва. Застој 
раста је ретка појава (3,5).

ДИЈАГНОЗА

За потврду дијагнозе хиперпролактинемије у већини случајева је довољан 
налаз високе базалне концентрације Прл у серуму (1 μg је еквивалентан 21-22 
mIJ). Пошто се излучује епизодично, налаз умерено повишене концентрације 
Прл захтева понављано мерење пре него што се дијагноза пролактинома потвр-
ди или одбаци. Већина болесника са концентрацијама Прл изнад 150 μg/l (∼3000 
mIJ/l) има пролактином. Постоји добра корелација између масе пролактинома и 
максималног нивоа Прл у серуму тако да су концентрације Прл код болесника 
са макропролактиномом обично изнад 250 μg/l (∼5000 mIJ/l). Изгледа да дечаци 
имају веће туморе и више нивое Прл у серуму у односу на девојке (4).

Према томе, у случају налаза умерено повишене концентрације Прл у серу-
му (<100 μg/l, односно 2000 mIJ/l), поред пролактинома релативно малих ди-
мензија, у диференцијалној дијагнози треба тражити и различите друге узроке 
хиперпролактинемије. Од највећег значаја је откривање других тумора хипо-
физе или околних структура, инфилтративних и грануламотозних болести 
(хистиоцитоза X, туберкулоза и саркоидоза). Најважнији појединачни узрок у 
детињству је краниофарингеом (6).

У случају да су концентрације Прл у серуму високе, односно сугеришу 
постојање пролактинома, постојање тумора треба доказати магнетском резо-
нанцијом (МР) хипоталамусно-хипофизног региона мозга (са гадолинијумом). 
Компјутеризована томографија са контрастом је метод који има предност у 
откривању деструкције или померања коштаних структура, али не омогућује 
визуализацију тумора хипофизе малих димензија (3,4).

У случају да се потврди постојање тумора хипофизе неопходно је да офтал-
молог пре почетка терапије измери ширину видног поља. Надзор ширине ви-
дног поља је неопходан и током терапије јер смањивање тумора обично доводи 
до побољшања вида и ширине видних поља.

Ретко, хиперпролактинемија у детињству или адолесценцији може бити 
рани симптом синдрома мултипле ендокрине неоплазије типа I (МЕН-I).

Налаз високе концентрације Прл без објашњивог узрока са нормалним на-
лазом на МР мозга високе резолуције означава се као идиопатска хиперпро-
лактинемија (4).
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ТЕРАПИЈА

Постојање малог тумора хипофизе без клиничких симптома није довољан 
аргумент за предузимање медикаментне терапије или хируршке интервенције. 
У таквим случајевима препоручује се, поред брижљивог клиничког надзора, се-
ријско мерење концентрација Прл у серуму уз неурорадиолошку процену вели-
чине тумора у интервалу од годину дана (4). Међутим, код свих болесника који 
показују хормонске поремећаје условљене хиперпролактинемијом, лечење треба 
да се предузме без обзира на величину тумора (4). Свака особа са макропролак-
тиномом захтева лечење без обзира на то да ли показује симптоме болести.

Главни циљеви терапије пролактинома обухватају: нормализацију нивоа 
Прл у крви, успостављање нормалне функције гонада, редукцију величине 
тумора (посебно у случајевима када он врши компресију на оптичку хијазму 
или проузрокује друге неуролошке симптоме), поновно успостављање других 
функција хипофизе и превенцију рецидива болести. Код најмање 75% болесни-
ка ови циљеви се могу постићи применом медикаментне терапије агонистима 
допамина (3,4).

Бромокриптин. Најпознатији лек из групе агониста допамина је бро-
мокриптин који се у лечењу болесника са пролактиномима користи дуги низ 
година. Нормализација нивоа Прл постиже се код 85-95% болесника током не-
колико дана или неколико недеља. Код болесника са макропролактиномима 
терапија бромокриптином резултује смањивањем величине тумора код 80-85% 
болесника. Један од највећих проблема је релативно висока учесталост нежеље-
них деловања лекова из групе допаминских агониста од којих су најчешћи нау-
зеја, повраћање и постурална хипотензија. Нежељена деловања се могу избећи 
ако се у почетку терапије дневна доза повећава постепено. Стога се у почетку 
болеснику саветује да узима по ¼ таблете од 2,5 мг заједно с млеком и кексом 
увече, пред одлазак на спавање. Свака три дана дневна доза се повећава за 
четвртину таблете све док се не достигне доза од 2,5 мг уз доручак, ручак и пред 
спавање. У ретким случајевима појединачна доза треба да се повећа изнад 2,5 
мг. После постизања и одржавања нормалне концентрације Прл, дневна доза 
бромокриптина се постепено смањује док се не врати на 2,5 мг, а бројни болес-
ници могу се лечити и мањим дозама (3,4).

Каберголин. Каберголин има висок афинитет за допаминске рецепторе и 
одликује се екстремно дугим полуживотом у плазми, снажним селективним 
и дуготрајним инхибиторним деловањем на секрецију Прл. Стога се овај лек 
обично даје једанпут или двапут недељно у дози од 0,25 мг. Највећи препрека 
за ширу примену овог лека је веома висока цена.

Квинаголид и перголид се знатно ређе користе у терапији пролактинома.
Надзор болесника обухвата редовну процену ширине видних поља, посебно 

код оних са поремећајем вида на почетку терапије. Било какво погоршање вида, 
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односно ширине видних поља, захтева у циљу процене величине тумора пона-
вљање МР-прегледа који у сваком случају треба поновити после годину дана.

Хируршко лечење пролактинома се данас изузетно ретко примењује и то 
код болесника са великим екстраселарним ширењем тумора, код болесника 
који не желе да узимају медикаментну терапију као и у случају прогресије бо-
лести упркос примени медикаментне терапије. Транссфеноидна хипофизна 
аденомектомија је метод избора за болеснике са микропролактиномом као и за 
већину болесника са макропролактиномом (7).

Радиотерапија има ограничену улогу у лечењу пролактинома, односно тре-
ба је разматрити у одабраним случајевима као што је брз раст тумора упркос 
примени медикаментне терапије.
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ДЕФИНИЦИЈА

Крипторхизам је релативно честа конгенитална аномалија мушких полних 
органа, а подразумијева све облике патолошке локализације тестиса. У случају 
ретенције, тестис је негдје заостао у свом развојном путу од ретроперитонеалног 
простора до скротума, а код ектопије, тестис се налази на необичајеном мјесту. 
Поријекло израза је у грчким ријечима kryptos (скривен) и orchis (тестис).

Спуштање тестиса у скротум одвија се у двије фазе. Почетно трансабдо-
минално спуштање је у првом триместру, а ингвиноскротална фаза спуштања 
тестиса, андроген зависна, дешава се између 25-35 недјеље гестације (1). 

Крипторхизам је присутан код 1,0 - 4,6% дјеце рођене у термину и/или са 
тежином на рођењу >2,5 кг. Код пријевремено рођене дјеце и/или са тежином 
на рођењу <2,5 кг учесталост је 1,1 - 45,3% (2). 

КЛАСИФИКАЦИЈА

Крипторхизам се обично јавља унилатерално (90%), чешће са десне стра-
не. Класификација зависи од тога да ли су тестиси палпабилни или нијесу, од 
позиције тестиса дуж физиолошке руте спуштања у скротум или ектопије, те 
да ли се ради о конгениталном или стеченом крипторхизму.

Са клиничког аспекта, важно је да ли су тестиси палпабилни или не. Непал-
пабилни тестиси се најчешће налазе у абдомену , атрофични су или не постоје. 

Неспуштени тестиси могу се налазити унутар ингвиналног канала, итра-
абдоминално, супраскротално или ријетко на ектопичној локацији, као што су 
перинеум, контралатерални скротум или феморално. 

Неспуштене тестисе треба разликовати од ретрактилних тестиса. То су нор-
мални тестиси који се не налазе у скроталној позицији секундарно, због хиперак-
тивног рефлекса кремастера. Не треба их лијечити. Међутим, неки ретрактилни 
тестиси нијесу готово никад у скротуму до пубертета, и имају ослабљен фертил-
ни потенцијал па је код њих прихватљиво учинити оперативни захват (4).
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Асцедентни или стечени неспуштени тестис је онај који је био нормално 
спуштен у првој години живота. С растом фуникулус остаје кратак те повлачи 
тестис према горе. Чешће се јавља код мушке дјеце која су имала проксималну 
хипоспадију и ретрактилне тестисе (3).

ЕТИОЛОГИЈА

Крипторхизам може бити изолована аномалија или у склопу неког генетич-
ког поремећаја или синдрома. Узроци настанка крипторхизма нијесу потпуно 
објашњени. Насљеђивање је мултифакторијално, већи је утицај насљеђа са 
мајчине стране, а значајни су и фактори околине. Фактори ризика за појаву 
неспуштеног тестиса су: пријевремено рођење, дијете из близаначке трудноће, 
мала тежина на рођењу, конзумирање алкохола током трудноће, пушење труд-
нице, гојазност мајке, дијабетес мајке и изложеност пестицидима (4). Ризик за 
аномалију код браће је 8,8 %, код дизиготних близанаца је 24,1%, и код монози-
готних 27,3% (5). 

ЕВАЛУАЦИЈА

Сваком мушком новорођенчету морају се прегледати тестиси (величина, 
конзистенција , позиција у којој се налазе и знакови хернијације) и мора се 
узети анамнеза трудноће и порођаја. 

Уколико до спуштања тестиса не дође до шестог мјесеца (кориговано за 
гестацијску доб) дијете се упућује дјечјем хирургу или дјечјем урологу.
Ако недостају оба тестиса (са или без хипоспадије) дијете одмах упутити 
на ендокринолошко (анти Милеров хормон-АМH, 17-OH прогестерон- 
17-OHP, хумани хорионски гонадотропински-HCG тест и други хормо-
ни ) и генетичко испитивање.
Лапароскопија се користи у случају непалпабилних тестиса за процјену 
да ли се налазе интраабдоминално или недостају.

Начин прегледа тестиса зависи од узраста дјетета. Мања дјеца се прегледају 
у лежећем положају, или сједећи у крилу родитеља а старија у стојећем или 
лежећем положају. Када се нађе тестис, њежном тракцијом се повлачи до скро-
тума, у тој позицији задржава се око 30 секунди, затим се пусти и ако остаје на 
мјесту ради се о ретрактилном тестису. Преглед поновити. 

Ултразвук се користи у дијагностичке сврхе само код непалпабилних тес-
тиса (30% случајева). Остале визуализационе дијагностичке методе не треба 
рутински користити због непрецизности, трошкова, лажно позитивних резул-
тата и потребе за анестезијом (4).
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ПОСЉЕДИЦЕ КРИПТОРХИЗМА

Тестиси који се налазе ван скротума подложни су хистопатолошким 
промјенама које као резултат имају неплодност и повећан ризик за развој ма-
лигнитета.

ТЕРАПИЈА

Хируршко лијечење: орхидопексија је метода избора за тестисе који се не 
спусте спонтано до 6 мјесеца живота. Операцију урадити прије 18 мјесеца 
живота, а контролни преглед обавити 12 мјесеци након операције. Дјечаке са 
ретрактилним и асцедентним тестисима треба такође прегледати најмање јед-
ном годишње до пубертета (4). Улога хормонске терапије прије орхидопексије 
у циљу побољшања фертилитета није до краја разјашњена (4,6).
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14.3. ДА ЛИ ЈЕ ТЕРАПИЈА КОМБИНОВАНОМ 
ОРАЛНОМ КОНТРАЦЕПЦИЈМ ОПРАВДАНА И 
КОРИСНА?

Саша Живић, Сандра Станковић
Клиника за дечје интерне болести, КЦ Ниш
Медицински факултет Универзитета у Нишу

Комбинована орална контрацепција (КОК) подразумева групу лекова који 
у свом саставу имају обе врсте главних женских полних хормона, естрогене и 
прогестагене и представља једно од највећих достигнућа на пољу јавног здрав-
ства у XX веку.

ПОДЕЛА КОМБИНОВАНЕ ОРАЛНЕ КОНТРАЦЕПЦИЈЕ 

1. Према саставу таблета: на монофазну - свака таблета у паковању има 
исту дозу естрогена и прогестерона и вишефазну - постоје две или више врста 
таблета са различитим дозама естрогена и прогестерона (1).

2. Према дози естрогена: на ону са врло ниском дозом (0,015-0,020мг у 
таблети), нискодозне (0,030-0,035мг) и високодозне (0,050мг). Уколико је КОК 
са природним естрогенима, онда може имати по 1мг, 2мг или 3мг естрадиол 
валерата у свакој таблети.

3. Према врсти прогестерона, на оне са резидуалним андрогеним дело-
вањем (Kliogest, Trisequense, Cycloprogynova, Cyclocur, Microgynon, Legravan), 
са минималним андрогеним деловањем (Cilest, Novynete, Logest), са антиан-
дрогеним деловањем (Diane 35, Jeanine, Qlaira, Belara, Yaz, Yasmin) и оне које 
имају антиминералокортикоидно дејство (Yaz, Yasmin).

4. Према режиму давања: на класични режим - 21 дан терапије, 7 дана паузе 
(21/7), на режим 24/4 (нпр.Yaz) или режим 26/2 (нпр.Qlaira). Примењују се и 
84/7 (Seasonale) или континуирани режим 365/0 (Lubrel или, договорно, већина 
друге КОК: Kliogest, Novofem...). 

С обзиром да је данас ниска доза естрогена у КОК стандард, суштински 
се КОК деле према дејству синтетског прогестерона, односно метаболита из 
којег су добијени. Сви синтетски прогестерони (гестагени) деле се у 3 групе, у 
зависности од тога која је полазна молекула коришћена у њиховом добијању: 
деривате 19-нортестостерона (изведени из тестостерона), 17-хидроксипрогес-
терона (изведени из прогестерона) и деривате спиронолактона (2).
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НЕКОНТРАЦЕПЦИЈСКИ УЧИНЦИ КОМБИНОВАНЕ 
ОРАЛНЕ КОНТРАЦЕПЦИЈЕ

Поред добро познатих контрацептивних позитивних дејстава, КОК има и 
читав низ повољних ефеката за многе органске и функционалне поремећаје, 
као што су: поремећаји циклуса, дисменореја, пременструални синдром, миг-
рене, стања хиперандрогенизма, оваријалне цисте, ендометриоза, миоми, пел-
вична инфламациона болест, превенција остеопорозе, реуматоидни артритис, 
мултипла склероза, астма, те превенцију бенигних тумора дојке, оваријалних, 
ендометријалних и колоректалних карцинома (3).

УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА МЕНСТРУАЛНИХ ЦИКЛУСА 

Када се узима редовно, КОК резултује предвидивим, мање болним, обил-
ним и трајним епизодама крварења у поређењу са нормалним циклусом (4). 
Тако менорагије, пременструални синдроми, дисфорије, периовулаторни бол и 
мигрене постају значајно индикационо подручје за коришћење КОК. 

МИГРЕНА

Онеспособљавајућа главобоља са ауром седми је најчешћи узрок неспособ-
ности за рад у свету. Мигрене имају свој врх инциденције управо у адолесцен-
цији. Главни разлог за настанак у жена јесу флуктуације у нивоу хормона у току 
циклуса, а посебно нагли пад естрогена (“estrogen-withdrawal” главобоље). Због 
тога употреба КОК, посебно у продуженим режимима, доноси значајну редук-
цију у фреквенцији мигренозних напада (5). 

СИНДРОМ ПОЛИЦИСТИЧНИХ ЈАЈНИКА  
АКНЕ, ХИРЗУТИЗАМ, АЛОПЕЦИЈА

КОК је принципална терапија у синдрому полицистичних јајника који поп-
рима епидемијске размере. Четири су гестагена са антиандрогеним потенција-
лом данас доступна на тржишту: дроспиренон (u Yasmin-у i Yaz-у), диеногест 
(u Jeanin-у i Qlaira-и), хлормадинон-ацетат (у Belara-и) и ципротерон-ацетат 
(у Diane 35), од којих је последњи несумњиво најачи. Кохранова база података 
документује супериорност КОК у редукцији и броја и тежине акни (6), као и у 
смањењу хирзутизма. 
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БЕНИГНА БОЛЕСТ ДОЈКЕ

Бенигна болест дојке са атипијом има велики значај јер може прогредирати 
до канцера дојке. Што је коришћење контрацепције пре прве трудноће дуже, 
толико је заштита од бенигних промена на дојци већа.

ЕНДОМЕТРИОЗА

Краљевски колеџ за гинекологију и опстетрицију у Енглеској апсолутно 
препоручује терапију КОК као прву терапијску линију у стањима ендометри-
озе - много ефикаснији, дуготрајнији, јефтинији и комотнији лек него би то 
били аналози гонадолиберина или хирушка интервенција.

ПРЕВЕНЦИЈА КАНЦЕРА

Ризик за развој оваријалног канцера редукован је најмање за 50% у оних 
који користе КОК. То је последица дуге супресије овулације а тиме и рекурент-
ног „повређивања“ јајника, мада се ни улога дуготрајног изостанка стимулације 
гонадотропинима не може искључити, с обзиром да се на тај начин „штеди“ по-
вршни епителијум јајника, где канцер најчешће и почиње. Смањење ризика за 
настанак оваријалног канцера настаје већ после 5. године употребе КОК и траје 
10 до 20 година након прекида терапије. Ово је посебно значајно у особа са фа-
милијарним оптерећењем за карцином јајника, као и оне са мутацијама BRCA1 
и BRCA2 гена. КОК редукује ризик и од ендометријалног канцера захваљујући 
супресији пролиферације ендометријалних ћелија посредоване гестагенима, 
а која је узрокована естрогенима. И овде се значајно смањење ризика од 20% 
појављује већ након годину дана терапије КОК, да би се тај проценат повећао 
на чак 80% након 5 до 10 година узимања КОК. Ризик је утолико мањи уколико 
је гестаген унутар КОК јачи (7). Мета-анализе показују да дуготрајнија употре-
ба КОК превенира појаву и колоректалног карцинома за око 20%. 

РЕУМАТОИДНИ АРТРИТИС, МУЛТИПЛА 
СКЛЕРОЗА И БРОНХИЈАЛНА АСТМА

КОК смањује ризик за настанак реуматодиног артритиса за 30%, а у неким 
студијама изведеним у болничким условима чак и за 50%. Данас је доказано да 
је време појављивања мултипле склерозе значајно касније у оних које су корис-
тиле контрацепцију, у односу на оне које нису (8). Последње студије потврђују 
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да употреба контрацепције може да редукује симптоме и тежину астме преко 
модификовања ослобађања и деловања азот моноксида.

НЕЖЕЉЕНИ ЕФЕКТИ КОМБИНОВАНЕ ОРАЛНЕ КОНТРАЦЕПЦИЈЕ 

Најчешћи нежељени ефекти оралне контрацепције су венске тромбозе, по-
већани ризик за инфаркт миокарда и цереброваскуларни инсулт, те ризик за 
карцином дојке. Чињеница да КОК потенцира прокоагулантне а слаби фибри-
нолитичке механизме разлог је оправдане бојазни да ће неки препарати КОК, 
посебно они са већим дозама етинил естрадиола, повећати ризик за настанак 
венског тромбоемболизма. Наравно, ови ефекти КОК не могу се посматрати не-
зависно од осталих фактора ризика који су често присутни у оних адолесцената 
који користе КОК: гојазности, пушења, седентарног начина живота... Ризик ће 
неминовно расти и са годинама - у адолесценцији, биће убедљиво најнижи. 

Посебан и најзначајнији ризик представљају стања урођених или стечених 
абнормалности хемостазних механизама које увећавају склоност ка тромбоза-
ма, а која се називају “тромбофилијама” (9). Ризик се процењује на 3 на 10000 
лечених и мањи је од ризика који се може срести у трудноћи. Одређени ризик 
при употреби КОК постоји и за артеријске тромбозе. Мада су старије генера-
ције КОК повећавале ризик за инфаркт миокарда и централни инсулт, такви 
подаци недостају за КОК новијих генерација. Наравно, ризик за инфаркт мио-
карда расте са годинама, а посебно када се КОК придодају и други фактори ри-
зика - у адолесценткиња овакав ризик је миноран. Постоје неки конзистентни 
докази да КОК са синтетским прогестеронима може повећати ризик за развој 
карцинома дојке. Ипак, ризик за лобуларни карцином дојке при дужој употре-
би постоји само у пременопаузалних жена старијих од 40 година, док је у адо-
лесценткиња овај утицај миноран. Постоје и студије које показују да КОК нема 
никакав утицај на повећани ризик од карцином дојке (10).
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УВОД

Одговор на терапију хормoном раста је условљен многобројним чиниоци-
ма и врло је променљив због различите осетљивости ткива на хормон раста и 
стандардизација дозе је била неопходна због непостојања добрих показатеља 
индивидуалног реаговања на терапију (1,2).

ПРАЋЕЊЕ ТЕРАПИЈЕ ХОРМОНОМ РАСТА

Током примене хормона раста неопходне су контроле детета сваких 3-6 месеци 
ради праћења ефеката терапије и кориговања дозе хормона раста. Приликом кон-
троле треба измерити телесну висину, телесну масу, одредити брзину раста, ста-
дијум пубертетског развоја, извршити преглед држања тела и кичменог стуба. 

Неопходне су следеће лабораторијске анализе: гликемија, гликозилирани 
хемоглобин-HgbA1c, инсулинемија, липидни статус, периферни размаз крви, 
ниво тироидних хормона и кортизола, антитела на хормон раста (GH- Growth 
hormone), ниво IGF-I (Insuline Growth Factor-I) i IGFBP-3 (Insuline Growth Factor 
Binding Protein-3). 

Од осталих претрага треба урадити ехокардиографију срца, УЗ кукова, 
преглед очног дна, магнетску резонанцију ендокранијума. 

Одговор на терапију хормоном раста може се пратити коришћењем 
одређених параметара који су узрасно зависни, а најчешће је раст током прве 
године терапије изражен као брзина раста у центиметрима годишње или про-
мена скора стандардне девијације за телесну висину (SDS-TV). Други параме-
три који се прате, а мање су узрасно зависни су скор стандардне девијације 
за брзину раста (SDS BR) i повећање брзине раста. Број година на терапији 
хормоном раста пре пубертета има значајан утицај на коначну висину. Млађи 
узраст на почетку терапије, нижа брзина раста пре терапије, нижи нивои 
хормона раста у току стимулационих тестова, виши родитељи и виши скор 
стандардне девијације за индекс телесне масе (SDS ITM) су предиктори бољег 
терапијског одговора. Током терапије хормоном раста се очекује и корекци-
ја липидних поремећаја, пораст густине коштаног ткива, измене у телесном 
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саставу на рачун пораста мишићног у односу на масно ткиво и побољшање 
квалитета живота. Добрим одговором на терапију хормоном раста се сматра 
пораст у висину од око 1cm месечно (10+/-3cm годишње) током прве прве 
године терапије. Током друге године просечан пораст износи 7-8cm, а касније 
се, уз примену адекватних супституционих доза хормона раста, одржава на 
нивоу који одговара нормалној брзини раста за одговарајући пол и узраст. 
Почетна доза хормона раста је изузетно важна и зависи од дијагнозе, израчу-
нава се према телесној тежини (0,032-0,034 mg/kg ТМ) и мора се индивиду-
ално одредити на основу очекиваног одговора на терапију хормоном раста, 
иако не постоје јасни консензуси о модификацијама дозе и које све чиниоце 
треба узети у обзир ( пол, узраст, пубертет, ефекат на ниво IGF-I). Праћење 
IGF-I и промена у телесној висини у току терапије могу помоћи лекару у раз-
ликовању доброг одговора и статуралног раста од неких облика неосетљиво-
сти на терапију, када је потребно применити неке модификоване протоколе 
хормонске терапије. Одређивање серумског IGF-I је неопходно за рационал-
но праћење сигурности терапије због потенцијалног онкогеног ефекта који 
је повезан са високим IFG-I (>2,5 SD) и потенцијалног кардиоваскуларног 
ризика код ниских нивоа IGF-I (2-4). Ако је ниво IGF-I изнад + 2,5 SD, дозу 
хормона раста треба смањивати.

Недовољан одговор на терапију хормоном раста током прве године је зна-
чајно повезан са нижом адултном висином, али не мора увек да значи слаб од-
говор и у наредним годинама терапије. Врло је важно да се препозна слаб одго-
вор на терапију хормоном раста у циљу модификације терапије и саме процене 
користи од дугорочне терапије хормоном раста.

Недовољан одговор на терапију хормоном раста:
SDS телесне висине за прву годину терапије <0.5
SDS брзине раста за прву годину терапије <0.5
SDS брзине раста <+1 SDS зa pol i uzrast
Промена брзине раста < 3cm
Брзина раста < -1SDS од очекиваног одговора за прву 

годину терапије
Брзина раста у току терапије < 2x брзина раста пре трапије

Слабији одговор на терапију хормоном раста може да укаже на постојање 
придружене патологије (хипотиреоидизам, целијакија, малнутриција) и да 
захтева додатну терапију. Увек треба размотрити дијагнозу, неадекватну ком-
плијансу (објашњење како краткорочним тако и дугорочним ефектима тера-
пије и у клиничком раду треба јасно направити разлику између лошег одгово-
ра на терапију или је незадовољавајућа комплијанса) и евентуално поремећаје 
на нивоу рецептора за хормон раста (5).
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Нивои IGF-I су маркери и ефикасности терапије, али и маркери адекват-
ног спровођења терапије. Ако је ниво IGF-I iznad + 2,5 SD дозу хормона раста 
треба смањивати.

Терапија хормоном раста доводи до пораста брзине раста и повећања телесне 
висине у одраслом добу код деце са различитим облицима ниског раста. Зна-
чајна варијабилност у одговору на терапију код деце са истим или различитим 
облицима ниског раста, захтева доношење одлуке о започињању терапије: када, у 
којој дози, колико дуго и, најважније питање, какав одговор можемо очекивати.

ПРЕДИКТИВНИ МОДЕЛИ

Израдом предиктивних модела покушава се предвиђање одговора на тера-
пију хормоном раста на основу чињеница о пацијенту и модалитетима тера-
пије. Навешћемо три предиктивна модела: KIGS, Gothenburg и Cologne (Келн-
ски) модел (6-8).

KIGS (Кabi International Growth Hormone Study) студија представља пре-
диктивни модел који је заснован на великом броју података у оквиру фарма-
коепидемиолошке студије деце на терапији хормоном раста (Генотропин), 
због недостатка хормона раста, Тарнеровог синдрома, деце рођене мале за за 
гестационо доба, деца са идиопатским ниским растом и деце са хроничном 
бубрежном инсуфицијенцијом. Праћењем индивидуалних одговора код деце 
са различитим дијагнозама израђен је предиктивни модел базиран на основу 
ауксолошких података, броја препубертетских година на терапији, дужини те-
рапије и модалитета терапије. 

Показатељи који су коришћени за израду предиктивног модела: датум 
рођења, пол, дијагноза, ПМ, ПД, висина родитеља, ТВ, ТМ, узраст на почетку 
терапије и доза хормона раста.

Додатни показатељи за препубертетски узраст за децу са недостатком хор-
мона раста су максималне вредности хормона раста у стимулационим тестови-
ма и гестацијска старост и параметри порођајне масе и дужине. 

Додатни показатељи за пубертетски узраст су почетак пубертета и ста-
дијум, коштана старост, телесна висина на почетку пубертета и пол.

Gothenburg (Гетенбург) предиктивни модел обухвата (за његово израчуна-
вање) ауксолошке параметре пред почетак терапије, раст у току прве две године 
живота, биохемијске параметре, IGF-1 и IGFBP-3, максималан одговор хормона 
раста у току стимулационих тестова, процена нивоа хормона раста у току спонта-
не 24часовне секреције хормона раста, одговор на терапију праћен SDS ТВ (7,8).

Најбољи резултати у, смислу предикције, добијени су коришћењем ауксолош-
ких параметара на почетку терапије, ауксолошких параметара у прве две године 
живота и нивоима хормона раста у току процене спонтане 24-часовне секреције 
хормона раста и одговор након годину дана терапије хормоном раста.
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Cologne модел (Келн) (7,8) обухвата праћење ауксолошких параметара, ни-
воа хормона раста и маркера коштаног метаболизма (коштано сазревање, ниво 
IGF-I, ниво уринарног деосипиридинолина и маркера коштане ресорпције пре 
терапије), специфичност је 90% и сензитивност 100%.

ЗАКЉУЧАК

Значајна варијабилност у одговору на терапију хормоном раста код деце са ис-
тим или различитим облицима ниског раста захтева доношење одлука да ли запо-
чињати терапију, када, у којој дози, колико дуго и какав одговор можемо очекива-
ти. Применом свих наведених варијабли, у предиктивним моделима се 50-70% од-
говора на терапију хормоном раста може предвидети, а предиктивни модели се и 
даље морају усавршавати и коришћењем нових варијабли (биостатистичких, фар-
макопротеомских, био- и генетичких маркера) приближити клиничкој употреби.

Напомена: Посебно ми је задовољство да смо ми учествовали и у KIGS 
студији, али сада активно учествујемо у NordiNet студији- IOS (International 
Outcome Study) о испитивању дејства хормона раста (Нордитропина Нордиле-
та) и имамо израђен наш предиктивни модел који је спреман за објављивање, 
након одбране докторске дисертације.
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15.1. ПРИРОДНА СМРТ У ПЕДИЈАТРИЈСКОЈ 
ИНТЕНЗИВНОЈ НЕЗИ

Александра Брегун-Дороњски
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад
Медицински факултет Универзитета у Новом Саду

Када смртни исход наступи као последица обољења, онда је то по пореклу 
природна смрт (mors naturalis). Развојем медицине, посебно ургентне, интен-
зивне и трансплантационе медицине, начин/начини умирања су се изменили у 
физичком и филозофском смислу. У физичком смислу, умирање постаје про-
цес у који се интерполирају медицински поступци, а у филозофском смислу се 
тежи да смрт (премда представља крај живота) буде хумана.

Каква треба да је достојанствена, хумана или прихватљива смрт за људску 
јединку (1)? Савремена медицинска литературатура често се бавила овим пи-
тањем, иако су дуго времена тема били одрасли пацијенти. Такође, није ретко 
да се овим питањем баве и правници у својој стручној литератури (2). 

Преко половине од око 11 милиона деце, колико годишње у свету умре пре 
напуњених пет година живота, умре од потпуно превентабилних обољења 
која се могу лечити једноставним мерама, као што је, нa пример, орална рехи-
драција. Ове смрти су свакако нечасно непотребне и представљају срамоту за 
друштво у целини (3). Када се има у виду претходно изнета чињеница, распра-
ва о смрти у педијатријској интензивној нези (ПИН) се чини неправедном. 

Одустајање од пружања мера кардиопулмоналне реанимације у ПИН и 
обустављање примене агресивних мера које одржавају живот или одустајање 
од започињања пружања ових мера је тема већине ПИН у свету, те је дебата на 
ову тему неминовна и код нас. Овакве одлуке могу имати директне последице 
на учинак здравствених радника и на степен задовољства породица према ме-
дицинској заштити која се пружа у ПИН, а могу имати и економске имплика-
ције. Као додатак изнетом је и чињеница да је „право на достојанствену смрт у 
присуству чланова породице, након примењених доступних мера лечења“ по-
стављено у већини земаља као стандард и за педијатријске пацијенте (4).

Није изненађујуће да је већина смрти хоспитализоване деце већ очеки-
вана. Рутинска, већ деценијама успостављена пракса, у Сједињеним Америч-
ким државама (САД), Канади и земљама западне Европе у ПИН односи се на 
прекид пружања мера виталне потпоре (withdrawal of Life Sustain Treatment 
- WDLS). Таква пракса се спроводи на следећи начин: након што се постиг-
не општа сагласност (консензус) између породице и медицинских стручњака 
(лекари различитих специјалности и остало медицинско особље) да критично 
оболело дете нема изгледа за опоравак, интензивиста нежно, са поштовањем 
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и хумано прекида мере виталне потпоре пацијенту. Родитељи су увек позвани 
да учествују у овом процесу. Један од родитеља држи дете у крилу док се пре-
кида инотропна терапија и/или док се острањује ендотрахеални тубус након 
брзог смањења параметара вентилације. Аналгезија (најчешће опиоиди) се 
примењује у циљу одстрањења бола (5). У срединама које немају овакав начин 
рада у ПИН (у које спадамо и ми ) ови поступци личе на „етички шок“. 

ПИН се разликују по типу смрти, условима који претходе договору између 
породице и медицинских стручњака о томе који и када медицински третман 
више нема ефекта. (Разлике између појединих ПИН постоје углавном у нивоу 
примене опијата у времену непосредно пред смрт пацијента.)

Начини умирања у ПИН у земљама које спроводе мере обуставе лечења, 
могу се класификовати на:

1. смрт након реанимације – изостала успешност кардиопулмоналне ре-
анимације;

2. налог Не реанимирати (Do-not-resuscitate, DNR);
3. обустављање пружања мера виталне потпоре (WDLS) или уздржа-

вање од пружања мера виталне потпоре - withholding of life sustaining 
treatment (WHLS);

4. мождана смрт (МС);
5. терминални отказ органа (terminal organ failure, TOF), који се дефини-

ше као умирање упркос максимално пружених терапијских мера, због 
терминалног отказа органа (4).

Рефлексија овакве праксе (из САД, Канаде) јесте да више од половине па-
цијената у ПИН умре након специфичне одлуке донете од стране породице и 
медицинских стручњака (изузимајући МС). Подразумева се да на основу од-
носа који је успостављен током боравка пацијента у ПИН, интензивиста има 
јасну представу каква су очекивања породице пацијента. Основно је да “по-
родица има истоветно резоновање као и медицински стручњаци у циљу раз-
умевања актуелног стања пацијента и његове болести“ (6). Често, ово захтева 
много више времена него што лекари имају и могу да одвоје, а такође захтева и 
ПИН са већим капацитетима (7). 

Конфликт између медицински стручњака и породице може постојати 
и углавном се односи на пружање мера виталне потпоре (LST – Life Support 
Treatment). Али, некада су конфликти узроковани и незадовољством породи-
це понашањем медицинског особља, нарочито због осећаја негативног стано-
вишта (у односу на болест и перспективу излечења пацијента) (8). 
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ПОСТУПАК КОД БОЛА И ДРУГИХ СИМПТОМА

Када је лечење и излечење или прихватљив квалитет живота немогуће 
постићи, фокус ПИН треба се се промени. Тада циљ није продужавање жи-
вота, него омогућавање да пацијент има достојанствену смрт, без бола и нела-
годности, применом принципа “не нашкодити” (non nocere). Код терминално 
оболелих пацијената може постојати степен нелагодности и бола који није при-
хватљив у савременој палијативној медицини. Ово неки аутори називају дис-
таназија, што значи одржавање живота по цену великих патњи узрокованих 
бескорисним и неприкладним лечењима (9).

Да ли наша средина више верује медицини него што је то случај у развије-
ном свету? Да ли је код нас прихваћен термин МС? Да ли још увек постоји ве-
ровање базирано на сензационалистичкој литератури – да се неко може „вра-
тити из коме“ после дужег времена? Да ли су код нас интензивисти довољно 
психолошки припремљени да учествују у прекидању мера виталне потпоре и 
да ли их у томе прати легислатива? Да ли лекари у болницама које се баве ле-
чењем деце мисле да ако је смрт неизбежна треба да се деси у ПИН? Ово су 
питања на која ћемо веома брзо морати да дамо одговор, с обзиром на сазнање 
да достојанствено умирање треба да постоји и у ПИН код нас.
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15.2. СИГУРНОСТ ПАЦИЈЕНАТА И МЕРЕ 
СПРЕЧАВАЊА ГРЕШАКА ТОКОМ ЛЕЧЕЊА У 
ПЕДИЈАТРИЈСКОЈ ИНТЕНЗИВНОЈ НЕЗИ

Весна Стојановић
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад
Медицински факултет Универзитета у Новом Саду

Безбедност (сигурност) пацијента представља процес идентификације, 
анализе и корекције ризичних догађаја, са циљем да се здравствена заштита 
учини безбеднијом и да се ризик по пацијента сведе на најмањи могући ниво. 

Медицинске грешке привлаче све већу пажњу јавности и често се погрешно 
називају “људским грешкама”. Бројни чланци на ову тему су се појавили и у ме-
дицинској литератури. Иако су случајне смрти услед медицинске грешке зна-
чајан проблем, тек недавно је уложен напор у проучавање питања безбедности 
пацијената и медицинских догађаја (1). 

ИСТОРИЈАТ

Још је Хипократ рекао: „Дао бих велику награду лекару чије су грешке 
мале...“ 1925. године су идентификована 4 основна типа нежељених догађаја 
код хоспитализованих пацијената: опекотине од вреле воде; пацијенти који су 
у делиријуму скакали кроз болнички прозор; несреће повезане са болничким 
лифтом; грешке у коришћењу лекова. 1999. године је Институт за медицине 
(ИОМ) публиковао књигу: “To Err is Human: Building a Safer Health System,” која 
је у жижу интересовања довела медицинске грешке. Акценат је стављен на 
преваленцију и опасност од грешака у јавном здравственом систему и дате су 
препоруке за формирање безбеднијег система здравствене заштите (1). 

МЕДИЦИНСКЕ ГРЕШКЕ

Када говоримо о сигурности пацијента од значаја је јасно дефинисати пој-
мове везане за ову тематику. Од посебног значаја је да се разликује нежељени 
догађај од медицинске грешке. 

Нежељени догађај: штета која настаје у процесу медицинске заштите, а не 
због основне болести. 

Медицинска грешка: неуспех да се планирана акција комплетира онако како је 
намеравано или коришћење погрешног плана да би се дошло до планираног циља. 
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Инциденција медицинских грешака (Извештај ИОМ, 2006) у интензивним 
јединицама је око 20% (45% је превентабилно, а 13% је животно угрожавајуће 
или фатално) (1). 

Анализа грешака обезбеђује корисне информације. Више можемо научити 
из наших грешака него из успеха, наш рад можемо побољшати ако анализира-
мо грешке!

Типови догађаја:
Несрећа - догађај се десио и проузрокована је одређена штета (чак и 
смртни исход).
Догађај који није довео до штете - догађај који се десио, али није проузро-
ковао штету (нпр. пацијент је добио погрешан лек, али није се испољио 
штетни ефекат лека). 
Избегнути догађај (Near Miss Events) - избегнути догађај је непланирани 
догађај који није проузроковао повреду, болест или оштећење – али је 
имао потенцијал да до тога доведе. Само (срећни) прекид у ланцу догађаја 
је превенирао повреду или оштећење (па и смрт) –акције за опоравак (2).

Опоравак
Опоравак може бити планирани (ми га креирамо кроз рад – нпр. провера 

података на кеси од трансфузије крви од стране две особе пре започињања те-
рапије) или непланирани (срећом избегнути догађај – нпр. медицинска сестра 
је приметила да лаборант има намеру да вади крв пацијенту коме то није пред-
виђено). Студије о акцијама за опоравак су драгоцене!

Типови грешака
Активне — грешке почињене од стране оних који имају директан кон-
такт са пацијент-систем интерфејсом (људске грешке) - пропуст у раду 
(нпр. коришћење погрешног шприца), когнитивни пропусти (нпр. лап-
сус у сећању, грешке у процени ситуације), прекршаји (нпр. одступање 
од стандардних процедура; алтернативна решења). Активне (људске) 
грешке могу бити засноване на: вештини, правилима и знању. 
Латентне (системске грешке) - одложене последице организационих и 
техничких активности и одлука (комуникација, преоптерећеност послом/
умор, некомплетна или ненаписана правила/процедуре, неадекватан тре-
нинг или супервизија, неадекватно одржавање опреме/објекта) (3).

Извори података о грешкама могу бити извештаји о догађајима, ревизије, 
медицинска документација, посматрање, индикатори пацијентове сигурно-
сти, симулирање. Циљеви анализе грешака су превенција пропуста, учинити 
да пропусти постану видљиви и превенирати нежељене ефекте пропуста или 
ублажити нежељене ефекте. 
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Да би извештај о догађајима био квалитетан мора бити стандардизован, 
мора обезбеђивати увид у потпуну комплексност догађаја на начин који је лако 
разумети, омогућавати побољшање процеса базирајући се на мултиплим, ређе 
на појединачним догађајима, омогућавати прикупљање података о догађајима 
са и без повреда, избегнутих догађаја и „опасних ситуација“. 

Пријављивање догађаја може бити обавезно када особље пријављује до-
гађаје само када је то наређено и добровољно када особље улаже напор у по-
бољшање пацијентове сигурности. 

Користи од извештаја о избегнутом догађају су велике јер нам говори заш-
то се незгода није догодила. Избегнути догађаји и догађаји који нису довели до 
повреде помажу у дефинисању ризика, а подиже се и свест о системској опас-
ности (4). 

Грешке у педијатрији су три пута чешће удружене са потенцијалним не-
жељеним ефектима. У неонаталним интензивним јединицама се дешава најви-
ше грешака и потенцијалних нежељених ефеката. Седамдесет четири процена-
та грешака и 79% потенцијалних нежељених ефеката се дешава у фази ордини-
рања терапије (5).

Разлози повећаног ризика за медицинске грешке у педијатријским интен-
зивним негама су:

Различити и променљиви фармакокинетски параметри (зависно од уз-
раста детета)
Недостатак форме лека за педијатрију (подела таблета, отварање капсу-
ла, коришћење ИВ лекова за оралну употебу, рок трајања комбинованих 
прашкова, инсуфицијентни подаци о дејству лека код деце, непозната 
биорасположивост лека...). 
Изгледа слично, звучи слично! (назив лека, паковање лека, конфузија из-
међу оралних и ИВ препарата)
Лекови који се дозирају више пута на дан – дневна доза vs доза на сваких 6h. 
Пажљиво прочитати јединицу у којој се дозира лек! (мцг/кг/мин. vs мг/h 
vs мцг/кг/h)
Грешке у рачунању: децимални бројеви 
Ординирање дозе лека у одређеном волумену (нејасноћа се ствара код 
лекова који су доступни у више различитих концентрација) 
Давање ентералне течности (неке ентералне пумпе не могу да омогуће до-
вољно мали волумен за новорођенчад – користе се парентералне шприц 
пумпе што повећава ризик за случајну ИВ апликацију; користити само 
не–Луер сонде за храњење које се конектују само за шприцеве за оралну 
исхрану) (6). 

Редукција грешака: Системски прилаз
Побољшање комуникације између доктора, медицинских техничара и 
клиничких фармаколога
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Култура сигурности (безбедности) пацијента - Систем без казне! Мул-
тидисциплинарна превенција грешака - укључивање породице, анализа 
грешака на састанцима одељења, иницијатива за сигурност пацијента, 
јасно и видљиво упозорење о сигурности пацијената.
Често није само једна особа крива за грешку и зато је не треба кажњава-
ти. Доказано је да се тиме ништа не мења и иста грешка ће се вероватно 
поновити. 
Важно је избегавање умора, минимизирати ометање у раду, увести 
протоколе и „чек“ листе! Независнa дуплa провера (особа која друга 
по реду „чекира“ ће детектовати ~ 90% грешака које је направила прва 
особа), побољшати приступ информацијама, „evidence based“ медицина, 
тренинзи, „бенчмаркинг“. 
Здравствене информационе технологије (електронски здравствени по-
даци, компјутеризовано ординирање лекова од стране лекара, роботи, 
паметни ИВ системи, бар кодови, телемедицина, аутоматски систем за 
испоруку лекова) (5, 6).

Како саопштити грешку?
Припрема – сумирати податке, потражити помоћ колеге коме верујете, 1. 
прегледати медицинску литературу, припремити се за јаке емоције (своје 
и пацијентове/фамилије).
Објаснити шта се десило – једноставно, полако, избегавати медицински 2. 
жаргон, правити паузе.
Извињење – акценат на пацијентовој добробити, „Жао ми је...“3. 
Преузети одговорност – користити личну заменицу „Ја“, не нагађати и 4. 
кривити другога, не преузимати кривицу непотребно.
Уверење – кораци који ће бити предузети да би се ова грешка у будућ-5. 
ности избегла
Питати да ли има неких питања.6. 
Направити план праћења - планирање следећег састанка, планирати и дис-7. 
кутовати како да се максимално обезбеде потребе пацијента и породице.
Документ – објашњење за клиничке одлуке, клинички исход и план неге.8. 
Извештај – поновно преиспитивање случаја, дискусија са колегама (6).9. 
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15.3. КАДА УСПЕХ ЛЕЧЕЊА У ПЕДИЈАТРИЈСКОЈ 
ИНТЕНЗИВНОЈ НЕЗИ ВОДИ У ПРОДУЖЕНУ 
ВЕНТИЛАЦИЈУ?

Слободан Спасојевић
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад
Медицински факултет Универзитета у Новом Саду

Иако значајан број пацијената лечених у јединицама интензивне неге (ЈИН) за-
хтева пoдршку дисања механичком вентилацијом (МВ) током одређеног времен-
ског периода, само мали број њих захтева њену продужену примену. Продужена 
механичка вентилација (ПМВ) најчешће се дефинише као примена МВ више од 21 
консекутивног дана или примена МВ више од 96 часова након трахеостомије. 

ЕПИДЕМИОЛОГИЈА И ЕТИОЛОГИЈА ПРОДУЖЕНЕ 
ЗАВИСНОСТИ ОД МЕХАНИЧКЕ ВЕНТИЛАЦИЈЕ

У зависности од дефиниције, број ових пацијената у адултном периоду 
креће се од 4-30%, са преваленцијом од 3,7/100000 становника, односно ин-
циденцијом од 6,3/100 вентилираних пацијената (1-3). Најчешћи узроци ПМВ 
код одраслих: сепса/синдром мултиорганске дисфункције (20%), неуромишић-
на обољења (16%), хронична опструктивна болест плућа (12%), неуролошки 
инзулти (10%), мишићна слабост стечена у ЈИН (8%), повреде кичмене можди-
не (8%), АРДС/АЛИ (6%), синдром централне хиповентилације (3%) и стања 
после кардиохируршких захвата (2%) (4). Све већи број педијатријских пације-
ната захтева продужену артефицијалну подршку респираторне функције. У 
студији Грејема и сарадника у Масачусетсу је 2005. године регистровано 197 
деце на ПМВ, скоро три пута више у односу на епидемиолошку студију спро-
ведену 15 година раније (4). Вероватни узрок оваквог пораста јесте побољшање 
квалитета перинаталне заштите, али и квалитета здравствене заштите деце са 
примарним неуролошким или неуромишићним обољењима. 

Водећи узроци ПМВ код деце су: конгенитална, урођена или перинатално 
стечена неуролошка или неуромишићна обољења (54%), краниофацијалне или 
аномалије горњих дисајних путева (15%), хронична плућна болест премату-
ритета (7%), друга хронична плућа обољења (6%) и повреде кичмене мождине 
(5%). Највећи број ове деце негован је у кућним условима (70%), значајно мањи 
број у специјалним школским установама (6%), рехабилитационим центрима 
(5%) и јединицама хроничне респираторне потпоре (ЈХРП) (3%), док је у бол-
ницама лечен само 1% ових пацијената. Слични су резултати студија спроведе-
них у Јапану, Великој Британији и Канади (5).
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За разлику од развијених земаља, у земљама у развоју услед непостојања и/
или недостатка одговарајућих смештајних капацитета у респираторним цен-
трима и недовољне подршке здравственог система током МВ у кућним усло-
вима, пацијенти на ПМВ остају хоспитализовани у педијатријским ЈИН више 
месеци, па и година. Ово је узрок низа проблема повезаних са продуженом 
хоспитализацијом, као што су заузетост капацитета и ресурса одељења пе-
дијатријске ЈИН, нозокомијалне инфекције, те психолошки и поремећаји одно-
са пацијента са својом породицом и средином. У бразилској студији Ханашира 
и сарадника, премештајем пацијената на ПМВ из ЈИН у ЈХРП обезбеђено је 98 
болничких дана месечно за нове пријеме у ЈИН, односно, имајући у виду про-
сечну дужину хоспитализације од 6,66±8,86 дана, месечно је омогућен пријем 
за 14 пацијената. Такође, увођење праксе отпуста пацијената из ЈХРП на МВ у 
кућним условима, омогућило је хоспитализацију 17 других пацијената у ову, 
односно индиректно 12 пацијената месечно у ЈИН (6). Механичка вентилација 
у кућним условима се последњих година све чешће примењује и код деце, са 
особито значајним повећањем броја пацијената млађих узрасних група (0-5 го-
дина), који су до скора најређе били превођени на овај режим МВ. Успешност 
њеног спровођења, те смањење учесталости поновног пријема ових пацијената 
у ЈИН зависе пре свега од избора пацијената за спровођење МВ у кућним усло-
вима, обучености родитеља за негу и пружање помоћи у ванредним ситуација-
ма, те доступности медицинске опреме и специјализованих теренских тимова 
здравствених радника за надзор и пружање стручне помоћи (7).

НАЧИНИ ПРИМЕНЕ ПРОДУЖЕНЕ МЕХАНИЧКЕ ВЕНТИЛАЦИЈЕ

Деца на ПМВ су група пацијената са сложеним и разноликим медицинским 
стањима која често захтевају мултидисциплинарни приступ интензивисте, не-
онатолога, пулмолога, оториноларинголога, дечијег хирурга, неуролога, респи-
раторног физиотерапеута и специјалисте палијативне неге. 

Механичка вентилација се може применити преко трахеостоме (инвазивна 
МВ) или преко маске или неког другог интерфејса који је повезан за дисајни 
пут (неинвазивна МВ). Од посебног је значаја избор начина примене ПМВ, 
особито у кућним условима. Предност неинвазивне МВ је пре свега чињеница 
да због непостојања артефицијалног дисајног пута нема ризика од развоја 
оштећења душника (трахеомалација, ерозија трахеје, руптура трахеје) као ни 
значајније измене функције говора пацијента. Вештачки дисајни пут повезан 
је и са већим осећајем дискомфора пацијента, умереним повећањем ризика од 
развоја инфекције и повећаним трошковима лечења. Са друге стране, инвазив-
на МВ преко трахеостоме је удружена са смањењем ризика од аспирације, ком-
форна је и у случају примене више од 20 часова дневно и омогућава дуготрајније 
преживљавање ових пацијената. Уопштено, сматра се да је у случају потребе 
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за подршком дисању током ноћи оптималан избор неинвазивна МВ, док по-
треба за целодневном подршком дисању најчешће захтева примену инвазивне 
МВ преко трахеостоме. Такође, примена стандардних интерфејса неинвазивне 
МВ може довести до различитих повреда и поремећаја развоја лица, нарочито 
ретрузије максиле, невезано са узрастом и типом интерфејса већ искључиво са 
дужином њене дневне примене. Одлука о оптималном начину примене ПМВ 
доноси се индивидуално за сваког појединачног пацијента (8, 9).

Један од начина за спровођење ПМВ је и елективна трахеостомија (ЕТ), нај-
чешће перкутаном дилатационом техником. Вентилација преко трахеостоме 
повећава комфор пацијента, редукује дисајни рад, олакшава тоалету дисајних 
путева, смањује инциденцију пнеумонија, повећава сигурност дисајног пута, 
скраћује дужину хоспитализације, олакшава одвајање пацијента од МВ и сни-
жава морталитет. ЕТ је индикована код пацијената код којих се по постигну-
тој клиничкој стабилности очекује ПМВ. Њена преваленција код одраслих је 
24-26%, а просечно се изводи између 9. и 13. дана МВ. Мало је студија о при-
мени ЕТ код деце. У Канади је њена преваленција значајно нижа у односу на 
одрасле и износи 1,5%. Према резултатима мултицентричне студије Вејкхама 
и сарадника, спроведеној у 82 педијатријске ЈИН у Северној Америци, од 13232 
примљених пацијената ЕТ је изведена код 872 (6,6%) пацијената, просечно 14,4 
(7,4-25,7) дана МВ. Од овог броја, лечење се завршило смртним исходом код 52 
(5,9%) пацијената, њих 808 (92,7%) отпуштено је са трахеостомом, од чега 422 
(48,4%) на МВ, а само је 12 (1,4%) пацијената отпуштено након претходне дека-
нилације. Ове разлике у пракси указују на потребу даљих испитивања улоге ЕТ 
у спровођењу ПМВ деце, нарочито имајући у виду да се чак 81% анкетираних 
педијатара интензивиста не слаже са тврдњом да ризици повезани са трахеос-
томијом надмашују могуће користи њене примене (10).

ЗАКЉУЧАК

Захваљујући значајном снижењу морталитета педијатријске популације, 
последњих деценија расте потреба за применом ПМВ. Избор начина МВ, ин-
вазивна или неинвазивна, је индивидуализован. Елективна трахеостомија 
перкутаном дилатационом техником метода је избора интерфејса за примену 
инвазивне МВ. Пожељно место за примену ПМВ јесу јединице хроничне ре-
спираторне потпоре чиме се значајно ослобађају капацитети ЈИН и смањују 
трошкови лечења, а оптимално кућни услови, чиме се значајно побољшава 
квалитет живота пацијента и његова интеграција у породицу и заједницу. 
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15.4. ПРИНЦИПИ ИСХРАНЕ ДЕЦЕ КОЈА СЕ ЛЕЧЕ У 
ПЕДИЈАТРИЈСКОЈ ИНТЕНЗИВНОЈ НЕЗИ - ДА 
ЛИ НАШИ ПАЦИЈЕНТИ ЗАИСТА НЕ ГУБЕ У 
ТЕЖИНИ?

Александар Сајковски
Клиничка болница Аџибадем-Систина, Скопје

Повреде, болести или оперативни третмани код деце узрокују метаболич-
ки одговор који је пропорционалан степену стреса, а узрокује повишени про-
мет протеина, масти и угљених хидрата (1). С обзиром да је цео овај процес 
енергетски зависан, са појавом болести расте и потреба за уносом енергије, док 
деградација протеина расте непропорционално њиховој синтези, са појавом 
негативног азотног биланса. Критично болесна деца, а посебно новорођенчад 
и мала деца, осетљива су на негативни азотни биланс, што директно утиче на 
њихов морбидитет и морталитет (2). Процена нутриционог статуса пре почет-
ка нутриционе подршке је интегрални део целокупне евалуације критично бо-
лесне деце са доминантним циљем идентификације малнутриције или ризика 
од појаве малнутриције (3). Малнутриција значајно утиче на степен инфекције, 
морталитет и морбидитет деце, посебно у јединицама интензивне неге и тера-
пије, па је дизајнирање ефективне нутриционе подршке базирано на индиви-
дуалној процени енергетских потреба код свакога пацијента појединачно. Она 
се састоји у процени базалне енергетске потребе, процени енергетских потреба 
индиректном калориметријом, испитивању респираторног квоцијента као и 
стрес фактора (4). Главни је циљ нутриционе подршке повећање краткотрајних 
позитивних ефекта стрес одговора, а минимизирање дуготрајне штетне после-
дице овога одговора. Због тога је индивидуална процена важна у евалуацији 
потреба за макро- и микронутријентима у различитим фазама болести.

Начин уноса нутријената базиран је на прецизној процени предности ен-
тералног у односу на парентерални унос, као што је индивидуални приступ у 
процени и мониторинг нутриционе стратегије.

И поред тога што још увек нема довољно великог броја рандомизованих 
студија о улози нутриционе подршке, чини се да је и употреба специфичних 
нутријената, који имају значајан ефект на имунолошки и инфламаторни одговор 
у току критичних болести, веома актуелна истраживачка педијатријска област.

У том погледу смо и ми вршили евалуацију активне нутриционе подршке 
ентералним или парентералним путем код деце са тешком респираторном 
инсуфицијеноцијом због које су морала бити лечена и механичком вентила-
цијом.Она су симултано упоређивана са децом која су била на стандардној 
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ентералној исхрани, а лечена су пре него је у нашој јединици уведена ком-
плетна парентерална и ентерална исхрана.

Евалуација је спроведена код 58 деце која су била на активној нутриционој 
подршци (група А), и 52 деце која су била на стандардној исхрани (група Б). 
Поред нутриционе процене, у току третмана је вршена контрола и азотног би-
ланса, катаболичког индекса, дужине трајања механичке вентилације, брзине 
одвикавања од механичке вентилације, као и крајњег ефекта третмана.

Анализа је показала да је максимални унос угљених хидрата (мг/кг/мин), 
масти и протеина (гр/кг/дан) у групи на активној нутриционој подршци био: 
угљени хидрати =9,78±1,00, масти =2,93±0,14, протеини =2,66±0,17, док је у гру-
пи Б био: угљени хидрати = 9,10±2,94, масти =1,56±0,86, протеини =1,62±0,77.

При томе је максимални енергетски унос у групи А био 385.65±38.25 KJ/кг/
дан, у поређењу са знатно нижим уносом код групе Б= 299,02±110 KJ/кг/дан.

Катаболички индекс је у групи Б у петом дану пао од иницијалног 5,73 ± 3,30 на 
4,70 ±3,05, што је знатно ниже у односу на групу А, у којој је пад био од иницијал-
ног 5,94 ± 2,76 на 1,29 ± 2,64. Kruskal-Wallis тест није показао никакве разлике у 
иницијалном нивоу катаболичког индекса у обе групе, али је у петом дану постоја-
ла статистички сигнификантно нижа вредност у групи А, на нивоу Р<0.0001.

Анализа азотног биланса је показала да у групи Б постоји пораст у петом 
дану, од иницијалног -79,86 ± 143,75 на 51,45±119,74, док је у групи Б пораст 
од иницијалног -88,26 ± 123,88 на 180,45 ± 85,55. Kruskal-Wallis тест није по-
казао никакве разлике у иницијалном нивоу азотног биланса у обе групе, али 
је у петом дану постојала статистички сигнификантно нижа вредност у групи 
А, на нивоу Р<0.0001. Симултани Спирманов тест је показао сигнификантну 
инверзну корелацију измећу азотног биланса и катаболичког индекса у петом 
дану, на нивоу Р<0.01.

Механичка венталиција код пацијената који су били на активној нутрици-
оној подршци је трајала 5,12 ±1,12 дана, а одвикавање је трајало 1,98 ± 0,74 
дана, у односу код деце у групи Б, у којој је дужина третмана 6,89 ± 1,54 дана, а 
одвикавање 2,98 ± 1,33 дана. 

Узимајући у обзир ове параметре, показали смо да је активна нутрициона 
подршка уносом оптималног нивоа макро- и микронутријената изузетно ефикас-
на у корекцији хиперкатаболизма код критично болесне деце, а нутрициони екви-
либријум је значајни део успешног третмана деце на механичкој вентилацији.
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16.1. ПАТОЛОГИЈА ГОРЊЕГ ДИГЕСТИВНОГ ТРАКТА: 
РЕШАВАЊЕ МИНИМАЛНО ИНВАЗИВНИМ 
ПРИСТУПОМ

Радоица Јокић
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад

УВОД

Ахалазија, гастро-езофагусна рефлуксна болест, полипи и тумори желуца и 
дванаестопалачног црева, трихобезоар желуца, стеноза пилоруса, улкус желуца 
и дванаестопалачног црева, као и друга патолошка стања горњег гастро-интес-
тиналног тракта представљају ретка стања у дечјем узрасту. Иако је већина од 
наведених обољења већ решавана применом минимално инвазивне хирургије, 
ипак подаци о примени овог хируршког приступа у педијатријској популацији 
су новијег датума, али и даље у ограниченом обиму и чак неуобичајени (1,2). 
Циљ рада је да се поред осврта на ову патологију објасни и сликовито прикаже 
најсавременији начини решавања ових патолошких стања уз поштовање ос-
новног принципа да се уз што мању трауму по дете постигну оптимални тера-
пијски резултати.

СЕЛЕКТОВАНА ПАТОЛОГИЈА ГОРЊЕГ ДИГЕСТИВНОГ ТРАКТА

Ахалазија представља обољење једњака које карактерише отежано гутање, 
ретростернални бол, регургитација и повраћање. Главне карактеристике су не-
комплетна релаксација доњег езофагусног сфинктера, повећање његовог тонуса 
и успорена перисталтика једњака. Хелерова миотомија представља екстрамукоз-
но уздужно пресецање мишића једњака и желуца у дужини од најмање 6-8 cm, а 
у пределу доњег сфинктера једњака и кардије. Најчешће се изводи уз такозвану 
предњу фундопликацију по Дору, што представља терапију избора код ахала-
зије. Од 2010. године нови ендоскопски метод, чији акроним је ПОЕМ (per oral 
endoscopic myotomy), добрим резултатима скреће пажњу стручне јавности (3).

Гастроезофагусна рефлуксна болест представља хронично оштећење мукозе 
једњака узроковано рефлуксом желудачног садржаја. Главни разлог је у непо-
стојању заштитне баријере између једњака и желуца, обично услед патолошке 
релаксације доњег езофагусног сфинктера. Честа је и удруженост са постојањем 
хијатусне херније. Терапијски третман обухвата промену животног стила, при-
мену инхибитора протонске пумпе или „H2“ блокатора и антацида. Уколико 
конзервативна терапија не да резултат, примена хирургије, која подразумева 
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фундопликацију постаје оправдана. По успешности се издвојило неколико опе-
ративних захвата: Нисенова, Тупеова, Талова и Дорова фундопликација (4). 

Појава полипа у пределу желуца и дуоденума у дечјем узрасту је доста ретка. 
Међутим, објављивани су радови који указују на њихову значајну повезаност 
са фамилијарном полипозом, малигном алтерацијом и са бројним другим ком-
пликацијама. Ендоскопска полипектомија је свакако први избор у терапијском 
третману гастро-интестиналних полипа. Ипак, уколико на овај начин није мо-
гуће уклањање полипа, хируршке методе постају неопходне (5).

Пилоростеноза је карактеристична за одојчадски узраст (2-6 недеље), док 
је у адолесцентном узрасту веома ретка. Препоручени начин решавања пило-
ростенозе у одојчадском узрасту је пилоромиотомија по Вебер-Рамштеду, док 
је у адолесцентном узрасту примерена такозвана Хаинеке-Микулићева пило-
ропластика (6).

Безоар представља постојање несвареног материјала у дигестивном трак-
ту, који носи назив према структури од које је грађен. У ситуацији трихофа-
гије, дуготрајног гутања косе, назива се трихобезоар, што уједно представља 
најучесталију форму безоара (7). Коса је практично несварљива и због своје 
карактеристичне глатке површине перисталтика је тешко измешта из желуца. 
Сваки трихобезоар је уобичајено црне боје, без обзира на оригиналну боје косе 
пацијента, услед денатурације протеина косе узроковане дејством хлороводо-
ничне киселине желуца. У литератури се доста често описује удруженост три-
хобезоара желуца са појавом полипа у истој регији. Понекад се описује чак 
и малигна алтерација описаних полипа. Мултидисциплинарни приступ са ра-
ним постављањем дијагнозе је есенцијалан. Стандардни третмани за уклањање 
гастричних трихобезоара обухватају медикаментно лечење, ендоскопију и хи-
руршки начин лечења (8). 

Перфорација улкуса у пределу булбуса дуоденума, карактеристична у ад-
ултним узрастима, веома је ретка у дечјем узрасту. Уобичајени начин решавања 
је директна сутура (ушивање) чиме се спречава опасност настанка перитоне-
алне контаминације. 

МИНИМАЛНО ИНВАЗИВНА ХИРУРГИЈА

Издвојене су следеће лапароскопске операције: Хелерова (Heller) миото-
мија код ахалазије, Нисенова (Nissen), Тупеова (Toupet) и/или Дорова (Dor) 
фундопликација код гастро-езофагусне болести, комбиноване лапароскопско-
ендоскопске полипектомије код локализација полипа на желуцу и дванаесто-
палачном цреву, ресекције других врста тумора у наведеној регији, Хаинеке-
Микулићева (Heinecke-Mikulicz) пилоропластика и Роское Грахамова (Roscoe 
Graham) модификација оменталне пач технике код хируршког збрињавања ул-
кусне перфорације на дванаестопалачном цреву.
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Хелерова миотомија уз предњу фундопликацију по Дору, као што је поме-
нуто, представља терапију избора код решавања ахалазије, у последње време се 
примарно изводи уз минимално инвазивни односно лапароскопски приступ.

Нисенова, Тупеова, Талова и Дорова фундопликација се такође изводе ла-
пароскопским приступом уз подједнаку успешност као и приликом извођења 
класичном отвореном техником.

Полипи желуца и дуоденума се карактеришу појавом акутног крварења, 
што захтева спровођење ендоскопске хемостазе, а потом њихово дефинитивно 
збрињавање комбинованом лапароскопско-ендоскопском методом. Посебно 
тежак дијагностички и хируршки задатак је проналажење и уклањање полипа 
дуоденума. У свим случајевима езофаго-гастро-дуоденоскопија треба да пре-
тходи оперативном захвату као дијагностички или терапијски поступак. Тек 
уколико није могуће ендоскопско збрињавање, минимално инвазивна хирур-
гија наступа, када и сам оперативни захват подразумева, поред лапароскопског 
хируршког дела, и истовремену примену ендоскопије као контролу хемостазе, 
хируршког рада и оперативну навигацију.

Приликом терапијског решавања трихобезоара, поред конвенционалне 
отворене хирургије истиче се и лапароскопски начин решавања. Нирасава 
(Nirasawa) са сарадницима је први објавио рад који описује овај начин ук-
лањања трихобезоара, али након тога је само мањи број радова објављен уз 
примену сличног оперативног приступа (8,9). Овај приступ представља нов 
терапијски начин, а његово успешно извођење указује на велике могућности и 
широку примену у клиничкој пракси. 

Примена оменталне „пач“ технике за решавање улкусне перфорације, коју 
је описао Роское Грахам (Roscoe Graham omental patch technique), постигнути 
су значајно бољи терапијски резултати (10). Применом лапароскопске хирур-
гије додатно је подигнута вредност овог метода лечења. 

НАШЕ ИСКУСТВО

У периоду од последњих пет година наведени оперативни захвати су учиње-
ни код педијатријских пацијената узраста од 14 месеци до 18 година живота. 
Пацијенти су селектовани на основу података из историја болести, налаза кли-
ничког прегледа и других додатних дијагностичких процедура и поступака, а у 
пуној сарадњи са педијатрима гастроентеролозима и анестезиолозима. Прили-
ком извођења терапијских хируршких поступака, готово код свих је примењи-
вана и континуирана ендоскопска навигација и контрола. Све операције су из-
вршене у целости лапароскопски и без конверзије, односно примене класичне 
отворене хируршке технике. Само у изузетним случајевима је било потребно 
проширење инцизије у пределу пупка ради екстериоризације интра-абдоми-
налних структура и органа. Тај екстракорпорални део операције је омогућавао 
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коришћење свих позитивних страна класичне отворене хирургије. Укупно је 
извршено: 3 Хелерове миотомије у комбинацији са Доровом фундопликацијом 
код ахалазија, 4 Нисенове фундопликације код гастро-езофагусне рефлуксне 
болести, 2 случаја полипа у пределу желуца и један случај полипозе на два-
наестопалачном цреву и горњим партијама јејунума (потврђено да се ради о 
Појс-Јегерсовом синдрому), једна ресекција шванома у пределу желуца, једна 
Хаинеке-Микулићева пилоропластика код дечака узраста 17 година, уклањање 
једног трихобезоара желуца и додатна полипектомија полипа у антралној ре-
гији, као и једна Роское Грахамова операција код перфорираног улкуса на два-
наестопалачном цреву. Сви пацијенти су добро поднели хируршке процедуре 
и нису имали постоперативних компликација. 

ЗАКЉУЧАК

Ова прелиминарна искуства показују да је дијагностичка ендоскопија вео-
ма корисна за планиране лапароскопске или комбиноване лапароскопско-ен-
доскопске операције. Лапараскопска техника код решавања специфичних па-
толошких стања горњег дигестивног тракта је изводљива, сигурна и може се 
препоручити као терапијски третман избора и у педијатријској популацији. 
Уколико се хируршке процедуре изводе уз посебну пажњу и од стране искус-
них дечјих хирурга у области минимално инвазивне хирургије, терапијски ис-
ход је обећавајући.
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16.2. ПРЕНАТАЛНА ДИЈАГНОСТИКА КОШТАНИХ 
МАЛФОРМАЦИЈА

Радивој Брдар1, Александар Љубић2

1Универзитетска дечја клиника, Београд
2Институт за гинекологију и акушерство Клиничког центра 
Србије, Београд
1,2Mедицински факултет Универзитета у Београду

Пренатална дијагностика скелeтних малформaција је могућа ултразвучном 
евалуацијом, а потврђује се генетичко-молекуларним тестирањем користећи 
инвазивне процедуре, као и постнатално радиографијама и аутопсијама, 
укључујући хисто-морфолошке анализе хрскавице и костију. Постављање 
прецизне пренаталне дијагнозе ултразвуком је још увек велики изазов и по-
ред значајног технолошког напретка. Међутим, коришћење двo- и трoдимен-o- и трoдимен-
зионалног ултразвука олакшава откривање абнормалних скелетних елемената. 
Фетални скелет се може визуализовати дводимензионалним ултразвуком од 
14. гестационе недеље (1). Мерење феталног фемура и хумеруса је део базич-(1). Мерење феталног фемура и хумеруса је део базич-
не (стандардне) евалуације у средњем триместру. Ако су те мере мање од 5. 
перцентила или -2 SD, тај фетус треба евалуирати у центру оспособљеном да 
евалуира цео фетални скелет и да да генетски савет (2). У тим случајевима би 
требало испитати више норматива, као што је дато на табели 1. 

Колико је важно постојање експертских центара који се баве овом пробле-
матиком најбоље говори податак да тачност пренаталне дијагностике скелет-
них дисплазија износи до 40% (3). Ово може довести до нетачне информације 
о лечењу, удаљеним резултатима и ризику од поновне појаве. 

У раду износимо и наше искуство у пренаталној дијагностици коштаних 
малформација базирано на раду пренаталног конзилијума Универзитетске 
дечје клинике. Тимски рад је основа овог конзилијума. Чине га гинеколог-пери-
натолог, дечји ортопед, неуролог, кардиолог, неурохирург, уролог, неонатолог, 
генетичар и експерти другог профила. На основу разматрања докумeнтације, 
непосредног ултразвучног налаза и допунских прегледа (3 и 4D ултразвук, 
NMR, амниоцентеза и/или кордоцентеза, генетско испитивање) конзилијум 
доноси извештај са којим трудница иде свом лекару који је даље контролише, 
лечи или упућује на етички комитет (упућено 58 пацијената). 

Остеохондродисплазије или скелетне дисплазије (генерализоване скелет-
не абнормалности) и дисостозе (једна или група абнормалних костију) су ге-
нетски хетерогена група од преко 350 различитих обољења. Иако ултразвучни 
критеријуми нису увек патогномонични, нека од ових обољења су присутна 
пренатално и могу се дијагностиковати ултразвуком. Постоји значајан прогрес 
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у идентификацији молекуларних дефеката тако да су они откривени код при-
ближно 160 од 350 ових обољења (4). Наслеђивање скелетних дисплазија може 
бити аутозомно доминантно, аутозомно рецесивно или везано за Х хромозом 
(5). Многе од скелетних дисплазија карактерише висок леталитет због плућне 
инсуфицијенције (хипоплазија плућа због малог обима грудног коша) и удру-
жених висцералних абнормалности. Значајан број ових обољења је последица 
нове доминантне мутације, па се јављају у породицама без позитивне анамнезе 
за скелетне дисплазије. Често је потребно детаљно постнатално клиничко, па-
толошко, радиолошко, молекуларно-генетско испитивање за тачну дијагнозу и 
одређивање ризика наслеђивања (6).

Табела 1. Стандардизован ултразвучни приступ скелетним дисплазијама 

Гестацијона старост
Дужина дугих костију
Изглед метафизарних делова
ЕХО густина дугих костију
Величина и облик стопала
Руке (број прстију, облик фаланги и минералиизација)
Обими (главе, трбуха и грудног коша)
Латерални изглед грудног коша
Минерализација и облик лобање
Минерализација и облик кичмених пршљенова
Величина и облик лопатице
Присуство секундарних епифиза
Величина и облик вилице
Профил фетуса
Ненормални положај удова
Друге урођене аномалије
Евалуација амнионске течности
Хидропс

Учињена је ретроспективана студија 108 фетуса са ортопедском патоло-
гијом. Највећи број пацијената (64) је имало поремећаје раста различите ети-
ологије. Малфорамције типа грудвастог стопала (pes equinovarus) имало је 13 
фетуса, а прекид раста појединих сегмената костију 22 детета. Код преосталих 
7 пацијената констатоване су контрактуре, неуромишићна обољења, полидак-
тилија, Down синдром и аномалије фацијалног скелета. Неке малформације се 
региструју одмах, док је за друге потребно праћење и допунско испитивање. 
Неке од њих се тешко дијагностикују, као што су неуромишићна обољења, ар-
трогрипозе и застој у расту. Pes equinovarus или мали застој у расту се успешно 
лече. Пропустили смо да дијагностикујемо једну артрогрипозу и због тога смо 
имали великих медико-легалних проблема. У овом контексту велики проблем 
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је што је код највећег броја скелетних аномалија у нашој серији дијагноза по-
стављена после 20. гестационе недеље (просечно са 27). 

Родитељима је објашњена природа деформитета, функционални и естет-
ски проблеми, начин и могућности лечења. Посебно је важан савет о могућој 
поновној појави аномалије. Постнатално смо пацијенте упућивали на лечење у 
одговарајућу установу.

Европски регистар је нашао чак 22% скелетних аномалија, за разлику од 
нашег конзилијума који од 2003-2005. године утврдио 7% скелетних аномалија 
(Tабела 2).

Табела 2. Најчешће пренатално откривене мајор аномалије (%)

МАЈОР аномалије Европски регистар 
(20 држава)

Конзилијум УДК-ГАК, 
2003-2005. год.

Урођене срчане мане 23 27
Аномалије скелета 22 7
Аномалије урогениталног система 18 25
Хромозомопатије 9,4 19
ЦНС аномалије 7,9 5
Фацијалне аномалије 6,6 2
Гастроинтестиналне 5,2 17

На просечних 75000 порођаја у Србији може се очекивати приближно 800 
мајор аномалија. Ако је 7% скелетних аномалија у нашој земљи, то значи да би 
их годишње требало бити 56, а ако их је 22% онда 176. Ово вероватно значи 
да је потребно боље дефинисати стандарде пренаталног ултразвучног прегледа 
скелета и поправити едукацију гинеколога.

ЗАКЉУЧАК

Пренатална дијагностика ортопедских малформација је циљ модерне ме-
дицине. У неким случајевима је врло тешка, у сваком случају врло корисна и 
преставља велики изазов. Напредак пренаталне дијагностике омогућен је тех-
нолошким открићима и унапређењем знања из ове области. Захтева тимски рад 
и сталну размену искустава. Она омогућава благовремену дијагнозу ортопед-
ских малфорамција, прекид трудноће код тешких аномалија и благовремено 
лечење коректибилних малформација. У сваком случају треба уложити велики 
напор ка пренаталном дијагностиковању ових малформација, без обзира што 
несавршеност опреме, као и знања и у много развијеним земљама представљају 
ограничавајући фактор.
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16.3. ОПСТРУКЦИЈА ГОРЊИХ ДИСАЈНИХ ПУТЕВА 
УРОЂЕНИМ АНОМАЛИЈАМА И ТУМОРИМА

Радоје Симић, Ђорђе Крављанац, Владан Шубаревић
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије 
„Др Вукан Чупић“, Београд

Горњи дисајни пут (ГДП) може бити место бројних урођених и стечених 
обољења која доводе до његове анатомске и функционалне опструкције (1). 
Опструкције горњег дисајног пута (ОГДП) могу се поделити на урођене и сте-
чене, инфективне и неинфективне, акутне и хроничне (2). Најпрактичнија је 
подела према анатомском нивоу на: назалне, фаринксне, ларинксне и ванто-
раксне трахеалне опструкције (3). 

Конгениталне ОГДП, иако релативно ретке, доводе до тешких респиратор-
них проблема у неонаталном периоду. Због отежаног дисања и поремећеног 
акта гутања ови болесници могу да имају и проблеме приликом храњења. Ово 
води успореном напредовању и понављаним аспирацијама (1-3).

Развој дисајних путева почиње у 4. недељи гестације, а реканализацијом у 
7. недељи ембрионалног живота завршава се њихово формирање. Поремећаји 
у развоју обично су узроковани одсуством или непотпуном реканализацијом 
дисајног пута (1).

Пренаталним прегледом ултразвуком или магнетском резонанцијом могу 
да се открију узроци, посебно тумори, који доводе до компромитовања дисај-
ног пута. Ултразвучни преглед је од примарног значаја у откривању секвенце 
високе конгениталне опструкције дисајног пута (енгл. congenital high airway 
obstructionsequence - CHAOS). Магнетска резонанција је неоходна за прециз-
нију дијагнозу и планирање порођаја при коме мора да се обезбеди дисајни 
пут интубацијом или трахеостомијом док је дете још на плацентном крвотоку 
(EXIT процедура, енгл. ex utero intrapartum treatment) (1,2).

Главни симптом ОГДП је стридор различитих карактеристика (инспира-
торни, експираторни, бифазични), у зависности од нивоа опструкције. Поред 
анализе карактеристика стридора по врсти и трајању (сталан или интерми-
тентан), код детета се посматра повезаност опструкције са положајем тела, 
присуство цијанозе, измењеност гласа, ретракција меких ткива врата и груд-
ног коша, повлачење трахеје и могућност исхране. Посебна пажња се обраћа на 
аномалије лица (величина доње вилице, положај језика, расцеп усне и непца, 
деформитети костију лица). Карактеристике дисајних путева у неонаталном 
периоду (величина, резистенција, мекоћа хрскавице, реаговање на бета аго-
нисте) доприносе драматичнијем развоју поремећаја дисања него у старијем 
узрасту (1).
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Опструкција ГДП на нивоу носа може бити узрокована атрезијом хоана, зна-
чајном стенозом хоана или коштане апертуре носа. Од цистичних формација на 
овом нивоу јављају се менингоенцефалоцеле, менингоцеле, дермоидне и епидер-
моидне цисте, мукоцеле и лимфатичке малформације. Солидни тумори који оп-
струишу носни ходник и епифаринкс су: хемангиом, неурофибром, глиом, кра-
ниофарингеом, неуробластом, рабдомиосарком, хордом и други (3-5).

Осим тумора фаринкса, језика и непца, до опструкције на нивоу средњег дела 
аеродигестивног пута доводи стање мале доње вилице са западањем језика.

По рођењу, опструкцију од уласка у ларинкс до рачве трахеје изазивају: ла-
ринго- и трахеомалација, урођена субглотисна стеноза, атрезија, опна или циста 
ларинкса, комплексне ларинго-трахеалне аномалије, парализа гласних жица, 
субглотисни хемангиом, лимфатичка малформација, васкуларни прстен (1-7).

Краниофацијалне аномалије код којих поред проблема у исхрани, не-
уролошком развоју и поремећајима вида и слуха постоји и ОГДП су: Pierre-
Robin секвенца и најчешћи синдроми: Crouzon, Apert, Pfeiffer, Teacher-Collins, 
Goldenhar, хемифацијална микрозомија. Установљено је да је 36 синдрома који 
садрже краниофацијалне аномалије удружено са једним или више од укупно 14 
малформација ларинкса (2,8).

Од великог броја урођених аномалија и тумора који доводе до ОГДП у овом 
раду обрађујемо оне у којима педијатар и пластични хирург имају најактивнију 
улогу у тимском лечењу деце са овим проблемима. Поред пулмолога и специја-
листа ОРЛ, који изводе дијагностичке и терапијске ендоскопске процедуре и 
хирурга различитих специјалности који оперишу болеснике, наглашава се ак-
тивна улога анестезиолога и пулмолога у извођењу отежане интубације. На-
гласак у овом раду дат је новинама у савременом лечењу које се спроводи у 
Институту за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић” у 
Београду, а што подразумева мање радикално хируршко лечење, минимално 
инвазивно и нехируршко лечење које примењују дечји пластични хирурзи код 
деце са ОГДП.

PIERREROBIN СЕКВЕНЦА

Pierre-Robin секвенца или само Робинова секвенца је низ аномалија запо-
четих хипоплазијом доње вилице, што је довело до високог положаја језика у 
ембрионалном развоју. Закаснело спуштање језика спречило је спајање непца. 
Отуда после рођења ова деца имају главу налик птичјој, са малом доњом ви-
лицом, расцепом непца и западањем језика у ждрело (слика 1, лево). Ова ано-
малија се јавља у 1 на 8500 до 14 000 живорођене деце. Прва мера у лечењу је 
постављање детета да спава на боку или трбуху. Палатинални оптуратор са 
наставком за базу језика или назофарингеални тубус, што је скраћени назотра-
хеални тубус, следећи су поступци у омогућавању несметаног дисања. Ако ове 
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мере нису од помоћи, спроводе се глосопексија, трахеостомија или остеогенет-
ска дистракција доње вилице (9,10). Привремена глосопексија, као најмање аг-
ресивна од ове три методе, изводи се фиксацијом врха језика за доњи део доње 
усне са унутрашње стране (слика 1, десно). 

Слика 1. Болесник са Pierre-Robin секвенцом. Због западања језика и ОГДП 
види се увлачење меких ткива грудног коша (слика лево). Чињена фиксација 

врха језика за доњу усну (слика десно)

Ова операција је показала успешност код преко 90% болесника код којих 
је GILLS скор био мањи или једнак 2. Овај скор се добија давањем броја 1 или 
0 за присуство или одсуство симптома, клиничких знакова и стања означених 
почетним словима енглеских речи (гастроезофагусни рефлукс, неопходност за 
преоперативном интубацијом, касна (late) operacija, мала (low) порођајна маса 
и постојање синдрома) (10). Слични припципи лечења примењују се и код бо-
лесника који имају друге краниофацијалне аномалије, а развијају исту симпто-
матологију (8).

ВАСКУЛАРНЕ АНОМАЛИЈЕ

Хемангиоми

Инфантилни хемангиоми, као најчешћи тумори одојачког периода, изази-
вају ОГДП ако се налазе субглотисно као изолована лезија или у склопу хе-
мангиома у кожи који захвата предео где расте брада. Раније су се деца са овим 
проблемима лечила применом кортикостероида, интерферона, хемиотерапије. 
Последњих година успешност у лечењу од око 90% даје орална примена про-
пранолола (1,2). За хемангиоме врха носа и усана који слабије реагују на при-
мењену медикаментну терапију и код заосталог поткожног резидуума грађеног 
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од масног и везивног ткива примењује се хируршко лечење скривањем ожиља-
ка или његовим смањивањем користећи шав „дуванкесе” (5).

Слика 2. Болесница из периода пре увођења пропранолола у терапијске 
протоколе, са хемангиомом носа који није реаговао на кортикостероидну 
терапију (слика лево). Изглед детета после оперативног лечења применом 

циркуларне ексцизије и шава „дуванкесе” (слика десно)

Лимфатичке малформације

Поремећај у структурном развоју лимфних судова доводи до стварања мул-
тицистичне формације са цистама већим од 2 цм у пречнику (макроцисте) или 
бројним цистама мањег пречника (микроцисте). Микроцистична лимфатичка 
малформација која захвата обострано под усне дупље и околне структуре даје 
најтежу симптоматологију и најсложенија је за лечење. Код ове деце се изво-
ди трахеостомија, покушава суптотална ексцизија или се локално примењује 
блеомицин. Површне цисте се лече ласером. За макроцистичне малформације 
врата са великим успехом се примењује имуномодулаторни лек ОК-432, чак и 
пренатално (4,7).

Цисте пореклом од III и IV ждрелног лука

Цисте локализоване најчешће уз леви режањ штитасте жлезде, ако се поја-
ве у неонаталном периоду, због своје величине и пратеће инфекције, могу да 
угрозе дисајни пут. Оне настају због поремећаја у развоју свих делова III или 
IV ждрелног лука. Дијагноза се поставља ендоскопским налазом отвора у фоси 
пириформис. Ендоскопски преглед се наставља електрокаутеризацијом отвора 
или применом ласера. Увећана циста се аспирира или дренира. На овај начин се 
смањује ризик од оперативне повреде неуроваскуларних структура и смањује 
проценат настанка рецидива (4).
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Опструкције ГДП изазивају многе урођене аномалије и тумори, што само 
по себи захтева укључивање у процесе дијагностиковања и лечења великог 
броја лекара различитих специјалности. Очекује се да сваки члан мултидисци-
плинарног тима увођењем нових и мање агресивних процедура омогући брже 
и мање трауматично излечење.
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17.1. ЗНАЧАЈ УЛТРАЗВУКА У ДИЈАГНОСТИЦИ 
ОБОЉЕЊА АБДОМЕНА ДЕЧЈЕГ ДОБА

Жељко Смољанић
Универзитетска дечја клиника, Београд

Чињеница да ултразвуком (УЗ) можемо дијагностиковати бројна обољења 
различите етиологије у сваком органу трбушне дупље говори о великом зна-
чају који УЗ има у дијагностици обољења абдомена. Када се томе додају ње-
гова нешкодљивост и лака примена, онда је његов значај за дечју популацију, 
у поређењу са другим радиолошким методима, још већи. Детаљнијом анали-
зом може се испитивати успешност УЗ код појединих индикација/патолошких 
стања. Oбично се утврди да постоје проблеми који отежавају дијагностику и 
услови које треба испунити да би УЗ дијагностика била успешна у мери која је 
приближна очекивањима лекара који пацијенте успућују на УЗ преглед. 

Једна од најчешћих индикација за УЗ преглед абдомена је бол у доњем 
десном квадранту абдомена, са сумњом на акутни или перфорациони апенди-
цитис (1). У стручној литератури налазимо податке о високој сензитивности 
(80-95%) и специфичности (89-100%) УЗ у дијагностици акутног апендицити-
са (2). Ипак, постоје и лажно позитивни налази, када су друга инфламаторна 
обољења црева погрешно протумачена као акутни апендицитис. Такође су мо-
гући и лажно негативни налази због фокалног запаљења апендикса, најчешће 
на његовом апексу, док су остали делови апендикса неизмењени (3) или услед 
аберантне позиције апендикса, најчешће ретроцекално, где је апендикс, због 
метеоризма, недоступан УЗ прегледу. 

Слика 1. Нормалан апендикс (А) и акутни апендицитис (Б).
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Ако се држимо стандардних правила прегледа илеоцекалне регије са дози-
раном компресијом и користимо линеарну сонду фреквенце не мање од 5 MHz, 
а пожељна је 7-12 MHz, могуће је остварити добар приказ апендикса и лако раз-
ликовати нормалан од патолошког налаза (Слика 1.). Нормалан апендикс је ту-
буларног изгледа, слепо завршен на дисталном крају, компресибилан, пречника 
до 6 мм. Мукоза и субмукоза су централно локализоване, хиперехогеног изгледа, 
док је споља препознатљив мишићни слој зида хипоехогене структуре. Лумен је 
најчешће без садржаја или са малом количином течности или гаса. У зиду апенди-
кса, колор Doppler-ом, региструје се минималан проток. Инфламирани апендикс 
је некомпресибилан, пречника преко 6 мм, често више од 10 мм, слојеви зида су 
задебљани, раслојени, у лумену се може наћи повећана количина течног, хипое-
хогеног садржаја или/и апендиколит са акустичком сенком. Регионални лимфни 
нодуси су увећани, периапендикуларна флегмона је хетероехогене структуре, 
доминантно хиперехогена. Зид инфламираног апендикса је хиперемичан. 

Перфорација се догађа код 20-30% деце са апендицитисом (4). Дијагноза је 
тада отежана јер се испражњени апендикс теже идентификује. Постоји дискон-
тинуитет мукозе. Код перфорације се у близини апендикса или удаљено нађе 
хипоехогена колекција течности (без зида) која представља апсцес. Обично је 
неправилног облика и шири се интеринтестинално. Ако је старијег датума има 
правилнију форму, унутрашње преграде и псеудокапсулу. Околне вијуге црева 
су задебљаног, хиперехогеног зида, хипо- или аперисталтичне.

Међутим, сумња на акутни апендицитис као узрок бола у доњем десном 
квадранту абдомена може бити неоправдана јер и друга обољења гастроин-
тестиналног или урогениталног тракта могу имитирати апендицитис (5). Због 
тога, ако је УЗ налаз илеоцекалне регије негативан, потребан је детаљан пре-
глед пелвиса и читавог абдомена, где се могу наћи следећа патолошка стања 
која су узрок абдоминалног бола.

Мезентерична лимфаденопатија. Увећање мезентеричних лимфних но-
дуса може бити последица инфективног, инфламаторног или неопластичког 
процеса и узрок бола у доњем десном квадранту абдомена (6). Нормални ме-
зентријални лимфни нодуси имају краћу осу промера до 4 мм. Сматра се да 
су значајно увећани када је краћа оса преко 8 мм. Највеће лимфне нодусе УЗ 
можемо наћи у илеоцекалној регији, у корену мезоа танког црева, дуж мезен-
теричних крвних судова. Лимфне нодусе препознајемо по карактеристичном 
елипсоидном облику, њиховој хипоехогеној структури и ехогеном хилусу из 
кога се ка периферији нодуса шире крвни судови.

Акутни абдоминални бол може бити изазван бактеријском инфекцијом терми-
налног илеума и цекума, или Crohn-овом болешћу. УЗ приказује задебљања цревног 
зида (7), где је захваћени сегмент црева задебљан по читавој циркумференцији, 
раслојен, дебљине 5-15 мм, а нормално је до 3 мм. На попречном пресеку црево 
има изглед мете са ехогеним централним делом који одговара мукози и хипоехо-
геним мишићим слојем на периферији. Перисталтика је ослабљена, али очувана. 
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Појачан je колор Doppler сигнал у свим слојевима захваћеног дела црева, увећани 
су мезентеријални лимфни нодуси, а суседно масно ткиво је хиперехогено.

Идиопатски системски васкулитис или пурпура Henoch–Schönlein је често 
праћен абдоминалним болом, некада и пре појаве промена на кожи. На УЗ на-
лазимо ехоген или хиперехоген зид танког црева који је хиперваскуларизован. 
Интермитентна илео-илеална или јејуно-јејунална инвагинација нису реткост, 
посебно у фази јачег абдоминалног бола.

Meckel-ов дивертикулум одговара перзистентном лумену илеалног дела 
омфалоентеричног дуктуса. Узрок бола у абдомену може бити његова инфла-
мација. Када се дивертикулум посуврати у лумен илеума може постати тачка 
водиља интестиналне инвагинације која има специфичну клиничку и УЗ пре-
зентацију. На УЗ се мали Meckel-ов дивертикулум тешко може препознати. 
Када је инфламиран, препознаје се као хипоехогена, цистолика или тубулар-
на структра на антимезентеричној страни дисталног дела илеума. Апендикс је 
тада обично нормалне морфологије.

Конгенитална цистична дупликација црева, обично терминалног илеума, 
појављује се као циста на мезентеријалној страни црева. Слојеви зида цисте од-
говарају слојевима зида нормалног црева. Садржај је обичнои анехоген, некада 
ехоген са талогом, ако је претходно било крварења у цисту. Цистична дуплика-
ција црева може бити тачка водиља инвагинације или узрок компресије и оп-
струкције лумена нормалног црева, што је праћено одговарајућим тегобама.

Лимфом, ако је локализован у абдомену, обично захвата терминални иле-
ум у виду изразито хипоехогеног, трансмуралног задебљања зида, са губитком 
стратификације. Увећање мезентеријалних лимфних нодуса, асцитес, интести-
нална инвагинација су чест пратилац лимфома илеоцекалне регије. 

Торзија јајника, посебно десног, може да имитира акутни апендицитис. Де-
лимично или потпуно увртање јајника и тубе утерине око њихове васкуларне 
петељке доводи до прекида венског и артеријског протока и појаве масивних 
хеморгијских инфаркција и некрозе. Фактори који фаворизују торзију јајника 
су инфламација, циста или солидни тумор јајника (тератом). Изглед јајника на 
УЗ прегледу (8) зависи од трајања торзије и придружених патолошких про-
мена. Јајник је увећан, хетероехогене, доминантно хипоехогене структуре, са 
деформисаним и периферно распоређеним фоликулима. У одмаклој фази тор-
зије, колор Doppler -ом се види строма јајника без васкуларизације. Код већ 
изражене венске тромбозе у торквираном јајнику артеријске пулзације могу 
бити очуване, али ако нема венског протока иреверзибилне промене су од-
макле а опоравак јајника није вероватан (9). Пратећи знак торзије јајника је 
појава течности у Douglas-овом шпагу, што отежава диференцијалну дијагнозу 
према апендицитису. 

Постменархалнo, циста јајника може настати као последица прекомерно 
растућег de Graаf-овог фоликула, када има изглед симплекс цисте са глатким 
зидом и бистрим анехогеним садржајем; циста жутог тела са продуженом 
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инволуцијом је обично комплексног изгледа, са замућеним, хеморагичним 
садржајем и септама. Када су цисте промера преко 3 цм сматра се да су пато-
лошке, тзв. функционлне цисте јајника. Цисте мање од 5 цм обично се спон-
тано смање и изгубе. Ако су веће од 5 цм и ако перзистирају у више мен-
струалних циклуса, суспектне су на неопластички процес и захтевају даљу 
експлорацију (10) (КТ, МР, или перкутану или хируршку аспирацију). Бол 
изазивају цисте већих димензија због компресије околних структура. Акутни 
бол може бити последица хеморагије, руптуре или торзије.

Интусусцепција је један од најчешћих узрока абдоминалног бола код деце 
узраста од 3. месеца до 2. године. Најчешће је примарна (преко 90%), без јасног 
узрока и без прецизно одређене тачке водиље, када се сматра да је то нека од 
инфламираних Peyer-ових плоча. Код секундарне интусусцепције тачка водиља 
је посувраћени Meckel-ов дивертикулум, цистична дупликација црева, полип 
цревног зида или лимфом. Дијагноза интусусцепције се УЗ потврђује типич-
ном сликом мете на попречном пресеку (ехогни центар и више хипоехогних 
концентричних слојева на периферији) (Слика 2.) или сликом псеудобубрега 
на уздужном пресеку. У зиду црева се колор Doppler-ом може регистровати 
проток крви ако је црево витално, док се код одмаклих некротичних промена 
проток не региструје.

Слика 2. Интусусцепција, знак мете

Цревни паразити. Интестинална аскаријаза може бити узрок акутног или 
рекурентног бола у абдомену у краћем или дужем периоду времена. Болест се 
најчешће дијагностикује прегледом столице али је паразите могуће приказати 
ултразвуком, пасажом црева или КТ. Презентација паразита на УЗ прегледу 
зависи од положаја уздужне осе паразита у односу на раван пресека. Тако на 
сонограму паразит изгледа као ехогена трака, или као три или четири паралел-
не хиперехогене линије, зависно од степена дистензије алиментарног канала 
паразита. Ако лумен црева садржи више течности паразит је боље видљив тако 
да се код циљаних прегледа, у оквиру припреме, препоручује претходни унос 
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повећане количине воде. Треба водити рачуна о могућој нетипичној миграцији 
паразита у жучну кесицу или панкреасни дуктус.

На основу приказаног, код само једнe индикацијe - бол у доњем десном квад-
ранту абдомена - диференцијално дијагностички конкурише десетак обољења. 
Значај УЗ се огледа баш у чињеници да се свако од њих помоћу УЗ може ус-
пешно дијагностиковати. Листа индикација за преглед абдомена УЗ, у којима 
је успешност дијагностике веома висока, јесте дугачка: повраћање, палпабилна 
маса у било ком делу абдомена, жутица, хематурија, хематемеза, посттраумат-
ска стања, итд. Због тога се број болести које УЗ можемо дија гностиковати дра-
матично увећава. Истовремено расте и број болесника којима је преглед абдо-
мена УЗ објективно потребан. 

Последњих година проблем представља неселективно упућивање болесни-
ка на УЗ преглед абдомена без квалитетне и јасне индикације. Да би индика-
ција за УЗ преглед била оправдана а циљ прегледа јасан, потребно је претход-
но узети детаљну анамнезу, са анализом тегоба. На пример, код бола у трбуху 
требало би утврдити: локализацију и тачку максималног бола, настанак бола, 
трајање, интензитет, итд. Физикални преглед мора да обухвати палпацију, пер-
кусију, аускултацију абдомена, а ако је потребно и ректални туше. Минимална 
лабораторијска обрада подразумева прегледе крви, столице и урина. Тек након 
сумирања свих налаза педијатар или дечју хирург ће моћи да, између бројних 
болесника са абдоминалним болом и/или другим тегобама, на УЗ преглед упу-
ти оне код којих ће УЗ дати највећи допринос коначној дијагнози. 

ЗАКЉУЧАК

Иако је, без дилеме, значај УЗ за дијагностику обољења абдомена непро-
цењив, постоје и проблеми. Предуслов за очувања квалитета прегледа и побољ-
шање успешности УЗ у дијагностици обољења абдомена је селекција болесника 
на бази објективних критеријума, као и јасно дефинисан циљ УЗ прегледа.
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