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ИЗВОД ИЗ РЕЦЕНЗИЈЕ

За овогодишњи, XV семинар Пeдијатријске школе Србије, планирано је 59 
предавања (радова) који обухватају готово све области педијатрије, а новина је 
што је у програм Школе укључена пропедевтика.

У изради ове публикације учествовало је 75 аутора и коаутора. Шест преда-
вача су из страних земаља (пет из суседних, а један из Сједињених Америчких 
Држава). Одмах треба истаћи да су радови ових аутора у погледу стручног и 
научног нивоа на завидној висини и да задовољавају високе критеријуме које 
је поставила Школа. Исту оцену заслужују и аутори радова из мањих медицин-
ских центара (Ваљево, Крушевац), тако да, уз похвалу, они заслужују и позив 
да наставе сарадњу са Школом.

Аутори су одабрали значајне области oдносно теме из дечје медицине које 
су врло актуелне, како за рад педијатара-клиничара тако и педијатара из „пр-
вих борбених редова“ (да парафразирамо професора Вукана Чупића, једног 
од великана југословенске педијатрије). У радовима су изнета најновија на-
учна и клиничка достигнућа о епидемиологији, етиопатогенези, клиничким 
манифестацијaма, дијагнози, лечењу и, нарочито, о превентивним аспектима 
честих и значајних дечјих обољења. Без претеривања се може рећи да неки 
радови, у погледу стручно-научног нивоа, досежу радове који се објављују у 
најугледнијим медицинским часописима.

Иако су готово увек неизбежне, неке грешке, које чине аутори радова, 
ипак не би смеле стално да се понављају. Није само реч о језичким и словним 
грешкама, великој употреби често необјашњених скраћеница, неадекватном 
навођењу литературе и неким другим мањим пропустима. Овај пут се поткрао 
и мањи број крупнијих стручних грешака, у појединим радовима материја 
није изложена систематично и прегледно, а неки аутори нису се придржавали 
пропозиција Школе у погледу дужине текста. Мишљења смо да је све ово могло  
бити избегнуто да су модератори појединих тематских области уложили више 
напора и пажљивије прочитали радове својих сарадника.

Уочени недостаци не могу да умање значај ове Школе, која из године у годи-
ну све више постаје извориште иновација и доктрина неопходних за успешан 
рад лекара којима је поверено здравље деце.



Уредници, модератори и аутори уложили су велики труд да се Школа и ове 
године организује и да се публикација благовремено објави. То ће несумњиво  
допринети подизању нивоа здравствене заштите деце и адолесцената. Истовре-
мено, сматрамо да ће то бити један од крупнијих корака у приближавању нашем 
циљу – да се померимо са „европског дна“, на који нас је недавно, процењујући 
квалитете здравствене заштите у нашој земљи, поставила Европска унија.

Београд, 30. мај 2012. год.

Др Боривој Марјановић, научни саветник
Др Невенка Рончевић, професор емеритус
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1.1. НАЦИОНАЛНИ МИЛЕНИЈУМСКИ ЦИЉЕВИ У 
ПЕРИНАТАЛНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ

драгана лозановић
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије
„Др Вукан Чупић“, Београд

Увод

На Миленијумском самиту одржаном у Њујорку септембра 2000. године, 
заједно са још 189 земаља потписница, Србија је усвојила Миленијумску де-
кларацију у којој су наведене основне вредности на којима треба да се засни-
вају међународни односи у 21. веку: слобода, једнакост, солидарност, толеран-
ција, поштовање природе, подела одговорности. Промовисани Миленијумски 
циљеви, произашли из Декларације, подразумевају борбу против сиромаштва, 
пружање основног образовања свима, промовисање једнакости међу полови-
ма, смањење смртности деце, побољшање здравља мајки, борбу против тешких 
болести, заштиту животне средине, као и развијање глобалних партнерских 
односа у циљу развоја (1).

Ови Миленијумски циљеви развоја инкорпорисaрани су у Националну 
стратегију за смањење сиромаштва усвојену 2003. године. Влада је усвојила 
2005. године преглед реализације „Националних Миленијумских циљеви раз-
воја“ (НМЦР) којим су Глобални миленијумски циљеви развоја и индикатори 
анализирани за период 2000-2005. и на основу тога су ревидирани 2006. год. 
и прилагођени националним приоритетима развоја, усклађени са постојећим 
националним стратегијама развоја и регулативом и допуњени новим специ-
фичним индикаторима који су потребни за праћење остваривања задатака у 
циљевима који се односе на здравље жена и деце (посебно у циљу 4 и 5). Оства-
ривање задатака и циљева прати се индикаторима.

Четврти НМЦР: Смањивање смртности деце између 2000. и 2015. године. 
Задатак 1: смањити стопе смртности деце испод 5 година у просеку за •	
половину са 12,7 на 5,0
Задатак 2: унапредити обухват жена антенаталном и постнаталном •	
здравственом заштитом најмање за једну трећину, са 54,3% на 85,0%

Повећати обухват жена у току првог триместра трудноће савременом  -
здравственом заштитом (% жена које су посетиле гинеколога у првом 
триместру трудноће), са 54,3% (2000) на 85,0% (2015)
Повећати обухват жена бар једном патронажном посетом током труд- -
ноће (% жена које су имале бар једну патронажну посету током труд-
ноће), са 33,9% (2000) на 95,0% (2015)
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Повећати просечан број патронажних посета породиљи и новорође- -
ној деци у првих 5 дана после порођаја, са 2,9 (2000) на 5,0 (2015)

Задатак 3: смањити стопу смртности деце испод 19 година од спољашњих •	
узрока смрти са 15,9 на 8,8 на 100000 деце тог узраста.
Задатак 4: Између 2005. и 2015. године унапредити обухват деце искљу-•	
чивим дојењем од рођења до шестог месеца живота, са 15% на 30%

Повећати обухват деце искључивим дојењем од рођења до 6. месеца са  -
15,0% (2005) на 30,0 % (2015)
Повећати обухват деце искључивим дојењем од рођења до 6. месеца у  -
популацији Рома, са 18,0 (2005) на 30,0 (2015)

Задатак 5: унапредити обухват деце програмом обавезних вакцинација, •	
са 95,7% на 99,0%.

У првом задатку који гласи: „Између 2000. и 2015. године смањити стопе 
смртности деце испод 5 година у просеку за „половину“, користе се следећи 
индикатори и стопе:

смртности одојчади•	
перинатална смртност (укључује феталну смртност до навршене 28 не-•	
деље гестације или достигнутих 1000 г у интраутерином развоју и смрт-
ност до навршених седам дана живота)
неонаталне смртности (укључује само умирање у првих 27 дана живота)•	
смртности деце испод 5 година (умирање до навршене пете године живота)•	

Пети Mиленијумски циљ усмерен је ка побољшању матерналног здравља, 
са акцентом на даље смањење матерналне смртности за 20% (до стопе од 4,9 на 
100000 живорођене деце) и смањење смртности у групи жена фертилног доба. 
Такође се предвиђа повећање процента порођаја обављених уз професионалну 
помоћ на 99,9%. У планиране циљеве спадају и очување нивоа опште стопе 
фертилитета на 26,3, а укупне стопе фертилитета на 1,5. Посебно је планирано 
смањење прекида трудноће за једну половину, са 2069,5 на 1035/ 1000.000 жена 
фертилног доба, као и двоструко повећање процента жена које користе савре-
мене методе контрацепције (1).

Перинатална здравствена заштита

Основни принципи перинаталне медицине и заштите су да свака жена има 
право да оствари материнство када то жели и да свако дете има право да се 
роди физички, психички и емоционално здраво, а да при томе живот и здра-
вље жене не смеју бити угрожени. Остваривање наведених принципа се може 
постићи планирањем трудноће и адекватном препорођајном, порођајном и 
послепорођајном заштитом (2).
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фактори који утичу на перинатално здравље

За здравље будуће мајке, породиље и новорођенчета велики значај, по-
ред демографских, имају и социјално-економски фактори. Од социјално-еко-
номских показатеља посебно су значајни: писменост, образовање, економски 
статус, место и услови становања, запосленост/незапосленост, сиромаштво и 
дискриминација (по полу, материјалном стању, етничкој припадности, језику 
и др.). Најсиромашније становништво је и здравствено најугроженије (жене и 
деца из неразвијених подручја и сеоских домаћинстава, а посебно самохране 
мајке и Ромкиње) (3).

На здравље у перинаталном периоду пресудно утиче претходно здравствено 
стање труднице. Добром антенаталном здравственом заштитом рано се открива 
ризик по плод и по здравље труднице, односно породиље, а по потреби се оба-
вљају и додатни прегледи и скрининзи на вишем нивоу здравствене заштите (2). 

Савремени концепти, Baby friendly и Mother friendly, иницијатива СЗО и 
УНИЦЕФ-а, имплементирани су у националну здравствену политику: Уредбу 
о националном програму здравствене заштите жена, деце и омладине (Уредба) 
и Стручно-методолошко упутство за спровођење Уредбе (СМУ), „Baby friendly 
plus“, водиче добре праксе и у најновији документ „Стандарди здравствене 
заштите прилагођени потребама мајке и детета“, са циљем да се промовише 
дојење и здрав начин започињања живота и омогући сваком новорођенчету 
основно право на природну исхрану мајчиним млеком и присуство мајки и њој 
блиских особа на порођају и рођењу (4,5).

индикатори перинаталне заштите за праћење нМцр

Национални миленијумски циљеви значајни за овај период живота су на-
ведени циљеви 4. и 5. Посебно се прате индикатори позитивног здравља, тј. 
здравствене заштите трудница (пренаталне, порођајне, постпорођајне и нео-
наталне) и дојење (преко процента дојене деце), као и показатељи „негативног 
здравља“, тј. стопе перинаталног морталитета, раног неонаталног морталитета, 
мртворођења и односа (стопе) матерналног морталитета.. 

Здравствена заштита мајке и детета треба да је усмерена на задовоља-
вање потреба мајке и новорођенчета и треба да испуњава стандарде „Mother 
friendy“ и „Baby friendly“ и више од тога „Baby friendly plus“, а прати се кроз 
следеће показатеље: бројем посета патронажне службе трудници и породиљи, 
обухватом трудница и породиља посетама патронажних сестара, процентом 
деце у породилишту која су искључиво дојена у породилишту, као и у првих 
шест месеци живота. 

Стопа перинаталног морталитета представља број смрти фетуса тежине 
500 г (или, када је тежина при рођењу непозната, после 22 навршене недеље 
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трудноће односно са дужином теме–глава од 25 цм или више) плус број раних 
неонаталних смрти на 1000 укупних рођења (3).

Неонатална смртност или смртност међу живорођенима током првих 28 
дана живота може се поделити на рану неонаталну смртност (која настаје у 
току првих седам дана живота) и касну неонаталну смртност (која настаје по-
сле седмог дана, али пре навршеног 27. дана живота) (3).

индикатори антенаталне здравствене заштите

Труднице су у току 2010. године оствариле просечно 8,21 прегледа, од чега 
у првом триместру трудноће просечно по 0,79 прегледа, а у другом и трећем по 
7,42, према подацима здравствене статистике у Републици Србији (6). Иако је 
обухват трудница здравственом заштитом у првом триместру трудноће незнат-
но повећан (на око 79%) и даље је незадовољавајући, а број ултразвучних пре-
гледа током трудноће од 2,81 по трудници, мањи је од планираног броја пре-
гледа – укупно 4 прегледа према СМУ, Уредби, Правилнику о садржају и обиму 
здравствене заштите. Велики број домова здравља још увек нема „Школе роди-
тељства“, као ни психофизичку припрему трудница, иако је још 1995. године, 
а посебно 2009. године Уредбом предвиђено њихово формирање (2,4). Реали-
зовано је мање од једне посете патронажне сестре трудници (0,7). Труднице са 
високоризичном трудноћом су имале у просеку 1,3 патронажне посете (6).

Осим порођаја уз присуство обучених здравствених радника, које је у Ре-
публици Србији изузетно високо, од 2002. године износи преко 99% ( 99,5% у 
2005) и 99,7 години, у 2010. години, поједини предуслови за смањивање матер-
налне смртности су још увек незадовољавајући, као на пример обухват жена 
антенаталном здравственом заштитом (1,7). Такође је нешто нижи проценат 
жена из ромске популације које се порађају уз присуство обученог здравстве-
ног радника, и у 2010. години износи: 99,5%, према истраживању вишеструких 
показатеља стања и положаја деце и жена у Србији (MICS4), које је спровео 
УНИЦЕФ. Проценат царских резова је порастао на 24,6% у Србији, а према 
резултатима истог истраживања у ромској популацији је 13,6% (8).

MICS4 указују на видљив напредак у већини обасти, укључујући здравље 
деце и жена, рани развоја детета, образовање. Побољшање је приметно и на 
националном нивоу и међу Ромима који живе у ромским насељима, али и даље 
постоје диспаритети који захтевају континуитет улагања и мере усмерене на 
најугроженију децу (8).

индикатори постпарталне и постнаталне здравствене заштите

Обухват породиља гинеколошким прегледима у 2010. години није задо-
вољавајући, јер се у Републици Србији једва свака друга породиља прегледа у 
првих 6 недеља после порођаја (остварено 0,49 првих прегледа по породиљи), а 
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још је мањи обухват породиља контролним прегледом 6 месеци након порођаја 
(0,41 посета по породиљи) (7).

Патронажне посете породиљи у првом месецу после порођаја (укупно пет 
од којих једна прва и 4 поновне) су на нивоу Републике реализоване у оквиру 
планираног обима (4,9 посета по породиљи) (7).

Иако је искључиво дојење један од најзначајних фактора здравља и живо-
та, не само новорођенчета и одојчета, већ и мајке, и то током читавог живота, 
проценат искључивог и континуираног дојења је и даље низак у Србији. Према 
последњим подацима из истог истраживања, спроведеног у 2010. години, рано 
започињање дојења још у порођајној сали износи само 7,6% (10% код ромске 
популације), а проценат континуираног дојења у првој години је 18,4% (54% у 
ромској популацији). Проценат искључивог дојења у првих шест месеци живо-
та се смањио од 2005. године са 15% на 14% у 2010. години у општој популацији, 
али је још нижи у ромској - 9% и међу најсиромашнијима - 11% (7,8).

индикатори негативног здравља

перинатална смртност

У анализи перинаталне здравствене заштите најзначајнији индикатор је пе-
ринатална смртност. Перинатална и неонатална смртност настају као последи-
ца превременог рођења, мале телесне масе на рођењу, тешких конгениталних 
малформација, стања која настају због компликација током порођаја и која до-
воде до немогућности прилагођавања на екстраутерини живот, као и процеду-
ра предузетих после рођења које доводе до инфекција (9,10).

Превремени порођаји чине 5,8% од укупног броја порођаја и најчешћи су код 
трудница старости од 40-50 година, затим код трудница старијих од 50 година (7).

Такође се повећава број деце с малом телесном масом на рођењу. Према 
подацима статистике из 2010. године, њихов удео у укупном броју рођених из-
носио је 5,8%, а према званичном истраживању MICS 4 у 2010. години – 5% у 
општој и 10% у ромској популацији. Око 2/3 ове деце има телесну масу у рас-
пону од 2000–2500 г, а код 20% телесна маса је између 1500 и 2000 г. Највиша 
стопа рађања деце мале телесне масе среће се код мајки старијих од 45 година 
и млађих од 15 године, што потврђује значај посебног праћења ових трудноћа 
као високоризичних по здравље и живот новорођенчади (7,8).

Код 29,5% новорођенчади се региструје неко патолошко стање односно 
компликација на рођењу. Код мајки између 30-39 и 40-45 година 31%, ново-
рођенчади има компликацију на рођењу (7,9). 

Пролонгирани порођај и руптура плодових овојница су чести узроци ин-
фекција код мајки и новорођенчади. Претпоставља се да је 26% ране неона-
талне смртности изазвано инфекцијама. Инфекције су најзначајнији узрок 
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смртности после прве недеље живота, а нехигијенски услови узрокују сепсу, 
нарочито код превремено рођене деце. Стога ће у будућности борба против пе-
ринаталних инфекција бити један од најважнијих задатака здравствене службе 
на акушерским и неонатолошким одељењима (9,10). 

За појаву компликација и код мајки и код деце значајан је и начин завр-
шавања порођаја. Учешће царских резова у укупном броју порођаја је у по-
расту у посматраном периоду, уз мале варијације. Најновији податак званичне 
статистике за 2010. годину је 24,3% (за Републику Србију), са врло неуједначе-
ним процентима по окрузима и породилиштима. Најмање царских резова има 
у Зајечару (13 на 1000 живорођених), а највише у Севернобанатском округу 
(335/1000 живорођених) и Јабланичком округу (303/1000 живорођених) (7,11). 

Матернална смртност

Матернална смртност односи се на умирање жена у фертилном периоду 
од компликација трудноће, порођаја и пуерперијума (првих шест недеља на-
кон порођаја), а као стабилнији показатељ усвојен је однос матерналне смрт-
ности којим се умирање мајки изражава на 100.000 живорођене деце. Као 
најчешће компликације које доводе до умирања наводе се инфекција, обилно 
крварење после порођаја или абортуса, друге компликације абортуса и труд-
ноће – еклампсија, постпорођајна сепса (9,10,11). Ово је и показатељ који ре-
гиструје смртност као нежељени догађај, па је важан и у праћењу свеукупног 
квалитета пружене здравствене заштите женама у фертилној доби. Међутим, 
постоје бројни проблеми у самом квалитету регистровања матерналних смрти, 
што умањује поузданост података због нетачног шифрирања смртних исхода 
жена у дефинисаном периоду, односно зато што се не приказују жене које уми-
ру изван породилишта, у другим болничким одељењима или на другом месту 
(1,10). Процењује се да се чак 10% матерналних смрти догађа после 42. дана од 
порођаја, у ком случају се такође ова смрт не региструје под истим узроком – 
долази до подрегистрације (1).

актУелно стање У Перинаталној 
здравственој заштити У србији

перинатална смртност у периоду 2000-2010. година

У периоду од 2000. до 2010. године стопа перинаталне смртности опада са 
11.2 на 9 на 1000 живорођених. У структури овог показатеља, стопа мртво-
рођења се задржава на приближно истим вредностима, док се смањује стопа 
новорођенчади умрле у првих седам дана по рођењу (види графикон 1).
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графикон 1. Стопа мртворођења, неонатална и рана неонатална смртност у 
Србији (2000-2010)

Стопа мртворођења је 2000. године износила је 5,02, а практично је иста и у 
2005. години – 5, док је 2010. године поново порасла на ниво од пре скоро 20 го-
дина, 5,7 на 1000 живорођених. Неонатална смртност је опала са 7,7 (2000.), на 
5,8 (2005.), односно 4,6 (2010), на рачун смањења ране неонаталне смртности. 
Стопа смртности у раном неонаталном периоду је у сталном опадању, са 6,18 
(2000), на 4,4 (2005) и на 3,3 (2010) (1, 8,11).

Миленијумско праћење матерналног здравља (2000-2015.) са петого-
дишњим просецима 2000-2004, 2005-2009. бележи значајан пораст матерналне 
смртности са 5.98 на 13.66, а на 100.000 живорођене деце, што се може тума-
чити бољом регистрацијом и упоређивањем регистара умрлих и регистара из 
пријаве порођаја, као и бољом контролом уноса података (6,11) од 2005. годи-
не. Миленијумски циљ (4.9 на 100000) тако изгледа недостижан иако је према 
податку за период до 2004. године био сасвим реално постављен.

могУћност достизања смањења смртности 
деце као националног миленијУмског циља 

развоја У Перинаталној заштити

Упоређујући достигнуте резултате и жељене Миленијумске циљеве, у на-
редном периоду треба учинити све напоре да се смање перинатална и матер-
нална смртност. 

И поред унапређења перинаталног здравља на нивоу Републике Србије, а 
посебно у ромским насељима (MICS 4), и даље се запажају значајне разлике, 
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како због социјалне угрожености и искључености, незапослености и ниског 
нивоа образовања, тако и због недовољног приступа информацијама (8). 

Осим социјалноекономских услова, на смртност у перинаталном периоду 
значајно утичу и организација здравствене заштите трудница и новорођенча-
ди. Чини се да је до побољшања те заштите дошло у протеклих 20 година, јер 
је удео ране новорођеначке смртности у односу на укупну перинаталну смрт-
ност смањио од 8,8 на 3,3 (11). Осим развоја медицинских аспеката заштите, 
важни су организација, хуманизација односа, поштовање права деце и мајки 
као пацијената, усмереност на породицу, на чему се од увођења „Baby friendly“ 
иницијативе, а од 2008. „Baby friendly plus“ поново инсистира.

Такође је важно и боље праћење стања у популацијама под посебним ризи-
ком, а што ће омогућити усмеравање активности у складу са потребама ових 
популација, на чему треба још више радити у наредном периоду. 

Ако се израчуна просечно смањење по једној години и направи пројекција 
за смањење по истој динамици од 2010. до 2015. године, лако се уочава да се не 
могу достићи жељени циљеви уз овај степен смањења стопа. С друге стране, 
то указује да читаво друштво мора да уложи много више напора да би се до 
жељеног циља дошло. Превентивне мере и примена свеобухватних програма 
за спречавање и сузбијање негативних друштвених појава, које смањују без-
бедност деце и мајки,. Очигледно је да на овако сложене показатеље развоја 
друштва није могуће деловати само преко једног система, система здравствене 
заштите, иако изузетно значајног и још увек јаког основног стуба, већ је нео-
пходно утицати на све остале системе друштва: социјалну и економску сигур-
ност и стабилност друштва, законску регулативу и њену доследну примену у 
свим сферама живота . 

Достизање жељеног нивоа смањења перинаталне смртности није могуће 
без достизања напретка у осталих седам Националних Миленијумских циље-
ва, нарочито: смањења сиромаштва, бољег образовања и једнаких права жена, 
као и бољу здравствену заштиту репродуктивног здравља, у току трудноће, по-
рођаја и материнства (9,10).

Предлог мера

Како перинатална смртност зависи од броја мртворођених и ране неонатал-
не смртности, потребно је интервенисати како би се смањио број мртворођења. 
Проблем се може решити бољом антенаталном заштитом, укључивањем вулне-
рабилних група у систем здравствене заштите и њиховим праћењем, посебним 
истраживањима, као и превентивним интервенцијама. Слабост организова-
ности перинаталне здравствене заштите, која се огледа у непотпуној примени 
водича и Националног програма не поштовању рефералног система и региона-
лизације, могу се превазићи кроз низ мера(12,13).
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Миленијумски циљеви и циљеви Националног програма и СМУ могу се 
пратити преко Републичке стручне комисије за здравствену заштиту жена, 
деце и омладине, а нарочито преко примене нових сандарда здравствене 
заштите мајке и детета кроз формулисање 12 стандарда, који обједињују 
досадашње „Baby friendly“ и „Mother friendly“ иницијативу, тј. „Baby friendly 
plus“, којима се у свим здравственим установама новорођеној деци омо-
гућава исти стандард, право на исхрану мајчиним (хуманим) млеком, било 
дојењем или узимањем измлазаног мајчиног млека или млека других мајки 
из банке млека. 

Применом иновираног Националног програма, тј. Уредбе и иновираног 
СМУ, као и применом водича добре праксе, Стандарда здравствене заштите 
прилагођених потребама мајке и детета, у перинаталној здравственој заш-
тити ће доћи до уједначавања, бољег стандардизовања услуга и побољшања 
квалитета на свим нивоима здравствене заштите, на свим територијама. 

У перинаталној здравственој заштити неопходни су јавноздравствени 
приступ и интегративни медицински приступ са мултидисциплинарним и 
мултисекторским решавањем потреба најосетљивијег доба у животу детета, тј. 
доба које има пресудан значај за развој и опстанак сваке нације.

закљУчак

Неопходна је промена понашања и односа друштва према здрављу, животу 
и породици. У перинаталној заштити осим боље организације, примене меди-
цине засноване на доказима и бољих услова у току и после порођаја у циљу 
спашавања мајке и новорођенчета, неопходна је боља комуникација здравстве-
них радника са породицом, као и пружање сигурности, очување достојанства 
и омогућавање развоја задовољства мајки и новорођенчета у најважнијем тре-
нутку и периоду у животу. 

Спашавање живота новорођених и обезбеђење услова за њихово квалитет-
но преживљавање је најважнијији задатак система перинаталне заштите (14). 
Само изграђен и организован систем здравствене заштите пружа сигурност, 
задовољство и осећање достојанства у најважнијем тренутку човековог живо-
та – доласку на свет. 
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1.2. ФИЗИЧКО КАЖЊАВАЊЕ И ЗЛОСТАВЉАЊЕ 
ДЕЦЕ

Милица пејовић Милованчевић, јелена радосављев Кирћански
Медицински факултет Универзитета у Београду
Институт за ментално здравље, Београд

дефинисање злостављања

Према дефиницији Светске здравствене организације (СЗО) злоупотреба 
и злостављање детета обухватају „све облике физичког и/или емоционалног 
злостављања, сексуалну злоупотребу, занемаривање или немаран поступак, 
као и комерцијалну и другу експлоатацију, који доводе до стварног или по-
тенцијалног нарушавања здравља детета, његовог преживљавања, развоја или 
достојанства, у оквиру односа који укључује одговорност, поверење или моћ“ 
(1). На основу доступних података Светске здравствене организације сматра 
се да је двадесет и петоро од 1000 деце злостављано или занемаривано и да тај 
број сваке године расте (2). За Србију се не могу дати тачни подаци јер и даље 
није успостављен свеобухватан систем евидентирања и праћења ове појаве.

Последице злостављања и занемаривања код деце могу се одразити на фи-
зичко и психичко здравље и на социјално функционисање. Најтеже физичке по-
следице злостављања свакако су смрт детета или трајни инвалидитет. Истражи-
вања показују да је брижна и стимулативна средина у прве три године живота 
детета важан фактор у развоју мозга деце, па деца која су у најранијем узрасту 
претрпела злостављање могу имати неодговарајући развој мозга и пратеће по-
следице. Поред ових најтежих последица, јављају се и различити соматски по-
ремећаји, заразне болести, малолетничка трудноћа и многи други поремећаји. 
Проблеми менталног здравља су разноврсни и различитог су степена, од когни-
тивних проблема (интелектуална инхибиција, развојне дисхармоније, проблеми 
са концентрацијом), преко психолошких проблема у функционисању (депресив-
ност, страх, стрепња, самодеструктивност, суицидност), до проблема у функцио-
нисању у одраслом добу као одложених последица злостављања и занемаривања 
(гранични поремећај личности, депресија, болести зависности). Проблеми со-
цијалног функционисања огледају се у чешћем јављању криминогеног понашања 
и у трансгенерацијском преношењу образаца насилничког понашања (3).

Последице изложености злостављању и занемаривању су увек деструктив-
не и неповољне по развој детета. Кључни појам је штетни ефекат по дете. Поред 
непосредних последица постоји и одложени кумулативни ефекат при чему се 
последице показују тек са проласком извесног периода, што појаву чини мање 
видљивим, али не умањује штету нанету детету.
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граница измеђУ физичког кажњавања и злостављања

Две основне димензије родитељства чине осећајни однос родитељ-дете и 
надзор над понашањем детета. Надзор над понашањем детета укључује дис-
циплиновање, постављање правила и граница, успостављање реда и структуре 
у понашању детета на начин који омогућава детету да научи пожељне обрасце 
понашања и развије унутрашњу контролу. Дисциплиновање деце физичким 
кажњавањем не доводи до дугорочне или трајне промене у понашању детета 
управо зато што не усмерава дете да развија унутрашњу контролу, већ предста-
вља краткорочно решење, које користи спољашњу контролу и почива на стра-
ху од родитеља или страху од родитељске љутње и казне. Родитељски надзор 
спровођен кроз физичко кажњавање детета не уважава дете и његове развојне 
потребе, већ демонстрира моћ и доминацију родитеља и учи дете да је употре-
бе физичке силе легитимна, ако долази из позиције моћи (4).

Срж дечјег развоја представља низ сталних интеракција између детета и ок-
ружења, тако да деца уче оно са чим живе. Живот са насиљем и неуважавањем 
учи дете насилном решавању проблема и непоштовању других и њихових пот-
реба, што је у суштини у супротности са родитељским васпитним циљевима да 
дете одрасте у стабилну особу, одговорну према себи и према другима. Методи 
надзора над понашањем детета засновани на позитивној дисциплини омогућа-
вају детету да доживи и позитивне и негативне последице поступака и да раз-
вије одговорност за своје понашање у сигурном окружењу родитељске љубави, 
прихватања и уважавања.

Дисциплиновање деце прераста у физичко злостављање када поступање 
одрасле особе, која је одговорна за дете и у коју дете има поверење, доводи 
до стварног или потенцијалног физичког повређивања детета. Инциденти фи-
зичког злостављања /занемаривања могу бити једнократни или понављани. 
Поред намерног наношења повреда детету ударањем, тресењем, штипањем, ве-
зивањем и слично, физичко злостављање обухвата и излагање детета опасним 
поступцима и радњама које представљају озбиљан ризик по здравље и безбед-
ност добробит детета и онда када ови поступци нису довели до озлеђивања 
детета. Сурово и нехумано кажњавање које може довести до физичке повреде 
детета или изложити дете ризику да буде озлеђено, такође спада у физичко 
злостављање.

Деца током одрастања могу задобити различите повреде задесно, али оно 
што треба увек да изазове забринутост и сумњу да се ради о физичком злоста-
вљању јесте специфичност повреда, понављање и вишеструкост повреда, као и 
контрадикторни подаци о настанку повреда. Број злостављане деце код које се 
постави дијагноза знатно је мањи од стварног броја злостављане деце. Око 75% 
физички злостављане деце је млађе од три године. Процентуално су нешто више 
заступљена превремено рођена и прворођена деца, као и дечаци у односу на 
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девојчице. Повређивању су нарочито изложена усвојена деца, затим хронично 
болесна деца или деца са сметњама у развоју (нпр. деца са церебралном парали-
зом, Дауновим синдромом, аутизмом, мишићним дистрофијама, слабовида или 
слепа деца и деца оштећеног слуха). У породицама у којима је мајка физички 
злостављана, злостављању је такође изложено између 20% и 100% деце.

Одговорност стручњака који се баве децом и институција друштва је да 
обуче родитеље како да делотворно решавају најчешће тешкоће везане са по-
нашањем деце на начин који је у најбољем интересу детета. Потреба за превен-
цијом утолико постаје значајнија и неопходнија ако имамо у виду да се обрасци 
родитељских поступања у дисциплиновању деце трансгенерацијски преносе. 

оПшти и Посебан Протокол о заштити деце 
од злостављања и занемаривања

Доношењем Националног плана акције за децу 2004. године, којим је де-
финисана политика државе према деци до 2015. године, као и унапређењем за-
конодавства, у значајној мери је унапређена национална политика у области 
заштите деце и то кроз следеће документе: 

Национални Миленијумски циљеви развоја у Републици Србији•	
Национална стратегија за превенцију и заштиту деце од насиља•	
Општи протокол за заштиту деце од злостављања и занемаривања•	
Посебни протоколи за заштиту деце од злостављања и занемаривања, и •	
то у социјалној заштити, образовно-васпитним установама, полицији, 
судству и здравству (5).

Посебни протокол система здравствене заштите почива на истим принци-
пима као и Општи протокол и Национални план акције за децу:

право детета на живот, опстанак и развој•	
недискриминација•	
најбољи интерес детета: интерес детета је примаран (приоритетан) у од-•	
носу на интерес родитеља или старатеља, установе или заједнице у ситу-
ацијама када се ови интереси разликују од интереса детета
партиципација: учешће детета у доношењу одлука које се односе на њега, •	
а у складу с узрастом и развојним способностима; деца треба да буду 
питана, да добију одговарајуће информације и мора им се омогућити да 
изразе своје жеље, ставове и мишљење о свим питањима која их се тичу.

Посебни протокол система здравствене заштите је правно обавезујући до-
кумент за све здравствене раднике и сараднике на свим нивоима здравствене 
заштите. Према Протоколу, сваки лекар је дужан да збрине и пријави сумњу 
на злостављање и занемаривање стручном тиму здравствене установе, а свака 
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здравствена установа је дужна да у свом саставу формира стручни тим за заш-
титу деце од злостављања и занемаривања (6).

Општи циљ Посебног протокола и приручника који га прати јесте заштита 
деце од свих облика злостављања, занемаривања и искоришћавања у систему 
здравствене заштите. Сваки здравствени радник и сарадник у својој морал-
ној и професионалној свести, мора да има идеју заштите деце од свих облика 
насиља и лошег поступања. У складу са принципом најбољег интереса детета, 
поступци у процесу заштите деце су дефинисани и основним обликом здравс-
твене делатности – бригом о детету и негом детета.

Специфични циљеви протокола и приручника који га прати јесу:
информисање запослених у здравственој заштити о поступку у случају су мње •	
да је дете жртва злостављања или занемаривања или да то може постати
успостављање ефикасне процедуре збрињавања детета (откривање зло-•	
стављања занемаривања, дијагностика, третман, документација и еви-
денција) у случају сумње на злостављање и занемаривање
дефинисање поступака заштите детета од даљег злостављања и занема-•	
ривања
успостављање обједињеног система евиденције случајева злостављања и •	
занемаривања
унапређење добробити деце кроз спречавање злостављања и занемаривања•	
рехабилитација злостављане и занемариване деце.•	

Посебан протокол система здрaвствене заштите за заштиту деце од злоста-
вљања и занемаривања даје практични оквир за унапређење клиничке праксе 
здравственог система у домену заштите деце од сваке врсте злоупотребе. 
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1.3. РОДИТЕЉСТВО - КАДА ВАСПИТАЊЕ 
ПРЕРАСТА У ЗЛОСТАВЉАЊЕ

јелена радосављев Кирћански, Милица пејовић Милованчевић
Медицински факултет Универзитета у Београду
Институт за ментално здравље, Београд

Бројни теоријски приступи и истраживања посвећена развоју деце баве се 
сагледавањем утицаја родитељског понашања на развој детета. Неспорно је да 
су рана искуства из односа родитељ - дете изузетно важна за психосоцијални 
развој детета, али ни да дете није пасивни учесник, већ својим реаговањем ути-
че на средину обликујући понашање околине према себи. Однос родитељ-дете 
може се разумети као динамична игра међусобних очекивања и утицаја, при 
чему је у најранијем узрасту утицај одрасле особе одлучујући, да би током раз-
воја утицај детета на интеракцију постао све значајнији (1).

васПитни стилови и Утицај на дете

Приликом дефинисања родитељског понашања према деци посматрају се 
циљеви и вредности које родитељи желе да постигну кроз васпитање, васпит-
ни стил, тј. клима у којој се одвија интеракција родитељ - дете и родитељски 
поступци који су одређени васпитним циљевима (2).

 Васпитни стилови су осећајни однос према детету и процењује се кроз две 
димензије: топлину и надзор над понашањем детета. Димензија топлине укљу-
чује респонзивност родитеља за потребе детета и креће се од прихватајућег и 
подржавајућег односа, кроз који се уважава индивидуалност детета и стимули-
ше саморегулација и самопотврђивање детета, до индиректног непријатељства 
према детету, омаловажавања, занемаривања или одбацивања. Димензија над-
зора односи се на стратегије које родитељи користе у усмеравању дечјег пона-
шања, која понашања подстичу а која забрањују и како на њих реагују (3). Зави-
сно од ове две димензије могу се издвојити четири основна васпитна стила:

ауторитативни - родитељи су и захтевни али и респонзивни; високо на 1. 
обе димензије и надзора и топлине
ауторитарни - високо захтевни и директивни али нереспонзивни роди-2. 
тељи; високо на димензији надзора, а ниско на димензији топлине 
пермисивни (попустљиви) - више респонзивни него захтевни, високо 3. 
на димензији топлине а ниско на димензији надзора
неукључени (равнодушни) - ниско захтевни и ниско респонзивни.4. 



18

Јелена Радосављев Кирћански, Милица Пејовић Милованчевић

У оквиру ауторитарног васпитног стила, зависно од употребе моћи, могу се 
издвојити два подтипа: неауторитарно - директивни (родитељи су директивни 
али нису интрузивни у употреби моћи) и ауторитарно-директивни (родитељи 
су веома интрузивни у употреби моћи и могу бити емоционално и физички 
злостављајући).

У оквиру равнодушног - неукљученог васпитног стила могу се издвојити: 
демократични попустљиви (родитељи су одговорнији и посвећенији детету) и 
недирективни - попустљиви (мање одговорни, али и мање посвећени детету). 

За злостављање и занемаривање деце посебно је значајна процена у ди-
мензији психолошког надзора, која подразумева покушај контролисања пси-
холошког и емоционалног стања детета од стране родитеља. Постоји разлика 
између ауторитативног и ауторитарног васпитног стила. И један и други су 
високи на димензији надзора, али је димезија психолошке контроле детета 
ниска код ауторитативног стила. Овај стил карактерише висока психолошка 
контрола детета, често интрузивна, која укључује родитељске поступке који 
изазивају осећање кривице код детета, посрамљивање детета, лишавање љу-
бави, што представља облике злостављајућег и занемарујућег односа према 
детету.

Истраживања су показала да васпитни стил знатно утиче на дете, развој 
његових способности и личности. Ауторитативни родитељски васпитни стил 
одликује топлина, али и јасне границе и правила за понашање детета, те има 
благотворан утицај на психосоцијални развој детета. Ауторитарни васпитни 
стил, посебно подтип повезан са интрузивном употребом моћи и психолошке 
контроле, повезан је са ризиком за злостављање, док је недирективни подтип 
равнодушног - неукљученог васпитног стила повезан са занемарујућим одно-
сом према детету.

родитељске вештине, здраво родитељство

Разумевање родитељства и поступања према детету захтева сагледавање 
и уважавање утицаја породичног контекста у коме се родитељство одвија, 
као и утицаја ширег социјалног окружења. Како ће се особа понашати као 
родитељ зависи од карактеристика личности, личних уверења и искустава, 
али и породичних уверења и ставова шире културне заједнице према деци и 
васпитању деце. Однос заједнице према деци и према одређеним поступцима 
родитеља у васпитавању и усмеравању детета посебно је значајан са аспекта 
заштите деце од злостављања /занемаривања. Здраво родитељство усмерено 
на здрав когнитивно и социоемоционални развој детета представља одговор-
ност и родитеља и свих професионалаца који се баве децом и одговорност 
заједнице у целини.
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Када говоримо о родитељским понашањима не треба да заборавимо субјек-
тивни доживљај родитељства, који је заснован на позитивној самопроцени ро-
дитеља и ставу да родитељство није само стресно и захтевно, већ и радосно(3). 
Процена себе као компетентног родитеља повољно утиче на родитељско по-
нашање, а тиме и на однос родитељ – дете, као и на развој детета. Негативан 
доживљај родитељства, изражен кроз доживљај смањене компетентности и 
недостатак родитељских вештина и кроз доживљај повишеног стреса у ро-
дитељској улози, смањује респонзивност родитеља за потребе детета, а тиме 
повећава ризик за неадекватна родитељска понашања, па и злостављање и за-
немаривање детета. Родитељска сензитивност и респонзивност за потребе де-
тета, емоционална доступност, прихватање детета и подршка у раном узрасту 
су од кључног значаја за оптималан развој потанцијала детета, али они могу 
бити нарушени под утицајем различитих неповољних фактора. Некада је то 
недостатак родитељсих вештина за решавање проблема у понашању детета 
или непознавање дечјег развоја. Погрешно тумачење понашања детета, због 
незнања о томе која су понашања детета очекивана у одређеном узрасту, може 
бити у позадини неадекватних поступака родитеља према детету. Стручњаци 
који се баве децом најранијег узраста указују да родитељи и новорођенчету и 
одојчету приписују одређене намере, нпр. да плаче намерно и у инат, и да такво 
тумачење може бити окидач за по дете врло угрожавајући поступак родитеља, 
као што је тресење новорођенчета и одојчета да би престало да плаче, а који се 
може завршити трагично.

Процес заштите деце од злостављања и занемаривања укључује рад са ро-
дитељима као обавезни сегмент и подразумева подршку и обуку родитеља 
за квалитетније родитељство. Подршка и помоћ родитељима за одговорно 
здраво родитељство чини смисао бављења заштитом деце. Али, да би деца 
расла у безбедном и сигурном окружењу није довољно усмерити интервен-
ције само на родитеље код којих су већ уочени поступци злостављајућег и 
занемарујућег односа према детету, већ на општу популацију родитеља, па и 
будуће родитеље.

У родитељство се улази са пакетом очекивања, фантазија, уверења, „про-
грама“ за будуће дете, личних нерешених проблема, стреотипа, предрасуда.... 
Тај субјективни свет родитеља може препокрити потребе детета и довести до 
поремећаја у односу родитељ-дете, па и до злостављања и занемаривања. Еду-
кација родитеља и оснаживање кроз подизање њихове компетенције у роди-
тељској улози требало би да представљају неопходан сегмент бриге о деци и 
на том пољу је потребан ангажман свих професионалаца који се баве децом, 
посебно оном предшколског узраста. Опособљавање родитеља за здраво ро-
дитељство је не само кључни фактор превенције злоставњања и занемаривања 
деце, већ и кључни фактор за здраво одрастање будућих генерација (5).
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емоционално злостављање

Емоционално злостављање је мање у жижи јавности, вероватно зато што 
последице емоционалног злоставњања нису увек непосредно видљиве и мање 
узнемиравају околину, те се понекад сматрају и мање штетним по дете. Ипак, 
одложеност последица емоционалног злостављања не умањује штету по дете, 
поготово ако је дете у најранијем узрасту било изложено емоционалном зло-
стављању и занемаривању. Познато је да дете од најранијег узраста ствара сли-
ку о себи и слику о другима на основу искустава из односа са родитељем. Та 
слика о себи и слика о свету око себе се носи кроз читав живот и утиче на 
развој детета и на све касније односе са другима. Емоционално злостављана 
деца расту са доживљајем неприхваћености, мање вредности, одбачености и 
усамљености, са неповерењем у себе и у друге и то пребојава њихов когнитив-
ни, емоционални и социјални развој.

И на овом пољу је од изузетног значаја рад са родитељима као интервен-
ција за заустављање изложености детета емоционалном злостављању, али и 
као превентивна активност. Неки родитељи и не знају какву поруку заиста 
шаљу детету када изговоре „баш си трапавко“, да и не говоримо о озбиљ-
нијим видовима емоционалног злостављања, као што су претње детету да ће 
се родитељ разболети због њега или убити због проблема које дете има. Када 
је у питању емоционални однос према детету, постоји низ стереотипа који 
утичу на родитељско понашање, од тога да критика делује подстицајно на 
промену понашања, па до тога да деци на треба показивати да су вољена, 
јер ће се „размазити“ и престати да поштују родитеља. Стереотип да деци не 
треба показивати позитивна осећања је посебно присутан код очева дечака, 
са образложењем да ће дечак постати „слабић“. С друге стране, родитељи без 
зазора показују своју љутњу, бес, често неконтролисано, без увида како то 
утиче на дете, поготово у најранијем узрасту. Искуства Кабинета за заштиту 
деце од злостављања и занемаривања Института за ментално здравље указују 
да су деца често укључена у неразрешене партнерске односе родитеља код 
проблематичних развода, а да се то и од професионалаца не препознаје као 
емоционална злоупотреба детета.

На заштити деце од злостављања и занемаривања је доста учињено, а за 
јавност су отворена врата иза којих се неадекватна родитељска поступања пре-
ма детету крију иза права родитеља и породичних тајни. Усвојени су правни 
документи који обавезују и дају стратегије за интервенисање (6). Али, остаје 
још много тога да се уради да би свако дете имало право да расте вољено, прих-
ваћено и у безбедном окружењу, што је задатак свих појединаца и свих инсти-
туција заједно.
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2.1. НАСЛЕДНЕ РЕТКЕ БОЛЕСТИ

јадранка јовановић привродски
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад

дефиниција

Преваленција је основни критеријум према којем се нека болест сврстава у 
ретку болест, те је стога ретка болест, она болест од које болује мали проценат 
човечанства. 

Критеријуми по којима се нека болест сврстава у категорију ретких су раз-
личити од државе до државе. Не постоји опште прихваћена дефиниција ретких 
болести из више разлога. Неке дефинције се ослањају искључиво на број људи 
који живи са одређеном болешћу, док друге дефиниције укључују и друге факто-
ре, као што је постојање адекватне терапије или тежина болести. Неки аутори 
ове болести називају „болестима сирочићима“ („orphan disease“), те овај термин 
користе као синоним за ретке болести. Други аутори разликују ова два појма. 
На пример, Европска асоцијација у оквиру појма „болести сирочића“ сврстава 
и ретке и занемариване болести. У САД у „болести сирочића“ се осим ретких 
убрајају и болести које нису ретке, а за које не постоји разумно очекивање да ће 
се издвојити средства за проналажење и увођење одговарајућег лека у терапију, 
а разлог су изузетно високи трошкови (што значи да су трошкови и материјална 
средства толико високи да нема оправдања да се уложе средства у проналажење 
лека и његово увођење у рутинску примену) (1,2) .

Географска распострањеност такође је од значаја да ли је нека болест рет-
ка или није. Болест може бити ретка у једном делу света или одређеној групи 
људи, а у другој може бити честа. На пример, цистична фиброза је ретка у већи-
ни делова Азије, али је релативно честа у Европи и у популацијама које потичу 
из Европе.

Преваленција ретких болести је различита у различитим популацијама па 
у једној може бити ретка, а у другој честа. Ово се пособно односи на генетске 
и инфективне болести. У малим затвореним заједницама неке болести су честе 
али су у свету као целина веома ретке. Око 40 ретких болести има високу пре-
валенцију у Финској и оне су познате као финске наследне болести, док су у 
осталим деловима света ретке.

Узраст такође може бити од значаја да ли ћемо неку болест сврстати у ретку 
или не. Разни канцери у дечјем узрасту су ретки, а код одраслих су чести . 

Сагледавајући ово можемо истаћи следеће: да је преваленција један од ос-
новних критеријума за класификацију ретких болести. Легална дефиниција рет-
ких болести у Сједињеним Америчким Државама (закон о ретким болестима из 
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2002.године) истиче да је ретка болест обољење које погађа једну особу на 1500 
људи, у Јапану је то једна особа на 2500 људи, док Европска комисија за јавно 
здравље дефинише ретке болести као болести чија је преваленција један на 2000 
људи. (САД 1/500, Јапан 1/2500, Европа 1/2000). Европска организација за ретке 
болести процењује да постоји између 5000 и 8000 ретких болести. Свака ретка 
болест појединачно је ретка, али заједно ове болести погађају између 6% и 8% 
популације Европске Уније. Стога се процењује да у свету живи око 350 милиона 
људи који болују од ретких болести (2,3).

етиологија

Гледано са аспекта етиологије, 20% ретких болести немају наследну основу 
(алергијске, дегенеративне, малигно-пролиферативне, инфективне болести...), 
док је већина ретких болести (80%) наследна. Многе се манифестују одмах по 
рођењу и због тога су присутне током читавог живота чак и ако особа нема 
симптоме. Око 30% деце са ретким болестима умире пре навршене 5. године 
живота. 

Заједничке карактеристике наследних ретких болести су да се први симп-
томи код половине пацијената откривају одмах после рођења и првим година-
ма детињства и да најчешће проузрокују трајни инвалидитет.

Наследне болести су обољења изазвана променом наследне основе. 
Најгрубље се могу поделити у три основне групе:

Генопатије или моногенске болести1.  су наследне болести чији су узро-
ци различите генске мутације, које се испољавају као доминантне или 
рецесивне, а гени могу да буду смешетени на неком аутосомном или 
полном хромозому.
Хромозомопатије 2. су наследне болести које настају као последица струк-
турних или нумеричких аберација хромозома.
Мултифакторски поремећаји3.  који су полигено детерминисани, у који-
ма и фактори спољашње средине имају на њих утицај.

Сагледавајући све ово, дефиниција наследних, ретких болести би била да 
су то обољења која се јављају са преваленцијом 1/2000, а изазвана су променом 
наследне основе.
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табела 1. Неке од наследних ретких болести

Обољење Преваленција Група наследних обољења 

Syndroma Wolf–Hirschhorn 1/50.000 хромозомопатија

Morbus Charcot Marie Tooth 1/2.500 генопатија

Mucopolisaccharidosis 1/50.000 - 1/280.000 генопатија

Syndroma Cornelia De Lange 1/10.000 - 1/30.000 генопатија

Syndroma cri du chat 1/8.500 - 1/30.000 хромозомопатија

Morbus Nieman Pick 1/40.000 – 1/150.000 генопатија

Friedreich ataxia 1/50.000 генопатија

Atrophia musculorum spinalis 1/10.000 генопатија

Syndroma Rett 1/10.000- 1/22.000 генопатија

Syndroma Goldenhar 1/3500 – 1/26.000 мултифакторски поремећај

Syndroma Noonan 1/1000 - 1/2500 генопатија 

Syndroma Gaucher 1/50.000-1/100.000 генопатија

Marfanov sindrom 1-2 / 10.000 генопатија 

Morbus Hutington 5-10 /100.000 генопатија

Syndroma Edwards 1/6.000 хромозомопатија

Syndroma Patau 1/8.000 хромозомопатија 

Neurofibromatosis 1/3.000 генопатија

Achondroplasia 1/ 15.000- 1/40,000 генопатија

Fibrosis cystica 1/2.000-1/3.000 генопатија 

дијагноза

Добијање тачне дијагнозе је често велики проблем за ретке болести. Неки 
пацијенти чекају годинама за дефинитивну дијагнозу, а врло често се поставља 
неадекватна дијагноза. Дијагноза ретких наследних болести носи бројне теш-
коће. Пре свега, клиничка слика је често непрепознатљива, карактерише је ши-
рока разноликост поремећаја и симптома који се разликују не само од болести 
до болести већ и од пацијента до пацијента, за исту болест. Због широке разно-
ликости поремећаја релативно уобичајених симптома који могу да се сакрију у 
основи ретке болести, уобичајена је чињеница да се почетком болести постави 
неадекватна дијагноза. Недостатак научних сазнања и квалитетних информа-
ција такође доприноси кашњењу у дијагностици, а лабораторијска дијагности-
ка је тешко доступна и скупа због своје сложености (4,5).
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тераПија

Према досадашњим подацима терапија постоји за само 5% ретких боле-
сти. Терапија је тешко доступна и веома скупа. Чињеница да често не постоје 
ефикасни лекови доприноси високом степену бола и патње коју трпе и оболели 
од ретке болести и њихове породице. 

Ретке болести представљају значајан здравствени проблем, али исто тако и 
у свакоднемом животу носе одређене тешкоће за особе које од њих болују.

У свакодневном животу суштински квалитет живота особе оболеле од 
ретке болести је нарушен, а пацијенти и њихове породице су врло често суоче-
не са друштвеним и финасијским оптерећењем.

Данас је направљен огроман напредак у приступу овим болестима. Форми-
ране су разне организације и друштва оболелих и њихових породица, као ин-
ституције у здравственим и друштвеним системима. Имплементација свеобух-
ватног приступа ретким болестима је довело до развоја одговарајућих јавних 
здравствених политика. Начињене су одређене базе података, свакодневно се 
повећава међународна сарадња у области клиничких и научних истраживања 
на пољу ретких болести, врши се размена научних сазнања о свим ретким бо-
лестима, што је довело до развоја нових дијагностичких и терапијских проце-
дура (6,7,8).

Међутим, пут напретка је дуг и много ствари се може и мора урадити по 
питању наследних ретких болести. 
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2.2. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ГЕНСКЕ ТЕРАПИЈЕ 
МОНОГЕНСКИХ БОЛЕСТИ

Taња лалић
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије
„Др Вукан Чупић“, Београд

Развој медицине у последњих неколико деценија обележен је бројним и зна-
чајним достигнућима. Коришћење гена у терапеутске сврхе, познато као генска 
терапија, представља једно од најзначајнијих, јер пружа могућност за лечење 
ретких, конвенционалним терапијама неизлечивих болести.

Гени садрже информације за синтезу протеина који представљају основу 
структуре и обављају највећи број функција у свакој ћелији. Када су гени из-
мењени тако да протеини које кодирају не могу да обаве своју функцију, долази 
до испољавања болести.

Генска терапија представља трансфер генетичког материјала у ћелије или 
ткива у циљу превенције или лечења болести. Најчешћи облик генске терапије 
подразумева убацивање „здраве“ копије гена која треба да замени мутирани 
ген; други приступи подразумевају „поправку“ мутираног гена или кориго-
вање степена генске експресије. 

Иницијални циљ генске терапије је био лечење пацијената са наследним 
болестима изазваних мутацијама у појединачним генима (моногенске боле-
сти). Данас, међутим, напори у овој области се све више фокусирају на лечење 
полигенских и стечених болести са високом учесталошћу, као што су канцер, 
кардиоваскуларне болести или хепатитис Ц.

Постоје два основна приступа у генској терапији (слика 1):
„in vivo“ •	 генска терапија, која се базира на убацивању гена директно у 
одређена ткива пацијента, где их затим преузимају циљне ћелије у који-
ма отпочиње синтеза терапијског протеина
„ex vivo“ •	 генска терапија, која представља трансфер гена у културу ћелија 
пореклом од пацијента; након тога се ове, генетичким инжењерингом из-
мењене ћелије враћају у пацијента, где почињу са синтезом терапијског 
протеина (1).
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Слика 1. Основни приступи у генској терапији

Постоји неколико кључних корака у дизајнирању генске терапије.

избор одговарајУћег тераПијског  
гена за одређенУ болест

Први и најважнији корак у развоју протокола генске терапије представља 
избор гена који се користи за терапију. Постоје болести, као што су хемофилија 
или цистична фиброза које су изазване недостатком или поремећајем једног 
протеина,. Гени који кодирају ове протеине су идентификовани и клонирани па 
је у овим случајевима лако одредити ген за трансфер. Постоје, међутим, боле-
сти као што су диjабетес, канцер или СИДА чије је порекло комплексније, зато 
што настају као последица интеракције више гена или под утицајем средин-
ских фактора. У овим случајевима избор терапијског гена је компликованији и 
ограничен је доступним испитивањима и познавањем природе болести.
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трансПорт гена до циљних ћелија

Ген убачен директно у ћелију обично не функционише. Да би се решио овај 
проблем, генетичким инжењерингом су дизајнирани специјални носачи озна-
чени као вектори, који преносе ген до циљне ћелије. Способност да ефикасно 
инфицира циљне ћелије без активирања имунског одговора (на ту ћелију или 
терапијски ген), јесте особина идеалног вектора. Последњих година је креиран 
велики број различитих вектора са специфичним карактеристикама. Универ-
зални вектор, који би се користио у терапији свих болести, ипак не постоји. Из-
бор одређеног вектора зависи од више фактора, као што су величина гена који 
се транспортује, тип циљних ћелија, потреба за краткотрајним или хроничним 
третманом болести.

Разликујемо две велике групе вектора на основу њиховог порекла: вирус-
не и невирусне векторе. Вирусни вектори воде порекло од вируса, који се од-
ликују способношћу да ефикасно преносе сопствени генетички материјал у 
ћелију домаћина. Генска терапија користи управо ту способност вируса да би 
се терапијски ген убацио у циљне ћелије. У те сврхе се гени вируса замењују 
терапијским геном, чиме вирус постаје вирусни вектор. С обзиром на то да су 
патолошки гени вируса елиминисани, ови вектори не могу да изазову болест.

Невирусна генска терапија користи векторе који немају вирусно порекло. 
У највећем броју случајева, терапијски ген је део веће дволанчане структуре 
означене као плазмид. У најједноставнијем облику невирусна генска терапија 
се састоји у трансферу плазмида директно до ткива где их преузимају циљне 
ћелије, али са веома ниском ефикасношћу. Да би се тај проблем решио, развије-
не су различите физичке и хемијске методе којима се поспешује улазак нукле-
инске киселине у ћелије.

избор најбољег начина за Уношење вектора У организам 

У зависности од болести, терапијски ген се мора допремити до тачно 
одређених циљних ћелија. На пример, у случају цистичне фиброзе, епителне 
ћелије плућа су главна мета терапије, с обзиром на то да болест примарно зах-
вата респираторни систем; у случају мишићне дистрофије, ћелије које су мета 
терапије су мишићна влакна. С друге стране, постоје болести, као хемофилија, 
које су изазване поремећајем протеина који утичу на крв. У овим случајевима, 
за мету терапије се бирају ткива са високим капацитетом за секрецију у кр-
воток, као што је јетра; она тако постаје фабрика за производњу терапијског 
протеина и његово излучивање у крвоток.

Да би вектор са терапијским геном стигао до циљних ћелија мора се на од-
говарајући начин убацити у организам. Избор пута којим ће се то остварити 
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зависи од природе вектора, циљног ткива или органа и природе болести. На 
пример, интравенска примена вектора резултира хепатичном трансдукцијом 
и због тога се, уколико се жели локална дистрибуција, они морају убацивати 
директно у циљна ткива-интрамускуларном инјекцијом за манипулацију ске-
летним мишићима, интракранијалном за трансфер гена у ткиво мозга или чак 
интратуморском за лечење солидних тумора (2).

тестирање тераПијског ПристУПа  
на анималним моделима

Веома важан аспект генске терапије је постојање анималних модела за раз-
личите болести човека, јер је потребно да се ефикасност и безбедност новог 
терапијског приступа докаже најпре на овим моделима (3). Ова фаза испи-
тивања, пре примене протокола генске терапије на пацијентима, позната као 
преклиничка фаза, је обично дуготрајна и веома скупа. Коначно се долази до 
клиничке фазе која се састоји из више ступњева током којих се на пацијентима 
испитује ефикасност и безбедност терапијског приступа. Дизајн и примену ове 
фазе контролишу одговарајућа регулаторна тела. 

Након прве примене, 1990. године, генска терапија је изазвала велика оче-
кивања. Скоро 20 година касније, у више од 1500 протокола генске терапије је 
достигнута клиничка фаза испитивања. У наредних 20 година генска терапија 
ће несумњиво постати ефикасна алтернатива фармаколошким терапијама и 
пружити медицини практично неограничене могућности за развој ефектив-
нијих терапија великог броја тренутно неизлечивих болести. 
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2.3. ХРОМОЗОМСКЕ АБНОРМАЛНОСТИ КОД 
СПОНТАНИХ ПОБАЧАЈА

ивана Кавечан
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад

Губитак жељене трудноће представља стресан догађај за оба супружника 
и стога је увек значајно утврдити узрок који је довео до губитка трудноће и 
начин на који се може постићи да супружници у наредној трудноћи добију 
здраво дете (1).

Спонтани побачаји настају код 15% до 20% клинички препознатих труд-
ноћа, а 2-3% жена репродуктивног доба буде суочено са два или више спон-
таних побачаја. Већина спонтаних побачаја се дешава у раној гестацији, иако 
нису ретки ни губици у другом и трећем триместру трудноће. Велики број 
губитака трудноће удружен је са цитогенетским абнормалностима. Сматра 
се да око 70-78% свих зачетих концептуса не достигне термин порођаја. Пос-
тимплантациона стопа губитака трудноће износи око 42% за трудноће које 
су установљене одређивањем вредности хуманог хорионског гонадотропина. 
Губитак трудноћа in vivo највећи је у првих 14 дана након оплодње. Ова ви-
сока стопа раних губитака трудноће може настати услед грешака у гаметоге-
нези, дефеката у процесу оплодње, развојних абнормалности након оплодње 
или услед одлагања имплантације због продуженог времена транспорта кроз 
јајоводе (2,3,4).

Узроци хромозомски абнормалних концеПтУса

Најчешћи узроци:
старије животно доба труднице (оштећена рекомбинација или губи-1. 
так рекомбинације; измењен crossing-over; дистално померање хијазми, 
ахијазматичне рекомбинације; хормонски дисбаланс; смањена резерва 
ооцита; компромитована перифоликуларна микроциркулација; дефи-
цит одржавања кохезије сестринских хроматида, скраћење теломера)
супружници са балансираним хромозомским аберацијама2. 
оптерећена породична анамнеза у правцу хромозомских аберација3. 
анамнеза о рекурентним спонтаним побачајима4. 
мртворођење у ранијим трудноћама 5. 
гонадни мозаицизам6. 
стерилитет7. 
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Повезаност цитогенетичких  
абнормалности и гестационог доба

Са цитогенетским абнормалностима удружено је око 50% раних губитака 
трудноћа у првом као и око 15-20% спонтаних побачаја у другом триместру и 
око 6% спонтаних побачаја у трећем триместру. 

Учесталост цитогенетичких абнормалности варира у зависности од доба 
гестације и морфологије побаченог плода. Евалуацијом продукта концепције 
утврђено је да је доба гестације у коме је настао застој раста кориснији параме-
тар у односу на гестационо доба у време самог побачаја, јер се концептус често 
задржава у утерусу и неколико недеља након интраутериног пропадања. Уко-
лико се спонтани побачај догоди у ранијем развојном добу, већа је вероватноћа 
да је узрок спонтаног губитка трудноће абнормалан кариотип. 

Већина абнормалних фетуса показује мацерацију удружену са дужим 
временским интраутериним пропадањем фетуса. Цитогенетичке абнормал-
ности удружене са раним пропадањем фетуса су такође удружене и са честом 
ретенцијом продукта концепције током неког времена (једна и више недеља) 
пре самог спонтаног побачаја. Мацерисан фетус је сигнификантан ризик за 
постојање удружене хромозомске абнормалности, док су скорашња фетална 
пропадања без мајор конгениталних аномалија чешће резултат друге етиоло-
гије, укључујући инфекције, ендокринолошке поремећаје, абнормалну анато-
мију материце, имунолошке факторе и друго.

Већина губитака трудноћа са хромозомски абнормалним концептусом пре 
је селективна него случајна, а различит потенцијал преживљавања зависи од 
присуства одређене цитогенетичке абнормалности. Концепција и трудноће ис-
товремено су и вулнерабилан и одржив процес. Вулнерабилан, јер је велика 
пропорција свих концептуса хромозомски абнормална, са огромном већином 
губитака таквих трудноћа, а одржив јер је преко 99% новорођенчади у термину 
рођења хромозомски нормално, те тако мање од 1% новорођенчади у очекива-
ном термину рођења има небалансиране хромозомске абнормалности. Исход 
хромозомски абнормалних концептуса се у већини случајева оконча побачаји-
ма, било да су препознати или непрепознати. Статистички посматрано, повре-
мена рођења хромозомски абнормалне новорођенчади представљају само „врх 
леденог брега“ и јављају се само изузетно (у односу на стваран број концептуса 
са хромозомским аберацијама) (5,6,7,8).
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Слика 1. „Врх леденог брега“ хромозомски условљених губитака трудноћа

табела 1. Пренатални губитак хромозомски абнормалних фетуса

Облик хромозомске аберације Учесталост побачаја

Аутозомне монозомије 100%

Тетраплоидије 100%

Триплоидије 99.9%

Монозомија хромозома X 99.8%

Аутозомне тризомије 96.5%

Мозаицизам 68.8%

Структурни хромозомски реаранжмани 53.4%

цитогенетичка анализа У слУчајУ Побачаја

Иако цитогенетичке анализе могу бити од велике користи у евалуацији 
пацијената са рекурентним губицима трудноће, фетални кариотип се не ана-
лизира за све случајеве спонтаних побачаја. Анализа хромозома је изводљива 
на већини узорака. Ткиво избора за анализу спонтаног побачаја су хорионске 
ресице, ткива коже или узорак крви фетуса. Код спонтаног губитка трудноће 
често се дешава да се плод који више није вијабилан задржава in utero током 
неколико дана или чак недеља након интраутерине смрти плода (ембриона или 
фетуса). Стога су фетална ткива често аутолизирана и мало је вероватно да ће 
моћи да се обраде стандардним цитогенетичким методима, иако хондроцити 
могу да преживљавају дуже од коже и других меких ткива. Ткиво плаценте 
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најдуже остаје погодан узорак за анализу. Уобичајено је да се за анализу узи-
мају и фетално ткиво и ткиво плаценте. Тешкоћа код анализе феталног тки-
ва је потенцијална могућност матерналне ћелијске контаминације. Уколико 
прегледом фетус делује мацерисано, мања је шанса да ће успети кариотипска 
анализа. Плацентално ткиво расте добро али постоји наведени ризик матер-
налне контаминације.

евалУација сПонтаних Побачаја

Због материјалних трошкова, цитогенетичке анализе не могу да се обезбеде 
за сваку неуспешну трудноћу. Пажљивом анализом плода могу се детектовати 
значајни подаци везани за развојну анатомију, што укључује одговоре на питања 
када је настао застој раста и да ли је развој текао нормално до тада, као и гестациона 
старост побаченог плода. Ранији застој у расту је чешће удружен са хромозомским 
аберацијама. Осим тога, ембриони са малформацијама и ретардацијом раста 
показују већу учесталост абнормалног кариотипа. Сваки ембрион или фетус 
требало би пажљиво прегледати у циљу проналажења конгениталних аномалија. 
Чак и вероватноћа да је побачај настао услед хромозомског поремећаја има 
значајну корист за супружнике, јер може помоћи у одређивању потребе за даљим 
испитивањима и за предвиђање ризика за поновно појављивање. Постоји висока 
корелација између хромозомске конституције концептуса у првом и наредном 
побачају. Жене са хромозомски абнормалним фетусом имају већу вероватноћу да 
ће имати патолошки кариотип и у наредним побачајима, док жене са нормалним 
кариотипом у једном побачају имају већу вероватноћу за нормалан кариотип и у 
било коме будућем побачају (9,10).
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3.1. МЕТАБОЛИЧКИ УЗРОЦИ НОВОРОЂЕНАЧКИХ 
КОНВУЛЗИЈА

Слободан обрадовић
Педијатријска клиника Клиничког центра Крагујевац

дефиниција

Неонаталне конвулзије представљају неспецифичну реакцију незрелог моз-
га на различите патолошке процесе. Манифестују се стереотипним, пароксиз-
малним нападима дисфункције ЦНС-а (понашања, моторним и/или аутоном-
ним активностима). Оне се јављају до прве 4 недеље од рођења за терминску, 
односно до 44 посконцепцијске недеље за претерминску новорођенчад.

инциденција

Према подацима из литературе, инциденција је у распону од 0.5 до 5 на 1000 
живорођене деце, док је у јединицама интензивне неонаталне неге она била између 
2.5% и 23%. Учесталост неонаталних конвулзија 4 пута је већа код новорођенчади 
порођајне телесне масе (ПТМ) испод 2500 грама, а чак 10 пута већа за оне испод 
1500 грама ПТМ, у односу на терминску новорођенчад преко 3000 грама (1).

етиологија

Многе урођене или стечене болести које се испољавају у новорођеначком 
периоду могу органски или функционално оштетити ЦНС и довести до појаве 
неонаталних конвулзија (2):

Хипоксично-исхемична енцефалопатија (ХИЕ) се окривљује за 50-75%,1. 
Интракранијално крвављење узрок је неонаталних конвулзија у 10-27%,2. 
Интракранијалне инфекције су дијагностиковане у 10-15% конвулзија,3. 
Метаболички поремећаји узрокују конвулзије у 10-12% случајева, 4. 
Развојне аномалије мозга (посебно поремећаји миграције неурона),5. 
Медикаментна интоксикација (локални анестетици, аналгетици, идр.),6. 
Бенигне, породичне неонаталне конвулзије7.  су условљене аутосомно-до-
минантним наслеђивањем измењеног гена на 8q и 20q. хромозому, 
Неонатални епилептични синдроми:8.  рана миоклонична енцефалопа-
тија и рана инфантилна епилептична енцефалопатија (Охтахара), 
Цереброваскуларна обољења неонатуса9.  (церебрална инфаркција, вас-
куларне малформације и оклузије дуралних синуса и вена).
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Патофизиологија

Нервни систем у новорођенчета је релативно лимитиран у испољавању 
знакова и симптома, па су конвулзије често значајна пропратна манифестација 
неуролошких или системских болести. Новија истраживања указују да највећи 
број пражњења у неонаталним конвулзијама потиче из можданог стабла. Чак и 
када фокална електрична активност настане у кортексу, њено ширење је врло 
споро и ограничено на истострану хемисферу, због предоминације инхибитор-
не активности (табела 1), недовољне арборизације дендрита и непотпуне мије-
линизације у новорођеначком мозгу (3).

табела 1. Патофизиолошки механизми настанка неонаталних конвулзија

Вероватни механизам Поремећај

Поремећај На+-К+ пумпе хипоксемија, исхемија, хипогликемија

Пораст ексцитаторних неуротрансмитера хипоксемија, исхемија, хипогликемија

Дефицит инхибиторних неуротрансмитера пиридоксинска зависност

Поремећај пропустљивости мембране (На +) хипокалцемија, хипомагнеземија

клиничка слика

Испољавање напада неонаталних конвулзија, посебно у превремено рође-
ног детета, оскудно је манифестовано и тешко се препознаје од спонтане но-
ворођеначке активности. До сада је најшире прихваћена класификација коју је 
1977. године предложио Волпе:

Дискретне, суптилне или минималне конвулзије1.  деле се на апноичне, кон-
вулзивне покрете очију, оро-фацијалне покрете и покрете екстремитета 
налик пливању, веслању, куцању на машини, или окретању педала. 
Тоничне конвулзије2.  карактерише екстензија и укоченост свих удова (ге-
нерализована) налик опистотонусу, ређе децеребрационом положају, уз 
обично придружену апнеју и девијацију очију на горе. Фокални тонични 
напади се препознају по асиметрији положаја трупа и екстремитета.
Клонични напади3.  могу бити фокални, када се виде поновљени трзаји 
једног или оба уда једне стране, или мултифокални који се карактеришу 
миграторним трзајима који најпре захвате један, а затим други екстре-
митет или лице.
Миоклонични напади4.  се одликују брзим, краткотрајним, поновљеним 
покретима флексије и екстензије руку, ногу или свих екстремитета (фо-
кални, генерализовани). 
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Конвулзивни неонатални статус5.  се дефинише као понављање конвул-
зија у периоду дужем од 30 минута, са поремећеним нивоом свести из-
међу напада.

табела 2. Метаболички поремећаји који доводе до неонаталних конвулзија

I УРОЂЕНИ МЕТАБОЛИЧКИ ПОРЕМЕЋАЈИ

1. Поремећај метаболизма аминокиселина 4. Органске ацидемије

    а) болест с урином као јаворов сируп (МСУД)     а) метилмалонска ацидемија

    б) фенилкетонурија     б) пропионска ацидемија

    ц) хиперглицинемија     ц) конгенитална лактатна ацидоза

    д) поремећај циклуса уреје     д) глутарна ацидемија тип II

    е) изовалерична ацидемија 5. Интолеранција фруктозе

    ф) поремећај метаболизма аланина 6. Пероксизомалне болести

2. Пиридоксинска (Б6) зависност 7. Митохондриј. енцефало-мијелоп.

3. Гликогенозе тип I и III

II СТЕЧЕНИ МЕТАБОЛИЧКИ ПОРЕМЕЋАЈИ

1. хипогликемија (<од 1.6mmol/l) 4. хипонатремија (<од 134mmol/l)

2. хипокалциемија (<од 1.75mmol/l) 5. хипернатремија (<од 146mmol/l)

3. хипомагнеземија (>од 0.3mmol/l)

урођени поремећаји метаболизма код неонатуса изазивају летаргију, слаб 
апетит, хипотонију су и пре појаве конвулзија (4).

Поремећаји метаболизма аминокиселина 1. се испољавају после другог 
дана живота (храњење) најчешће миоклоничним конвулзијама. 

болест с урином као јаворов сируп. -  Конвулзије се јављају са поче-
тком исхране. Пропратни симптоми су одбијање хране, повраћање, 
уз хипо или хипертонију и честе апноичне кризе. Поремећај свести, 
метаболичка ацидоза и специфичан мирис урина су карактеристика 
ове болести.
фенилкетонурија  - - почетак напада најчешће у 3. или 4. недељи жи-
вота, скрининг омогућује правовремену дијагнозу и специфичну 
исхрану.
глицинска енцефалопатија (некетотска хиперглицинемија) -  је ауто-
зомно-рецесивно наследна болест. Карактерише је све слабији апетит 
који је био нормалан након порођаја, штуцање, прогресивна летаргија, 
хипотонија, апнеје и миоклоничне конвулзије. ЕЕГ показује образац 
пражњења на заравњеној основној активности (burst suppression). У лик-
вору постоји висок ниво глицина, што је важно за дијагностиковање.
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поремећаји циклуса уреје -  се манифестују летаргијом, повраћањем и 
хипотонијом, а конвулзије се јављају када је амонијемија јако висока 
(обично у првих 48-72 сата). Ови поремећаји укључују: дефицит кар-
бамил фосфат синтетазе (ЦПС), дефицит орнитин транскарбамилазе 
(ОТС), цитрулинемију и аргининемију.

Пиридоксинска зависност2.  је аутозомно-рецесивна болест, која се 
клинички манифестује мултифокалним клоничним конвулзијама 
убрзо по рођењу, уз слабо пражњење меконијума и изразиту хипото-
нију (често се погрешно дијагностикује као ХИЕ). Након интравенске 
апликације 100 мг пиридоксина конвулзије престају за 1-2 минута, а 
ЕЕГ мониторингом се примећује нормализација трасе за 10 минута. 
У нелечених се јавља тешка ментална ретардација и смрт. Недавно су 
утврђене мутације у гену за антиквитин (ALDH7A1).

стечени Поремећаји метаболизма

хипогликемија1.  се карактерише појавом напада другог дана од рођења. 
Тип напада најчешће је фокални клонични.
хипокалцемија, 2. почетак напада: рана хипокалцемија првих 48-72 h; 
касна хипокалцемија између 4. и 7. дана. Тип напада је најчешће фокал-
ни клонични.

дијагностичке методе за верификацију напада и откривање узрока кон-
вулзија су:

Детаљни анамнестички подаци (ток трудноће и порођај), клинички и 1. 
неуролошки преглед неонатуса.
ЕЕГ (иктални) показује фокалне или мултифокалне шиљке и оштре та-2. 
ласе уз абнормалне пароксизмалне ритмове фреквенције 1-15 Hz. Инте-
риктални ЕЕГ показује абнормалности основне активности, поремећај 
циклуса будност-спавање и фокалне или мултифокалне шиљке. 
Полиграфско праћење доприноси поузданости дијагнозе конвулзија: 3. 
монитор церебралних функција (сумација ЕЕГ), апнеа монитор (ритам 
респирација), ЕКГ, стална контрола артеријског и интракранијалног 
притиска, бележење удружених покрета булбуса (eye rolling), истовре-
мена примена континуираног ЕЕГ и видео мониторинга итд.
Лабораторијске анализе крви (гликемија, јонограм, уреја, билирубин, 4. 
гасне анализе, амонијак), ликвора (биохемија, цитологија) и урина (ме-
таболички скрининг) могу да открију узрок напада.
Бактериолошка обрада (хемокултура, уринокултура, култура ликвора 5. 
идр.) потврђује инфекцију.
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Кариотип открива хромозомске поремећаје, док се серолошким тесто-6. 
вима (TORCH) праћењем титра специфичних имуноглобулина могу от-
крити интраутерине инфекције.
Методе визуелизације мозга (neuroimaging) у које се убрајају: трансфон-7. 
танеларна неуросонографија (ултразвук ЦНС), компјутеризована то-
мографија (ЦТ), магнетска резонанција (МР) и позитрона емисиона 
томографија (ПЕТ) могу открити рана церебрална оштећења, развојне 
мождане дефекте, поремећену перфузију и церебрални метаболизам.

терапија је каузална код метаболичких конвулзивних напада (5):
Хипогликемија се коригује 10% раствором глукозе 2-4 ml/kg ТМ и.в. у 1. 
болусу током 3 минута, затим 6-10 mg/kg/мин интравенски. Болус гли-
козе и.в. се даје ако је гликемија < 1,4 mmol/L. Интервал гликемије 1,4-
2,2 mmol/L је оперативни интервал у коме се даје млечни оброк, а према 
потреби (симптоми) и.в. болус гликозе. Контроле гликемије пре оброка 
обично су потребне прва 24 сата, а потом само ако су < 2,5 mmol/L (2).
Хипокалцемија се коригује 10%-ним калцијум глуконатом 2 ml/kg ТМ 2. 
и.в., затим 500 mg/kg/24 h перорално.
Хипомагнеземија се коригује 50% MgSO4 у дози 0.2 мл/кг ТМ и.м., по-3. 
нављање по потреби.
Пиридоксинска зависност се лечи витамином Б-6 у дози од 50-100 mg 4. 
и.в. или пероралној дози од 10 мг/кг која се понавља на 24 h.

антиконвулзиви који се примењују у прекидању неонаталних напада:
фенобарбитон1.  у почетној дози од 20hmg/kg ТМ и.в., брзином од 
5hmg/мин, затим 5 mg/kg и.в. на 5 мин. до престанка напада, али да 
укупна дата доза не пређе 40 mg/kg ТМ. Доза одржавање је 3-5 mg/
kg/24h парентерално или перорално. Високе дозе лека могу довести 
до брадикардије, респираторне депресије, хипотензије и погоршања 
церебралног протока.
фенитоин2.  у почетној дози од 20 mg/kg и.в., уз дозу одржавања од 3-5 
mg/kg/24h и.в. Због иритантног дејства на венске зидове свако и.в. да-
вање треба да буде праћено са неколико мл физиолошког раствора; 
неопходно је праћење срчане радње; интрамускуларна примена може 
изазвати локалну некрозу; може изазвати хипербилирубинемију; ин-
компатибилан са растворима гликозе и липидним емулзијама.
диазепам3.  се најчешће користи за прекид конвулзивног статуса у ново-
рођенчади у дози од 0.3-0.5 mg/kg ТМ споро и.в. или 0.3 mg/kg/h у и.в. 
инфузији. У комбинацији са фенобарбитоном може довести до цирку-
латорних и респираторних поремећаја.
лоразепам4.  у дози од 0.05 mg/kg ТМ споро и.в. за прекидање конвулзија 
рефрактерних на фенобарбитон и фенитоин.
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Мидазолам5.  у дози од 0.1-0.4 mg/kg/h у и.в. инфузији за прекид резис-
тентних напада. Нежељена дејства: поспаност, атаксија, брадикардија, 
благо снижење артеријског крвног притиска.
натријум валпроат 6. у дози од 20 mg/kg перорално, а доза одржавања 
10 mg/kg и понавља се на 12 сати. Ризик од пораста концентрације амо-
нијака у крви; као и од фулминантног, иреверзибилног оштећења јетре.
Карбамазепин7.  у дози од 10 mg/kg/24h подељено у две дозе. Може се 
постепено повећавати до нивоа лека у крви од 4-12 μg/ml.

Поред каузалне и антиконвулзивне терапије мора се обратити пажња на 
успостављање нормалне оксигенације са нормокапнијом, добре циркулације 
са адекватном системском тензијом, кориговање ацидозе, борбу против едема 
мозга и одржавање адекватне диурезе.

прогноза деце која су имала неонаталне конвулзије зависи од гестационе 
зрелости, узрока конвулзија, неуролошког статуса, времена појаве, дужине 
трајања и облика напада, ЕЕГ налаза, неурорадиолошког налаза (ултразвук, 
ЦТ, МР) итд. 

Стопа смртности се креће од 15-54%, док се морбидитет запажа у 36-55%. У 
17-40% преживеле деце се дијагностикује церебрална парализа, у 10-21% мен-
тална ретардација, у 10% минимална церебрална дисфункција и епилепсија у 
7-56% (6, 7). 
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3.2. ПОСЛЕДИЦЕ ХИПОГЛИКЕМИЈЕ КОД 
НОВОРОЂЕНЧАДИ

Милош јешић, Maja Jeшић
Медицински факултет Универзитета у Београду
Универзитетска дечја клиника, Београд

Хипогликемија спада међу наjчешће метаболичке поремећаје код ново-
рођенчета и одојчета. Посебан значај хипогликемије је могућност оштећења 
мозга са трајним неуролошким последицама, због чега је прецизност у пред-
виђању и спречавању последица хипогликемије у педијатријској пракси од 
изузетне важности. Међутим, општи закључци из савремене литературе нас 
подсећају да су многе суштинске дилеме и даље актуелне: „Дефиниција клинич-
ки значајне хипогликемије је и даље једно од најмање разјашњених и најспор-
нијих питања савремене неонатологије“ (1) „Не постоји одређена концентра-
ција гликозе у плазми, нити временско трајање хипогликемије које омогућава 
предвиђање трајних неуролошких последица“; „Не постоји одређена концен-
трација гликозе у плазми која се повезује са клиничким знацима“ (2).

Истраживања хипогликемијског оштећења мозга новорођенчета (ХОМН) 
трају неколико деценија. После 2000. године, захваљујући претходном знању и на-
претку медицинске технике, стечена су нова сазнања о хипогликемији код ново-
рођенчета. Посебан проблем ових истраживања су бројни фактори (могуће је да 
неке и не знамо) који, осим хипогликемије, утичу на настанак ХОМН. Најчешће се 
помињу следећи фактори: гестациона старост, волумен и врста (мајчино или веш-
тачко) млечних оброка, способност искоришћавања алтернативних извора енер-
гије (лактати, кетони и аминокиселине) и коморбидитет. Најчешћи коморбидитет 
је хипоксија, за коју је доказано да је повезана са хипогликемијом, као критичним 
фактором хипоксичног оштећења мозга. Стога је услов циљаног истраживања 
ХОМН одвајање пацијената са хипоксијом од оних који имају хипогликемију. На 
овај начин се дошло до важне чињенице: „Оштећење мозга које се јавља услед изо-
ловане хипогликемије потпуно се разликује од хипоксичног оштећења (3).

хиПогликемијско оштећење мозга - визУализациона 
дијагностика и неУролошке Последице

Клиничари широм света се већ дуже време држе претпоставке да симптомат-
ска хипогликемија често оставља последице, док је асимптоматска безбедна и да 
су последице ретке. Међутим, у већини истраживања испитивано је ХОМН код 
симптоматске хипогликемије терминске новорођенчади, док су ефекти асимп-
томатске хипогликемије и даље нејасни све док се довољно не истраже.
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Следећи преглед резултата магнетске резонанције (МР), учињене просечно 
у деветом дану живота, односе се на терминску новорођенчад која су у првих 
седам дана имала симптоматску хипогликемију (средња вредност 1 mmol/L) (4):

Оштећења беле масе спадају међу најчешћа и могу имати различит распо-
ред (дифузно, постериорно-окципитално, перивентрикуларно и ређе унилате-
рално). Могуће су пунктиформне, али и веће фокалне хеморагије, затим ин-
фаркти у зони средње церебралне артерије или дифузни инфаркти беле масе, 
постериорно парасагитално.

Друго место по учесталости заузима оштећење кортекса, најчешће параса-
гитално. 

Кортикални инфаркти обично се јављају са околним инфарктима беле масе. 
Губи се јасна граница сиве и беле масе.

Оштећење базалних ганглија, таламуса и ткива између њих (постериорни 
лимб интерне капсуле) виђа се у мање од 50% пацијената са хипогликемијом.

Хеморагија је ређе присутна у: можданом стаблу, герминалном матриксу и 
екстрацеребрално.

Оцена психомоторног развоја је спроведена просечно у другој години жи-
вота, а најраније са 18 месеци. Од 34 пацијената, 8 је имало нормалан развој, 15 
благи, 8 умерени, a троје тешки поремећај развоја.

Моторне способности: нормалан налаз је имало 25 пацијената, церебралну 
парализу 6 (троје спастичну квадриплагију и троје хемиплегију), док је троје 
имало благе моторне поремећаје.

Когнитивне способности: нормалан налаз је имало 19 пацијената, троје 
благи и петоро умерени поремећај.

Конвулзије: код 12 пацијената су се касније јавиле конвулзије, инфантилни 
спазми су се јавили код троје, генерализовани напади код двоје, а једно дете је 
имало фокалне конвулзије. Сви конвулзивни поремећаји су се јавили пре друге 
године живота.

раст лобање: код 9 од 28 пацијената забележен је субоптимални раст главе 
(< 2 SD).

вид: забележени су следећи поремећаји: страбизам, поремећај видног поља, 
поремећај кортикалног вида.

Повезаност МР налаза са ниским гликемијама, трајањем хипогликемије и 
присуством конвулзија није доказана. Ипак, показало се да постоји корелација 
МР налаза са психомоторним развојем. Код деце са церебралном парализом 
присутни су унилатерални фокални или постериорни парасагитални инфарк-
ти удружени са хемиплегијом. Тешко билатерално оштећење беле масе доводи 
до спастичне квадриплегије. Код деце са оштећењем постериорног лимба ин-
терне капсуле успорен је развој финих моторних вештина. Од 14 пацијената са 
тешким променама на белој маси 9 је имало веома лош резултат према Griffiths’ 
Mental Developmental Scales. Петоро деце са нормалним или благо измењеним 
развојем имало је унилатерално оштећење беле масе са очуваним базалним 
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ганглијама и таламусом. Осморо је имало инфаркте беле масе (двоје асиметри-
чне и 6 симетричне). Код асиметричних инфаркта психомоторни поремећаји 
су били блажи него код симетричних.

Анализирајући укупан психомоторни развој у другој години живота кон-
статовано је да су когнитивни поремећаји чешћи него моторни уз коментар 
да су деца до тог узраста ипак успоставила функцију хода. Доминантни поре-
мећаји били су и поремећаји вида, касније конвулзије (епилепсија) и субоп-
тимални раст главе. Сваки од ових поремећаја био је присутан код око 30% 
испитаника.

Важан, али обесхрабрујући закључак је да нема повезаности између ниских 
гликемија као и трајања хипогликемије са неуролошким исходом, што значи 
да нам још увек недостаје већа прецизност у најважнијем периоду дешавања 
епизоде хипогликемије.

хиПогликемија новорођенчета и 
клинички ПостУПак - нови став

Гликемију треба контролисати ако постоје фактори ризика (табела 1) или 
постоје симтоми хипогликемије (1). Од клиничке процене зависи одлука о кон-
троли гликемије код макросомне новорођенчади (велике за гестациону ста-
рост), с обзиром да гестациони дијабетес често остаје скривен, јер хиперглике-
мије у трудноћи нису регистроване.

табела 1. Стања која указују на ризик од хипогликемије (1)

Мајка Новорођенче Новорођенче

1. Дијабетес или 
патолошки тест 
толеранције гликозе 

1. Прематуритет 8. Примена инсулина

2. Прееклампсија и 
хипертензија у трудноћи

2. Интраутерини застој 
раста

9. Урођене срчане мане

3. Макросомно претходно 
дете

3. Перинатална асфиксија
10. Примена глукозе пре/у 

току порођаја

4. Болест зависности 4. Сепса 11. Одбијање оброка

5. Употреба бета агониста-
токолитика

5. Хипотермија 12. Хиперинсулинемија

6. Употреба оралних 
хипогликемика

6. Полицитемија 13. Ендокрини поремећаји

7. Примена глукозе пре/у 
току порођаја

7. Еритробластозис 
феталис

14.  Урођене болести 
метаболизма
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Америчка академија за педијатрију издала је следећи предлог смерница за 
праћење и третман неонаталне хипогликемије (> 34 гестационе недеље):

Код •	 симптоматске хипогликемије уз вредност гликемије < 2,2 mmol/L 
применити и.в. болус гликозе (2 ml 10% гликозе/кg).
Код •	 асимптоматске хипогликемије у првом дану, у пракси треба води-
ти рачуна о две референтне вредности: у прва 4 сата живота и од 4 до 
24 сата живота. Као део метаболичке адаптације, првих 1-2 сата живота 
карактерише „физиолошки“ пад гликемије до минималних 1,6 mmol/L. 
Ниједно истраживање није показало да физиолошки пад гликемије, који 
је по правилу асимтоматски, оставља последице. У наредним сатима гли-
кемија расте и стабилизује се (> 2,5 mmol/L) са 12 сати живота и надаље. 
Болус гликозе и.в. се даје ако је гликемија < 1,4 mmol/L. Интервал глике-
мије 1,4-2,2 mmol/L је оперативни интервал у коме се даје млечни оброк, 
а према потреби (симптоми) и.в. болус гликозе. Деца дијабетичне мајке, 
затим велика или мала за гестациону старост могу имати хипогликемије 
већ у првим сатима живота, због чега се саветује оброк у првом сату. 
Контроле гликемије пре оброка обично су потребне прва 24 сата, а потом 
само ако су < 2,5 mmol/L (2). Oд 4-24 сата живота болус гликозе се даје 
ако је гликемија < 1,95 mmol/L. У интервалу 1,95-2,5 mmol/L даје се млеч-
ни оброк, а према потреби (симптоми) и.в. болус гликозе (2).

Предложене референтне вредности којима дефинишемо хипогликемију 
су арбитрарне (приближне, процењене од лекара), јер на основу недовољних 
доказа и не могу бити другачије. У том смислу треба истаћи да се педијатри 
широм света преко две деценије руководе само једном референтном вредности 
хипогликемије (5) (< 2,6 mmol/L) без оперативног интервала. Смернице Лукаса 
и сар. су почетком 2012. год. још увек важеће. Алтернативни енергетски суп-
страти имају велики значај за метаболизам мозга новорођенчета у условима 
хипогликемије. Мозак новорођенчета има јединствену способност да користи 
ове супстрате 5-40 пута већим интензитетом него што је то случај код старијег 
детета или одрасле особе. У ове супстрате спадају лактати, кетони и у мањој 
мери аминокиселине. У условима хипогликемије ови енергетски извори могу 
да подмире и до 50% енергетских потреба мозга. Овакав енергетски метабо-
лизам се сматра објашњењем асимптоматских хипогликемија. Практичан зна-
чај таквог метаболизма је и у чињеници да је серумска концентрација кетона 
значајно виша код новорођенчади на природној исхрани, због чега се сматра 
да је природна исхрана протективан фактор од хипогликемије и енергетског 
дефицита мозга.

Када се дијагностикује хипогликемија веома је важно да се благовремено 
утврди да ли се ради о транзиторној или перзистентној/рекурентној хипоглике-
мији. Знатно већу опасност за пацијента представља перзистентна/рекурентна 
хипогликемија која захтева континуирану инфузију гликозе. Преовлађује став 
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да је у случају потребе за честим корекцијама гликемије боље применити ин-
фузију (6-8 mg/kg/min), јер се тако избегава пораст концентрације инсулина 
и постиже стабилнија хомеостаза гликозе. Две групе обољења могу изазвати 
перзистентне/рекурентне хипогликемије: урођене болести метаболизма (нај-
чешће поремећај оксидације масних киселина) и хиперинсулинизам. Код сумње 
на хиперинсулинизам je најважније да се без одлагања пређе на континуирано 
праћење пацијента, што хитније постави дијагноза и примене терапијске мере 
(хидрокортизон, диазоксид, соматостатин, панкреатектомија), јер се уносом 
гликозе (и.в. и/или п.о.) хипогликемија често недовољно коригује.

Практична дилема могу да буду и пацијенти који имају благе или умерене 
рекурентне хипогликемије код којих није постављена дијагноза. Прихваћен је 
став да пацијент са рекурентном хипогликемијом не треба да буде отпуштен 
без дијагнозе, односно тек након потврде нормалних вредности гликемије пре 
оброка у току 2-3 дана.

Метода континуираног мерења гликемије код новорођенчади са хипогли-
кемијом је тек почела да се испитује. Верује се да ће ова метода допринети пре-
цизнијем дефинисању хипогликемије. Досадашњи начин интермитентног ме-
рења гликемије никада не може са сигурношћу дати одговор на важна питања: 
„Дa ли је најнижа вредност гликемије коју смо измерили заиста најнижа у току 
епизоде хипогликемије?“ и „Колико је дуго трајала хипогликемија?“

Анализа која би такође могла допринети прецизирању појма хипоглике-
мије је истовремено мерење алтернативних енергетских супстрата (лактата и 
кетона). На овај начин би се са више сигурности могло открити новорођенче 
које је остало у потпуном енергетском дефициту, с обзиром да гликемија није 
једини параметар енергетског баланса.
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Маја Ђорђевић1,2, Сања грковић2
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Програм раног, масовног откривања болести у новорођеначком узрасту, 
или неонатални скрининг новорођенчади, последњих година поново побуђује 
све више пажње јавности. Циљ неонаталног скрининга је да се открије болест 
која није клинички манифестна на рођењу, а код које на време започета тера-
пија спречава лошу прогнозу. Учесталост болести треба да буде довољно ве-
лика да би оправдала трошкове скрининга. Поред тога, метод скрининга мора 
да буде једноставан, етички прихватљив и довољно поуздан. У великом броју 
земаља света неонатални скрининг фенилкетонурије (PKU) и конгенитални 
хипотироидизам (KH) је већ деценијама обавезни део здравствене заштите 
новорођенчади. Откриће тандемске масене спектрометрије (MS/MS) омогући-
ло је једноставну дијагностику великог броја урођених болести метаболизма 
(УБМ) што је довело до значајног повећања броја болести које се откривају 
неонаталним скринингом.

историјат

Почетак неонаталног скрининга везује се за име Роберта Гатрија, који је 
показао да једноставним тестом бактеријске инхибиције (данас познатим као 
Гатријевим тестом) може да се одреди концентрација фенилаланина у узорку 
крви на филтер папиру. Године 1962. почиње неонатални скрининг на PKU у 
САД. Још од педесетих година прошлог века било је познато да рано започе-
та дијета са смањеним уносом фенилаланина може да спречи клиничку слику 
болести (тешку менталну ретардацију и конвулзије). На овај начин су се ство-
рили услови за почетак раног масовног откривања фенилкетонурије и рани 
почетак терапије. И данас су резултати скрининга и лечења PKU далеко бољи, 
у односу на друге УБМ (1). Пилот-програм на територији тадашње Југославије, 
Вуловић и сарадници спроводе 1967. године, док се 1980. године званично уво-
ди скрининг за PKU на овим просторима (2). Од тог времена усавршиле су се 
методе, а број УБМ у неонаталном скринингу се повећао. Највећу прекретницу 
представља откриће тандемске масене спектрометрије.
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савремени скрининг

У основи тандемске масене спектрометрије је раздвајање метаболита у од-
носу на молекулску масу, која омогућава откривање десетине УБМ из једног 
узорка крви. На овај начин се могу дијагностиковати фенилкетонурија, дефи-
цит дехидрогеназе разгранатих аминокиселина (МСУД), тирозинемија типа 1, 
хомоцистинурија типа 1, цитрулинемија, глутарна ацидурија типа 1, изовале-
ријанска ацидемија, метилмалонска ацидемија, пропионска ацидемија, при-
марни и секундарни дефицити карнитина и сви поремећаји бета оксидације 
масних киселина у митохондријама, као и друге, ређе УБМ. Када се ове болести 
дијагностикују, болесницима се на различите начине, у зависности од врсте 
болести (дијета, медикаментозна терапија и друго) може, са више или мање 
успеха, спречити неповољни ток болести пре појаве првих симптома. Треба 
имати у виду да први симптоми код једног броја болесника могу да буду и ле-
тални. Добри резултати ране ензимске супстиционе терапије (ЕСТ) у лечењу 
једног броја болести лизозома (Гошеова, Фабријева и Помпеова болест, један 
број мукополисахаридоза) наметнули су потребу да се разматра укључивање 
и ових болести у неонатални скрининг применом МС/МС. За рану дијагнозу 
галактоземије и дефицит биотинидазе користе се други методи (1,3). 

Поменут метод и бољи резултати лечења довели су до тога да се број УБМ 
које се откривају НС знатно повећао, и у неким земљама износи преко 20. 
Ситуација се разликује од државе до државе и веома често се мења. Један од 
битних разлога ове разноликости је свакако различита учесталост болести у 
популацијама, али, највероватније, већи утицај имају бројне дилеме везане за 
критеријуме скрининга (4). 

Развој молекуларне генетике омогућио је да се мутације у ДНК откривају 
једноставним методама. Применом „микрочипова“ у исто време се може пре-
гледати велики број ДНК секвенци различитих гена из малог узорка крви. Код 
моногенских болести са малим бројем мутација, применом ове методе могу се 
открити хетерозиготни и хомозиготни носиоци мутација. За сада, највећи про-
блем практичне примене генетике у масовној дијагностици УБМ јесте да не 
постоји апсолутна генотипско-фенотипска корелација (1).

дилеме везане за скрининг 

Критеријуме, који се нису променили, за укључивање болести у програм 
раног откривања су дали Вилсон и Јунгер још 1968. године (табела 1). 
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табела 1. Критеријуми Вилсона и Јунгера

Р. бр. Критеријум

1. Болест представља битан здравствени проблем

2. Постоји могућност лечења

3. Популацији су доступни дијагностички и терапијски методи

4. Постоји латентни или рани симптомски период пре испољавања јасне клиничке 
слике

5. Техника која се користи за скрининг је поуздана и довољно сензитивна

6. Тестови су прихватљиви за популацију према којој је скрининг усмерен

7. Добро је позната природа болести

8. Познати су критеријуми које болеснике треба, а које не треба лечити када се 
болест утврди

9. Трошкови скрининга (дијагнозе и лечења) су прихватљиви

10. Ако се терапија примени у латентној или раној фази болести, прогноза је добра

Највећи недостатак ових критеријума је што нису прецизно дефинисани, 
могу се различито тумачити, због чега није јасно које УБМ треба да се укључе у 
неонатални скрининг програм. Питања и дилеме везани за неонатални скринг 
су бројни (1,5):

Колика учесталост и који степен тежине клиничког испољавања болести •	
оправдава скрининг?
Да ли минимална побољшања применом познатих терапијских процеду-•	
ра задовољавају критеријуме? 
Добијање резултата скрининга после испољавања првих симптома боле-•	
сти (галактоземија). 
Скринингом се откривају и особе које никад неће имати симптоме и осо-•	
бе са каснијим испољавањем клиничке слике.
Позитивни резултат скрининга неких болести (нпр тирозинемије типа •	
1) захтева још бројна лабораторијска испитивања, уз велики ризик да се 
болест не докаже код већине болесника (лажно позитивни резултати и 
дијагностика у два времена).
Да ли родитељи из верских и других разлога имају права да одбију скри-•	
нинг? 

С друге стране, неки аутори сматрају да циљ неонаталног скрининга не сме 
да буде само могућност лечења. По њиховом мишљењу, рана дијагноза смањује 
стрес приликом трагања за дијагнозом, омогућава прављење регистра, бројна 
корисна научна истраживања болести, али и пренаталну дијагностику (1,5). 
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закљУчак

Ставови у погледу неонаталног скрининга у нашој земљи се нису проме-
нили. Узорак крви на филтер папиру се код сваког новорођеног детета узима 
у породилишту најраније у 48. сату живота, а служи за рано откривање фе-
нилкетонурије и конгенталне хипотиреозе. Бројне дилеме везане за скрининг 
у другим земљама света, као и финасијске препреке, за сада нас стављају у ред 
посматрача за рано откривање већег броја урођених болести метаболизма. 
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3.4. ХИПЕРОКСАЛУРИЈА У ПЕДИЈАТРИЈИ

велибор тасић
Клиника за дечје болести, Скопје, Македонија

дефиниција

Хипероксалурија представља повећано излучивање оксалата урином, што 
доводи до хиперсатурације урина са консекутивном нефролитијазом и не-
фрокалцинозом. Без обзира на узраст, патолошке вредности су оне веће од 0.5 
ммол/1.73м2. С обзиром да је код дојенчади и мале деце скупљање 24- часовног 
урина немогуће без катетеризације, може се одредити однос оксалата и креати-
нина у појединачном уринарном узорку и упоредити са стандардима за узраст. 

етиологија

Хипероксалурија се може поделити на примарну и секундарну. Код при-
марне хипероксалуирије (ПХ) ради се о ензиматском генетском дефекту на 
нивоу хепатоцита, при чему наступа акумулација глиоксилата и његова ок-
сидација у оксалат. Секундарна хипероксалурија је узрокована прекомерним 
уносом малапсорпцијом масти (ентерична хипероксалурија), алтерацијом у 
цревној флори која деградира оксалат и због генетске варијације у интестинал-
ним транспортерима оксалата. Дневни унос оксалата варира између 40 и 350 мг 
(0.5-4.0 ммол/дан), особито кад се користи храна богата оксалататом (спанаћ, 
какао, чоколада, кафа). Количина апсорбованог оксалата зависи од присуства 
оксалат-везујућих катјона, као сто су калцијум и магнезијум, са којима оксалат 
ствара нерастворљиве соли и којим се избацује преко столице. Користећи С12 
обележен оксалат утврђено је да се од унете количине оксалата ресорбује само 
2.2-18.5%; вредности веће од 15% представљају хиперапсорпцију, што је фак-
тор за идиопатску калцијум-оксалатну литијазу. 

Малапсорпција масти (ентерична хипероксалурија) делује преко два меха-
низма: дихидрокси жучне киселине и масне киселине повећавају пермеабили-
тет интестиналне мукозе за оксалат, а везивање масних киселина за калцијум 
доводи до повећане апсорпције оксалата који се сада везује у солубилне ком-
плексе. Хипероксалурија због малапсорпције масти се среће код пацијената са 
инфламаторним цревним болестима, после баријатријске хирургије, или након 
употребе инхибитора гастроинтестиналне липазе. Уринарна екскреција окса-
лата код ових особа се креће између 0.5-0.8 ммол/1.73м2 дан. 

Оксалобактер формигенес је грам-негативна бактерија која колонзира ко-
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лон и добија енергију преко оксидације оксалата у формат. Њено откриће до-
вело је до хипотезе да колонизација овом бактеријом води до смањења цревне 
апсорпције оксалата и смањења уринарне екскреције, што је потврђено у хума-
ним и анималним студијама. 

Скорашње студије су показале да делеција SLC26A6 оксалатног транспор-
тера код мишева води до хипероксалурије и хипероксалемије. У хуманим сту-
дијама је потврђено да полиморфизам у овом гену V185M носи ризик за убр-
зану литогенезу.

Примарне хиПероксалУрије

Представљају најтежи поремећај у метаболизму оксалата; ради се о наслед-
ним, аутозмно-рецесивним болестима и за сада је откривена генетска подло-
га код три типа (тип I, II и III). На ПХ1 отпада 70-80%% пацијената и резул-
тат је одсуства или дефицијенције пероксизмалног јетриног ензима аланин-
глиоксилат аминотрансферазе (AGT) у чији састав улази пиридоксал фосфат. 
ПХ2 је блажа болест, која је последица дефицијенције цитозолног јетреног ен-
зима глyоксилат редуктазе/хyдроксипируват редуктазе (GRHPR). Скоро је от-
кривена и генетска основа ПХ3, ради се о мутацији у DHDPSL гену који кодира 
4-хидрокси-2-оксоглутарат алдолазу. 

ПХ1 се може презентирати веома рано (такозвана инфантилна форма бо-
лести) са прогресијом ка терминалној уремији до треће године у 80% случајева. 
Иначе, болест се најчешће манифестује рекурентним атацима макрохемату-
рије и реналним коликама са појавом нефролитијазе и нефрокалцинозе и про-
гресивном реналном инсуфицијенцијом у детињству или адолесценцији. Ређе, 
болест се манифестује са појединачним избацивањем калкулуса код одраслих, 
прогресијом ка терминалној уремији или појавом нефрокалцинозе у графту 
код трансплантираних болесника. Постављање дијагнозе ПХ је често закаснело 
због непознавања каратеристика болести или због тога што се код пацијената са 
уролитијазом/нефрокалцинозом не врши метаболичка обрада, тј. не одређује 
оксалурија. На ултразвуку, евидентна је нефролитијаза и нефрокалциноза која 
може бити и медуларна и кортикална. Емисија калкулуса, нефрокалциноза на 
ултразвуку, ослабљена бубрежна функција и позитивна фамилијарна анамнеза 
треба да нас усмере ка ПХ1. 

Анализу калкулуса треба вршити инфрацрвеном спектроскопијом којом се 
детектују кристали калцијум оксалат монохидрата (whewellite). Код пацијената 
са нормалном или благо редукованом бубрежном функцијом дијагноза ПХ1 
може се поставити ако се поред хипероксалурије (>1.0 ммол/1.73м2; нормал-
но<0.5) детектује и хипергликолатурија (>0.5 ммол/1.73м2, нормално <0.5). У 
поједином случајевима пацијенти са јасно ензиматски и генетски потврђеном 
дијагнозом ПХ1 имају нормалне вредности уринарног гликолата. Код пацијената 
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са знатно ослабљеном бубрежном функцијом уринарна екскреција оксалата 
може бити нормална. У овим случајевима мерење оксалата у плазми може бити 
од користи у постављању дијагнозе ПХ1. Доскора се дијагноза ПХ1 потврђивала 
одређивањем каталитичке активности AGT у узорку добијеном биопсијом јетре, 
што је технички доста компликовано и скупо. Са напретком молекуларних тех-
ника мутациона анализа AGXT гена се намеће као алтернатива биопсији јетре, 
која је и даље индикована у атипичниом случајевима или када мутација није 
утврђена. Неке мутације, као p.Gly170Arg или p.Ile244Thr су чешће заступљене, а 
ова задња је типична за пацијенте који потичу из Северне Африке или Шпаније. 
Познавање мутација омогућује нам да предвидимо пиридоксинску сензитивност 
и ток болести, као и могућност пренаталне дијагнозе. 

ПХ2 се исто тако манифестује у детињству, но има блажи ток, ређу емисију 
калкулуса и ређе завршава са терминалном уремијом. Дијагноза се поставља 
на основу увећаних врдности оксалата и Л-глицерата у урину. Но, с обзиром 
да неки пацијенти могу имати нормалне вредности уринарног гликолата, дија-
гноза болести се потврђује биопсијом јетре и одређивањем каталитичке актив-
ности GRHPR, а могућа је и генетска дијагноза –анализом GRHPR гена. 

тераПија

Састоји се у обилној хидрацији, до 3л/м2 код примарне хипероксалурије, 
правилно распоређеној у току дана и ноћи. Код мале деце се чак препоручује 
назогастрична сонда за перманентну хидрацију. У случају дехидрације (пролив 
и сличне ситуације) одмах започети са обилном интравенском хидрацијом. 
Дијета: орални калцијум треба уносити у нормалним количинама јер он везује 
оксалат и смањује интестиналну ресорпцију. Код пацијената са дијеталном 
хипероксалуријом треба избегавати производе богате оксалатом. Ово не важи 
за ПХ у којој рестрикција уноса окслалата нема ефекта. Ексцесивне количи-
не Ц и Д витамина треба избегавати. За инхибицију кристализације калцијум 
оксалата користи се алкални цитрат (К или Na-цитрат) 100-150 мг/кг или 0.3-
0.5 ммол/кг. Оксалобактер формигенес метаболише оксалат, али се његова 
клиничка ефикасност још испитује. Пиридоксин је кофактор AGT ензима и 
код 10-30% пацијената са ПХ1 постоји добар клинички одговор на терапију 
пириксоксином (пиридоксин-сензитивна ПХ1). Пиридоксинска сензитивност 
се дефинише ако дође до смањења уринарне екскреције оксалата најмање за 
30%. Започиње се дозом од 5 мг/кг и ако нема одговора повећава се на 10 мг/кг. 
Не треба прећи максималну дозвољену дневну дозу од 20 мг/кг, тј. не више од 
800 мг за одрасле пацијенте. Пацијенти који носе један или два мутирана але-
ла p.Gly170Arg или p.Phe152Ile показују пиридоксинску сензитивност. Пошто 
пиридоксинска апсорпција варира међу појединим особама, процена нивоа 
пиридоксина у крви је од значаја за мониторинг терапије. Ову конзервативну 
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терапију треба применити одмах након дијагностиковања хипероксалурије и 
мора се агресивно спроводити. Класичне отворене хируршке интервенције и 
перкутане процедуре треба избегавати због могућег даљег оштећења бубреж-
ног ткива. Препоручује се есктракорпорална литотрипсија.

Код пацијента са терминалном уремијом спроводи се хемодијализа, која не 
може да одстрани претходно акумулирани оксалат као и новонастали, па до-
лази до ткивне депозоције - такозване системске оксалозе са захватањем рети-
не (слепило), костију (анемија, фрактуре), срца (сметње у проводном систему, 
нагла смрт, кардиомиопатија), артерија (гангрена) и др. Перитонеална дијализа 
је још мање ефикасна од хемодијализе у одстрањивању оксалата.

Изолована трансплантација бубрега не показује задовољавајуће резултате 
због рецидива болести у графт. Једино има смисла ако се ради за пацијенте са 
пиридоксинском сензитивношћу. Комбинована хепаторенална транспланта-
ција је засада најбоља опција и то секвенцијално – прво трансплантација јетре 
уз интензивне хемодијализе да би се одстранили ткивни депозити оксалата, а 
након 6 месеци ренална трансплантација.

Код секундарних хипероксалурија, поред неспецифицних мера – обил-
на хидрација, инхибиција кристализације калцијум оксалата – примењују се 
мере за санирање основне болести (малапсорпциони синдром, инфламаторне 
цревне болести).
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4.1. ШОК КОД НОВОРОЂЕНЧЕТА

Свјетлана Маглајлић, Милош јешић
Медицински факултет Универзитета у Београду
Универзитетска дечја клиника, Београд

Шок је комплексан клинички синдром условљен акутном слабошћу цир-
кулаторне функције, а карактерише га неадекватна перфузија ткива, односно, 
неадекватно допремање кисеоника и хранљивих материја, kao и неадекватно 
уклањање штетних продуката метаболизма. Како је на овај начин оштећен 
аеробни метаболизам, замењује га анаеробни и нагомилавају се лактати (лак-
тична ацидоза). Шок је прогресиван процес, у ком се на иницијални фактор 
надовезују потенцијално штетни неурохуморални, инфламаторни и целулар-
ни компензаторни одговори. Резултат овог је дисфункција ћелије, која може 
довести до њене смрти. У почетку шок је компензован, напредовањем процеса 
прелази у некомпензован, а нелечен шок прелази у иреверзибилну фазу и до-
води до смрти (1,2,3).

У САД шок се уочава код 2% хоспитализоване деце, са морталитетом 20-
50%, обично не у акутној фази. Инциденца шока код НН није позната, али се 
зна да је инциденца сепси праћених шоком 1,9-21% (4).

Одржавање адекватне перфузије ткива зависи од: 1/ минутног волуме-
на срца, детерминсаног ударним волуменом и фреквенцијом срчаног рада; 2/ 
вазомоторног тонуса васкуларног корита (артеријског, венског и капиларног) 
који је под контролом централне, локалне, као и ауторегулације и 3/ способ-
ности крви да донесе неопходне састојке метаболичког супстрата и отклони 
разградне продукте метаболизма (1,4).

Неадекватна ткивна перфузија може бити последица: 1/ оштећења срца – 
кардиогени шок (исхемија миокарда, срчана инсуфицијенција, аритмије, кар-
диомиопатија, структурне мане) тј последица оштећења контрактилности ми-
окарда и дисфункције папиларних мишића са секундарном инсуфицијенцијом 
трикуспидног ушћа (код НН се мало зна о повезаности тропонина и функције 
миокардних ћелија); 2/ неадекватног циркуларајућег волумена – хиповолемич-
ни шок (акутни губитак крви или течности и електролита), а знаци зависе од 
степена интраваскуларног губитка течности, те уколико је губитак до 25% шок 
је компензован, уколико је 25-40% онда је декомпензован, а губитак изнад 40% 
доводи до иреверзибилног шока; 3/ абнормалности унутар васкуларног кори-
та – дистрибутивни или вазогени шок (сепса, оштећење ендотела, вазодилата-
тори, депресија миокарда) је изазван вазодилатацијом и смањењем перфузије 
ткива. Од 3 типа дистрибутивног шока код НН се јавља септични, при чему 
инфламаторни одговор на инфекцију доводи до хипотензије и хипоперфузије, 
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док су неурогени и анафилактички изузетно ретки у овом животном добу; 4/
онемогућавање протока крви – обструктивни шок (тензиони пнеумоторакс 
или тампонада срца) и 5/ неадекватног ослобађања кисеоника – дисоцијативни 
шок (тешка анемија, метхемоглобинемија) (1,2,4). 

Фактори ризика за настанак шока код НН су: акциденти са пупчаником, 
абнормалности плаценте, инфекција и хипотензија код мајке, хемолиза и хе-
морагија код фетуса и новорођенчета, асфиксија, сепса, претерана дистензија 
плућа, аритмије. 

Најчешће код НН шок је кардиогени, хиповолемијски и дистрибутивни, а 
као параметар протока крви кроз органе се користи ниво артеријског притиска 
(ТА). Нормалан крвни притисак код НН није довољно испитан, а у клиничкој 
пракси је одређен гестационом и постнаталном старошћу између 5.(10.) и 95. 
(90.) перцентила референтних вредности. У процени ТА код НН се чешће ко-
ристи средњи, него систолни притисак, па је на основу овог, статистички дефи-
нисана доња граница ТА у првом дану живота, која је приближна гестационој 
старости у недељама. Утврђена је линеарна корелација између крвног притис-
ка, гестационе и постнаталне старости и телесне масе на рођењу. 

Хипотензија се дефинише као смањење ТА испод референтних вредности, 
а клинички се манифестује продуженим капиларним пуњењем, тахикардијом, 
различтим степеном марморизираности коже, хладном периферијом и смање-
ном диурезом. Допремање кисеоника ткивима зависи од ударног волумена срца 
и протока крви кроз ткива, више него од крвног притиска – према томе низак 
системски крвни притисак није увек патолошки, хипотензија није синоним за 
шок. Уколико ткивна перфузија одговара метаболичким захтевима тела и поред 
хипотензије, не значи шок, а шок може постојати и поред нормалне ТА, уколи-
ко је онемогућена адекватна оксигенација (нпр. анемија и хипоксемија смањују 
могућност оксигенације, а фебрилност и траума повећавају захтеве ткива за ки-
сеоником). Не смемо заборавити да је основни знак добре перфузије је диуреза 
≥0,5 мл/кг/х без метаболичке ацидозе и нагомилавања лактата (1,2,4). 

Шок је често повезан са синдромом системског инфламаторног одговора на 
инфекцију (СИРС) и мултиплом органском дисфункцијом (МОД). Системски 
одговор на инфекцију као иницијални фактор настанка шока је посредован ге-
нетским полиморфизмом инфламаторних гена или њихових рецептора, тј па-
цијенти са предиспозицијом за изузетно велики инфламаторни одговор, имају 
већи ризик за настанак шока. Клинички СИРС се испољава знацима тешке 
сепсе праћене дисфункцијом кардиоваскуларног система. Познавање различи-
тих типова шока није одговорило на питање рефрактерне хипотензије и МОД, 
веома значајних за морбидитет и морталитет. Скорашње студије су показале да 
за ово, за време инфламаторног процеса, може бити одговоран НО (ендогени 
вазодилататор, преко цГМФ) (3,4,5,6).

Шок је прогресивна болест, али се може поделити у 3 фазе: компензова-
ни, декомпензовани и иреверзибилни. Компензовани шок карактерише добра 
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перфузија виталних органа (мозак, срце, надбубрези) обезбеђена симпатич-
ким рефлексима, односно порастом системске васкуларне резистенције (СВР). 
Повећана секреција ангиотензина и вазопресина омогућава ретенцију воде и 
соли, а ослобађање катехоламина појачава контрактилност миокарда. Клинич-
ки се испољава бледилом, благом тахикардијом, хладном периферијом и про-
дуженим временом капиларног пуњења (≥2 с). Витални знаци (пулс, респира-
ције, ТА и телесна температура) су у граници нормале или минимално измење-
ни. Кад ови механизми постану недовољни да обезбеде метаболичке потребе 
ткива, настаје декомпензовани шок у ком је допремање кисеоника и хранљи-
вих састојака недовољно, а анаеробни метаболизам, са последичним нагоми-
лавањем млечне киселине, главни извор енергије. Ацидоза редукује контра-
ктилност миокарда и смањује његов одговор на катехоламине. Ослобађају се 
бројни медијатори, ензими и др. супстанције које изазивају низ метаболичких 
промена, што даље компромитује ткивну перфузију и оксидативну фосфори-
лизацију. Недостатак енергије нарушава хомеостазу ћелијске функције, губи се 
интегритет ендотела капилара са последичним смањењем онкотског притиска 
и преласком интраваскуларне течности у екстраваскуларни простор. Успорење 
крвотока омогућава адхезију тромбоцита и активацију коагулационе каскаде 
и евентуалног крварења. Клинички уочава се смањење ТА, јако продужено 
време капиларног пуњења, тахикардија, хладна кожа, убрзање респирација и 
смањење диурезе. Декомпензовани шок настаје кад откажу компензаторни ме-
ханизми, а карактерише га поремећај функције многих органа - МОД. Уколико 
се ефикасно не интервенише настаје иреверзибилан шок чија дијагноза је об-
ично ретроспективна. Витални органи су јако оштећени и смрт настаје упркос 
адекватном опоравку циркулације (1,2). 

Шок код НН се разликује од шока старије деце и одраслих: 1/ Новорођенче 
карактерише хиперкоагулабилно стање са повећањем тромбомодулинских ре-
цептора на ендотелу капилара и смањеним одговорм антикоагулатних протеина 
(укључујући и протеин-Ц); 2/ Активација спољашњег пута коагулације стимули-
ше експресију ткивног фактора у екстраваскуларном простору, са активацијом 
комплемента и коагулационе каскаде. У тешким облицима сепсе су јако смањени 
аннтитромбин и протеин-Ц, а фибринолитички одговор је измењен, што доводи 
до микроваскуларних тромбоза и повећане пропустљивости капилара, односно 
хипоперфузије; 3/ Нормално нижа активност чинилаца коагулације, нижи броја 
тромбоцита и често, посебно ниских концентрација витамин К зависних чини-
лаца коагулације, објашњавају много тежи ДИК код НН и слабији одговор НН не 
модулаторе коагулације; 4/ Незрео и ограничен имуни систем НН, чине га јако 
осетљивим на инвазију микроорганизама (1,2,4). 

Овако критично болесна НН представљају дијагностички и терапијски иза-
зов. Нема поузданог клиничког и лабораторијског налаза карактеристичног за 
шок. Дијагноза се базира на присуству извесних индикатора неадекватне цирку-
латорне функције (хипотензија, пад пулсног притиска, слабост миокарда, пораст 
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централног венског притиска , тахикардија, тахипнеја, диспнеја, апнеја, проду-
жено капиларно пуњење, хипотермија, метаболичка ацидоза, олигурија) (1,4,7).

Гасне анализе капиларне крви имају ограничену вредност (рефлектује 
смањење перфузије на периферији), док гасне анализе венске крви могу бити 
од веће помоћи него артеријске (венска крв рефлектује екстракцју кисеоника и 
створене продукте на нивоу ткива, а артеријска функцију плућа и гасове у крви 
пре него се допреме до ткива). Као предиктор сепсе и септичког шока, данас се 
користи ниво лецитина везаног за манозу (manosa binding lectin , MBL) у серуму. 
Ехокардиографија и допплер ехокардиографија безбеђује семиквантитативну, не-
инвазивну анализу функције миокарда (нпр.ударни волумен леве коморе, проток 
кроз горњу шупљу вену – маркер системског крвног протока) (1,4,5,8).

Важно је одредити тип шока, јер сваки захтева посебан терапијски приступ, 
диурезу (објективна евалуација хипоперфузије), хематокрит, електролите крви, 
гликемију и ацидобазни статус. Малог пацијента свакако треба бактериолош-
ки обрадити. 

Истовремено треба спроводити испитивања да се утврди узрок шока и 
последице. Једна од најтежих последица која прати шок је иреверзибилно 
оштећење мозга, који је веома осетљив на хипоксију, а компензаторни механи-
зми су мали.

Диференцијално дијагностички треба размотрити: коарктацију аорте, 
конгениталну адреналну хиперплазију, потрошну коагулопатију, дехидрацију, 
инфекцију, хеморагијску болест НН, миокардитис, некротични ентероколи-
тис, олигурију, обструкцију протоку крви, пери- и интравентрикуларну хемо-
рагију (1,2,3,4).

Обзиром да је дијагноза шока код НН примарно клиничка, терапију тре-
ба спровести одмах, не чекајући лабораторијске резултате. При самој сумњи 
на постојање шока, морају се предузети потпорне мере: обезбедити оксигена-
цију (пожељна сатурација 83-89%, избегавати изнад 94%), васкуларни приступ 
(у случају хитности и интраосални), инфузија 10-20 мл/кг ТМ колоидног или 
кристалоидног раствора (поновити уколико је потребно), а уколико је разлог 
хеморагија треба надокнадити крв. Неопходно је пратити чиниоце коагулације 
и по потреби применити свежу смрзнуту плазму, тромбоците и/или крио-
преципитат. Важно је контролисати гликемију, кориговати ацидозу, провести 
парентералну исхрану (ентералну тек по нормализацији гастроинтестиналне 
функције) (1,2,4,5).

Примена лекова зависи од узрока шока и укључује вазоактивне лекове: α и 
β адренергичке агонисте (допамин, добутамин, епинефрин, изопротеренол, но-
репинефрин), вазодилататоре (хидралазин, нитропрусид) и инотропне аген-
се (фентоламин, милринон - инхибитор фосфодиестеразе тип 3). Савремена тх 
шока садржи и вазопресин (у септичком шоку је ниво плазматског вазопресина 
нижи и мање је сензитиван на катехоламине). Глукокортикоиди брзо регулишу 
експресију адренергичких рецептора на кардиоваскуларном систему и показали 
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су се ефикасним код рефрактерног и адреналин-резистентног шока (примењују 
се само у случају да је изостао очекивани ефекат претходно примењених лекова).

У септичком шоку су неопходни антибиотици и имуномодулатори (ив.
имуноглобулини, фактори који стимулишу гранулоците и макрофаге). Акти-
вирани протеин Ц, се није показао ефикасним код НН. Пентоксифилин, тром-
боцитни антиагреганс је смањио циркулаторне поремећаје и коагулопатију, а 
споредни ефекти нису познати (1,2,3,5,9,10). 

Новорођенчад опорављена од шока морају бити брижљиво праћена због 
ризика од бројних секвела (неуролошки развој, вид, слух, дисфункција бубре-
га, плућа, ендокриних жлезда, дигестивног тракта и др.). 

Не смемо заборавити да НН са шоком захтева третман у установи која 
може обезбедити интензивну терапију новорођенета, те га тамо треба адекват-
но транспортовати (1,2,4).
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4.2. СУБОПТИМАЛНИ ЧИНИОЦИ У СИСТЕМУ 
ПЕРИНАТАЛНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

борисав јанковић, драгана лозановић
Медицински факултет Универзитета у Београду
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије
„Др Вукан Чупић“, Београд

Националним Миленијумским циљевима развоја предвиђено је да се у Ср-
бији од 2005. до 2015. године стопа перинаталног морталитета са 9,3 редукује 
на мање од 6,5 на 1000 рођења, као и да се у наведеном периоду стопа смрт-
ности новорођенчади са 5,8 снизи испод 3,0 на 1000 живорођених (1). Пости-
зање наведених циљева претпоставља отклањање субоптималних чинилаца у 
систему перинаталне здрвствене заштите у односу на доступност и капацитет 
породилишта, организацију транспорта болесне новорођене деце, као и могућ-
ности неонаталне интензивне неге и терапије. Осим организационих аспеката, 
за снижење перинаталног и неонаталног морталитета такође су битни узроци 
умирања у најранијем животном добу. 

Перинатални и неонатални морталитет

Перинатални морталитет је збирни показатељ мртворођености и ране не-
онаталне смртности (2). У земљама чланицама ЕУ стопа мртворођености се 
креће у распону од 1,7 у Чешкој, до 4,9 на 1000 рођења у Литванији. Водећи 
препартални узроци мртоворођености су интраутерусни застој у расту и кон-
гениталне аномалије, као и компликације трудноће услед хипертензије, дијабе-
теса и пушења. Код интрапарталне смрти у први план избијају мониторовање, 
вођење и довршење порођаја у случају перинаталне асфиксије (3). 

Неонатални морталитет се дефинише стопом умрлих у првих 28 дана живота 
на 1000 живорођених после 22. недеље гестације (2). Према резултатима ЕУРО-
ПЕРИСТАТ пројекта из 2008. године, неонатални морталитет се у ЕУ налази у 
распону од око 2,5 на 1000 живорођених (Луксембург, Кипар, Шведска, Норвеш-
ка) до 4,2 у Естонији, 4,9 у Пољској и 5,7 у Летонији. У већини случајева се ради о 
раној неонаталној смрти (умирање у првих 7 дана живота) која је у укупном не-
онаталном морталитету заступљена са 60-90%. Према интернационалној класи-
фикацији, близу 2/3 раног неонаталног морталитета је узроковано патолошкимк 
стањима својственим превремено рођеној деци (РДС, интравентрикуларно кр-
варење, системске инфекције), асфиксија је као узрок смрти заступљена са при-
ближно 25%, док се у око 15% случајева ради о конгениталним аномалијама (3). 
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Перинатални и неонатални морталитет У србији

Насупрот очекивањима прогресивне редукције, у нашој земљи су 2009. го-
дине забележене стопе перинаталног и неонаталног морталитета од 8,9 и 4,9, 
док је мртворођеност износила 5,2 на 1000 рођења (2). 

Од укупно 70.299 живорођених у 2009. години, са гестацијом краћом од 
32. недеље било је 736 или 1,1% деце. У тој категорији умрло је 166 ili 48,0% од 
укупно 346 умрлих у првих 27 дана живота. Према томе, скоро половину не-
онаталног морталитета чини само нешто више од једног процента изразито 
незреле новорођенчади. У складу с тиме је и морталитетна структура у којој 
су са 63% заступљена патолошка стања повезана с превременим рођењем (ре-
спираторни и поремећаји од стране ЦНС), док је 18% новорођене деце умрло 
услед различитих конгениталних аномалија (2,4). Иначе, за сада не постоји 
целовито објашњење вишегодишњег одржавања стопе мртворођености на 
високом нивоу.

каПацитет и достУПност Породилишта

Према ЕУРО-ПЕРИСТАТ пројекту у значајне субоптималне чиниоце пери-
наталне и неонаталне здравствене заштите спадају породилишта са недовољ-
ним, као и она са прекомерним бројем порођаја. У првом случају ради се о „не-
довољном волумену искуства“ у породилиштима са мање од 500 порођаја го-
дишње. Насупрот томе, у породилиштима са више од 3.000 порођаја годишње 
по правилу се збрињавају и трудноће високог ризика. Услед тога понекада до-
лази до одређеног занемаривања некомликованих трудноћа и неодговарајућег 
вођења физиолошког порођаја, док услед преоптерећености неретко постоји 
тенденција веома раног отпуста новорођенчета из породилишта (унутар 48 
сати) (3). 

Анкета Службе за социјалну медицину и информатику Института за здрав-
ствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“ показује да се у нашој 
земљи у 21 или 36% од 59 породилишта, обави мање од 500 порођаја годишње. 
Поређења ради, таква заступљеност „малих“ породилишта је двоструко виша 
од оне која постоји у земљама ЕУ са стопом перинаталног морталитета нижом 
од 6,5 (циљна стопа планирана Националним развојним циљевима у Србији). 
Додатна отежавајућа околност је да се та породилишта налазе у удаљеним 
деловима наше земље. Према стандардима ЕУ као у „велика“ спадају четири 
наша породилишта у којима се обави близу 20.000, или близу 1/3 од укупног 
годишњег броја порођаја. 
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трансПорт болесне новорођенчади

Оптималним моделом сматра се транспорт болесног новорођенчета који 
обавља пријемна установа користећи сопствено возило и медицински тим. Оп-
тимални капацитет таквог приступа „ка себи“ је збрињавање од 200-300 деце 
годишње. Рационално и ефикасно задовољење већих потреба може се обез-
бедити централизованим системом у оквиру градске или регионалне службе 
хитне медицинске помоћи (5,6,7)

У већини земаља доминантан начин транспорта је друмски превоз спе-
цијално опремљеним возилом са оптималним трајањем од једног сата, или 
раздаљином од 60 – 100 km. Горње прихватљиве границе трајања, односно раз-
даљине износе 2 сата или 160-170. Уколико је за превоз болесног новорођен-
чета потребно дуже време, или се обавља на већој раздаљини, долази у обзир 
ваздушни транспорт хеликоптером или авионом. Ова могућност углавном се 
користи у земљама са великом територијалном површином и сразмерно малом 
густином насељености (САД, Канада, Аустралија) (7). 

У циљу растерећења терцијарних центара, омогућавања непосредног кон-
такта новорођенчета са мајком и другим члановима породице, уз истовремено 
подстицање мотивације здравственог особља за повећање стандарда збриња-
вања, у низу земаља се практикује тзв. реверзни транспорт. Тада се новорођен-
че у фази опоравка преводи у локалну здравствену установу (5). 

достУПност неонаталне интензивне неге и тераПије

Неонатална интензивна нега и терапија значајно смањују перинатални и 
неонатални морталитет пре свега повећањем преживљавања деце рођене пре 
32. недеље гестације. За ту категорију новорођенчади највишег ризика од посеб-
ног значаја је могућност потпуног интезивног збрињавања у простору породи-
лишта чиме се отклања ризик који увек носи транспорт. Данас постоје убедљи-
ви докази да и оптимални постнатални транспорт превремено рођеног детета 
значајно увећава вероватноћу неповољног исхода (смртност се у том случају 
удвостручује) (8). Из тог разлога у срединама са развијеним системом здравс-
твене заштите опште је прихваћен став да сваку ризичну трудноћу, нарочито 
у случају претећег превремоног порођаја, треба збринути у породилишту са 
свим могућностима неонаталне интензивне терапије. Анализе из чланица ЕУ 
показују да се значајније снижење перинаталног и неонаталног морталитета не 
може очекивати уколико се до 90% превремено рођене деце не збрињава „под 
кровом“ породилишта. Достизање таквог обухвата захтева да уместо постна-
талног, доминантно место има транспорт „in utero“ (2). 



4. Неонатологија

71

Према доступним подацима у нашим породилиштима терцијарних здрав-
ствених установа намењеним високоричним трудноћама роди се 2/3 деце са 
гестацијом краћом од 32 недеље. Истовремено, међутим, само 1/3 те новорођен-
чади ће у случају потребе примене поступака из домена интензивне терапије 
(пре свега конвенционална механичка вентилација), бити збринута у просто-
ру породилишта. У већини случајева је неопходан транспорт који у односу на 
трајање, и/или удањеност неретко прелази раније поменуте лимите. 

регионализација Перинаталне здравствене заштите

Регионализација перинаталне здравствене заштите је за сада несумњиво 
најбољи начин отклањања субоптималних чинилаца везаних за значајну за-
ступљеност породилишта са малим бројем порођаја, као и за транспорт бо-
лесног новорођенчета и доступност неонаталне интензивне терапије и неге. У 
публикацијама скорашњег датума детаљно је приказан концепт регионалног 
збрињавања са посебним освртом на примену у нашем систему перинаталне и 
неонаталне здравствене заштите (9,10).
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4.3. НЕКРОТИЧНИ ЕНТЕРОКОЛИТИС

Марија лукач
Медицински факултет Универзитета у Београду
Универзитетска дечја клиника, Београд

Некротични ентероколитис (НЕК) је стечена инфламаторна болест црева 
од које се скоро искључиво разбољевају новорођенчад. И поред напретка у ле-
чењу НЕК остаје најчешће хитно хируршко стање и водећи узрок морбидитета 
и морталитета у јединицама неонаталне интензивине неге, пре свега због све 
већег броја превремено рођене деце. 

Савремено схватање патогенезе некротичног ентероколитиса почиње 1975. 
са радом Сантулија (1) који поставља хипотезу о три основне компоненте 
НЕК-а: повреда цревне мукозе, присуство бактерија и присутан метаболич-
ки субстрат (након започињања ентералне исхране). Инциденца појаве НЕК 
је различита у студијама зависно од тога да ли укључују и почетне и нејасне 
случајеве болести. Креће се од 7% до 8% код превремено рођене деце јако мале 
телесне тежине и више од 30% њих захтева хируршко лечење (2). Учесталост се 
разликује у студијама из Сједињених држава и остатка света, а овај диспаритет 
се приписује утицају генетских и фактора средине. 

Бел и сарадници (3) су дали класификацију болести утемељену на прогресији 
некротичног ентероколитиса, која је одредница даљег начина лечења (Табела1).

табела 1. Модификована Белова класификација некротичног ентероколитиса (НЕК)

Степен Системски 
знаци

Абдоминални 
знаци

Радиографски 
знаци

Лечење

IА 
Суспектан

Нестабилна 
температу-
ра, апнеа, 
брадикардија, 
летаргија

Гастрична 
ретенција, 
абдоминална 
дистензија, 
повраћање, 
хем-позитивна 
столица

Нормалан или 
интестинална 
дилатација, 
умерени илеус

НПО, антибио-
тици x 3 дневно

IБ 
Суспектан

Исто као IА Углавном крва-
ве столице

Исто као IА Исто као IА

IIА 
Јасна болест, 
умерена

Исто као IА Исто као IБ, од-
суство цревног 
звука са или без 
абдоминалне 
осетљивости

Интестинална 
дилатација, 
илеус, пнеума-
тоза црева

НПО, антибио-
тици x 7 до 10 
дана
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Степен Системски 
знаци

Абдоминални 
знаци

Радиографски 
знаци

Лечење

IIБ 
Јасна болест, 
умерена

Исто као IIА, 
плус умерена 
метаболичка 
ацидоза и 
тромбоцито-
пенија

Исто као IIА, 
одсуство пери-
сталтике, јасна 
осетљивост 
без целулитиса 
и тумефакта 
у доњем ква-
дранту

Исто као IIА, 
асцит

НПО, антибио-
тици x 14 дана

IIIА 
Узнапредовала, 
озбиљна бо-
лест, очувана 
црева

Исто као IIБ, 
хипотензија, 
брадикардија, 
озбиљна апнеа, 
комбинована 
респираторна 
и метаболичка 
ацидосис,ДИЦ, 
и неутропенија

Исто као IIБ, 
знаци пе-
ритонитиса, 
значајна 
осетљивост и 
абдоминална 
дистензија

Исто као IIА, 
асцит

НПО, антибио-
тици x 14 дана, 
надокнада теч-
ности, инотроп-
на потпора, 
вентилаторна 
терапија, пара-
центеза

IIIБ 
Узнапредовала, 
озбиљна бо-
лест, перфори-
рана црева 

Исто као IIIА Исто као IIIА Исто као IIIА, 
пнеумоперито-
неум

Исто као IIIА, 
плус операција

ДИЦ: дисеминована интраваскуларна коагулација
НПО: ништа „пер ос“
Модификовано према реф. 4 и 5: Neu J. Necrotizing enterocolitis: the search for a unifying pathogenic 
theory leading to prevention. Pediatr Clin North Am. Apr;43(2):409-32.
Caplan MS, Jilling T. New concepts in necrotizing enterocolitis. Curr Opin Pediatr. 2001 Apr;13(2):111-5. (4)

Патофизиологија некротичног ентероколитиса

Студије хуманих и анималних модела настанка НЕK-а показују значајне 
разлике у зрелости и функцији црева терминског и превремено рођеног ново-
рођенчета. Мукозна баријера сазрева током гестације. У превремено рођеног 
детета је дефицијентно неколико гастроинтестиналних хормона и ензима слуз-
нице. Имунолошки незрела слузница, смањена функција секреторног IgA, не-
утрофила, активност макрофага, као и производња и функција цитокина имају 
за последицу смањену одбрамбену моћ црева. Испитивања на анималном мо-
делу су показала да је ауторегулација микроциркулације различита у односу на 
терминско новорођенче, као и перисталтика која је дисфункционална и одго-
ворна за бактеријску колонизацију патогеним сојевима. И поред многобројних 
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студија није дефинисан узрочник одговоран за особену епидемиологију НЕK-а, 
али их поједини аутори указују на мултифакторијалну етиологију: комбинација 
генетске предиспозиције, цревне незрелости и несклада у микроваскуларном то-
нусу, праћена патолошком микробном колонизацијом и високом имунолошком 
реакцијом цревне мукозе воде ка настанку болести. 

Исхрана. Више од 90% новорођенчади у којих се јавио НЕK је ентерално 
храњено. Међутим рандомизиране студије нису показале различиту инциден-
цу НЕK-а у групама које су храњене брзим или спорим, раним или одложе-
ним режимом, континуираним или интермитентним болусима. Сматра се да 
пролонгирана минимална исхрана доводи до сазревања гастроинтестиналног 
тракта, нарочито новорођенчади јако мале телесне тежине, али нема новијих 
радова који се баве овим проблемом.

Фармаколошка средства. Показано је да индометацин, коришћен за затва-
рање отвореног дуктуса артериозуса, редукује проток крви кроз мезентеријум 
повећавајући његову васкуларну резистенцију. Перзистентни дуктус артерио-
зус може сам по себи да буде предиспонирајући фактор за развој НЕК-а.

Цитокини и фактор раста. Цитокини и фактор раста имају кључну по-
средничку улогу у интеракцији ентероцита, ендотелних ћелија, фибробласта 
и ћелија запаљења које су одговорне за патофизиологију НЕК-а. Познато је да 
епидермални фактор раста, присутан у високим концентрацијама у хуманом 
млеку утиче на сазревање цревне слузнице. 

Црева претерминског новорођенчета се одликују незрелим целуларним и 
хуморалним имунитетом, повећаном пермеабилношћу, смањеном гастричном 
секрецијом киселине и протеолитичких ензима, некомплетном инервацијом 
и смањеним мотилитетом као и незрелошћу цревног ептела и смањеном про-
тективном функцијом микротрепљи. Смањен проток крви кроз црева води до 
ткивне хипоксије и оштећења, што представља најчешће цитиран етиолошки 
фактор у патогенези НЕК-а. 

Улога инфективних агенаса је следећа карика у патогенези, јер се сматра да 
начин исхране и цревна колонизација одређују ризик за развој НЕК-а. Црева 
новорођенчади на природној исхрани су углавном колонизирана бифидобакте-
ријама (грам-позитивним) које помажу у контроли раста грам-негативних бак-
терија. Супротно овоме, у случају вештачке исхране преовладавају колиформне 
бактерије, ентерококое и сојеви из групе Bacteroides(6). Прелиминарне студије 
које користе молекуларне методе у испитивању фекалних микроба здраве и НЕК-
ом захваћене новорођенчади указују на присуство неуобичајених бактеријских 
сојева и целокупну редукцију различитих бактеријских врста, посебно када се 
спроводи пролонгирана антибиотска терапија. Ово може довести до смањења 
одбране од колонизације патогенима, јер богата микрофлора црева штити до-
маћина од интестиналне инфламације (7).

Сагледавши емпиријске и научне чињенице дошло се до закључка да 
се НЕК развија код осетљивог новорођенчета у кога је највише оштећен 
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гастроинтестинални тракт. Прематуритет и боравак у јединицама неонаталне 
интензивне неге резултирају инвазијом бактерија на незрелу цревну слузницу 
чија је имуномодулаторна функција смањена. Као резултат интеракција између 
ентероцита, имуних ефекторних ћелија и присутних бактерија започиње ин-
фламаторна каскада која доводи до прогресивног оштећења мукозе и повећања 
пермеабилтета. Процес колонизације црева је зависан од фактора средине и 
генетског наслеђа, што је показано испитивањем цревне флоре близанаца.

Превентивни ПристУП

Препоручују се многобројни приступи за превенцију НЕК-а (Табела 2). 
Најновија истраживања показују да потпуно укидање исхране може бити опас-
на пракса јер води пролонгираној тоталној парентералној исхрани, следстве-
ној интестиналној атрофији и повећању пермеабилитета, запаљењу, што води 
у даљи развој сепсе (8). 

табела 2. Мере за превенцију некротичног ентероколитиса

Доказана 
ефикасност и 
сигурност

Доказана 
ефикасност али не 
и сигурност

Доказана 
ефикасност у 
амималним 
студијама али не у 
хуманим

Претпостављена 
ефикасност, 
недоказана

Природна исхрана Ентерално 
аминогликозиди

Антицитокини Пребиотици (из 
биљака и хуманог 
млека)

Неагресивна 
ентерална исхрана

Пробиотици Фактор раста Делови микроба 
“toll-like-рецептор“ 
агонисти

Глукокортикоиди
Аргинин

Глутамин, n-3 масне 
киселине

Преузето из Grave et al. (9)

лечење

Некротични ентероколитис се лечи супортивном терапијом све до ста-
дијума гангрене и перфорације црева. У случају узнапредовале лезије цре-
ва неопходно је оперативно леечење. Главни принцип хируршког лечења је 
одстрањење гангренозних делова уз презервацију довољне дужине црева. 
Доскора нису постојале квалитетне проспективне рандомизиране студије, те 
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је оптимално хируршко лечење било контроверзно, поготово у пацијената са 
веома малом телесном тежином. Хируршке опције су: примарна перитонеал-
на дренажа (ППД), операција са ресекцијом гангренозног црева и отварањем 
стоме или праћена примарном анастомозом.

Иако студије не показују статистички значајну разлику у преживљавању 
пацијената веома мале телесне тежине који су лечени ППД или оперативном 
ресекцијом, у последње време преовладава мишљење да је оперативно од-
страњење гангренозног црева неопходно, са или без стоме, а улога ППД је зна-
чајна као интермедијерна мера док се не стабилизује стање пацијента да би у 
бољој кондицији био подвргнут хируршком захвату.

бУдУћност

Непредвидив и брз ток, као и разарајући ефекат на зид црева умногоме оте-
жавају дијагностику и терапијске опције некротичног ентероколитиса. Мало је 
вероватно да ће напредак у терапији допринети смањењу морбидитета и мор-
талитета. Изгледа да је будућност у лечењу НЕК-а правовремена дијагноза ба-
зирана на јасним критеријумима који ће разликовати НЕК од изоловане интес-
тиналне перфорације. За то је неопходан развој специфичних биомаркера као 
и нове технике за откривање фактора који предиспонирају настанак НЕК-а. 
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5.1. ПОВЕРЉИВОСТ У ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ 
АДОЛЕСЦЕНАТА - ИЗАЗОВИ И НЕДОУМИЦЕ

александра Стојадиновић
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине

Закон о изменама и допунама Закона о здравственој заштити објављен је 
у „Сл. гласнику РС, бр. 57/2011 од 1. августа 2011. године, а примена нових 
одредби започела је од 1.1.2012. године. Према овом Закону, право на увид у 
медицинску документацију и на поверљивост података који се налазе у ме-
дицинској документацији дато је детету које је навршило 15 година живота 
и које је способно за расуђивање, односно са самостално доношење одлука. 
Међутим, и поред захтева детета да се информације и његовом здравственом 
стању не саопште, лекар је дужан да ове информације саопшти родитељима, 
старатељу, односно законском заступнику у случају озбиљне опасности по 
живот и здравље детета (1). 

Ове измене закона о Здравственој заштити изазвале су са једне стране 
забринутост родитеља да ће им бити ускраћене важне информације које се 
тичу здравља њиховог малолетног детета и недоумице једног дела здравстве-
них радника о томе како применити ове одредбе. У овом тексту ћемо се освр-
нути на најчешће недоумице. 

недоУмице родитеља

„Адолесценти млађи од 18 година нису зрели за самостално доношење одлу-
ка које се тичу здравља“

Чињеница је да је основни задатак у периоду адолесценције да адолесцент 
постигне зрелост, независност и функционалност одрасле особе. Ово се не 
може постићи преко ноћи, када адолесцент напуни 18 година. У периоду адо-
лесценције, особа постепено осваја независност, преузима нове улоге и одго-
ворности. На том путу неопходно је да се осамостали од родитеља и постигне 
лични идентитет. Током адолесценције развијају се когнитивне способности, 
односно апстрактно мишљење те млади могу да разумеју бројне ситуације и 
могуће последице својих одлука и поступака и могу да доносе одређене одлу-
ке везане и за здравље. Адолесценти се налазе на „раскрснци“ на којој могу 
да изаберу пут ка добром здрављу или ка болести, инвалидитету и прераном 
умирању. Они су заинтересовани за своје здравље и спремни да сарађују са 
лекаром на његовом очувању и унапређењу (2). 
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„Родитељ је онај који је највише заинтересован за здравље свог детета и 
који га најбоље познаје“

Чињеница је да родитељи најбоље познају своју децу и највише су заинте-
ресовани за њихово здравље и добробит. Ипак, на путу ка независности адо-
лесценти су често бунтовни и не прихватају савете родитеља. Са друге стране, 
већина младих веома цени савете које добија од лекара и спремна је да их при-
хвати. Захваљујући томе лекар може да мотивише адолесцента за здрав стил 
живота и научи га како да очува и унапреди своје здравље. 

„Млади због незрелости и/или неискуства могу донети одлуке које нису у њи-
ховом најбољем интересу и које могу дугорочно утицати на њихово здравље“

Чињеница је да адолесценти за већину проблема очекују и траже помоћ 
родитеља и ослањају се на њих. Међутим, о неким темама као што су сексуални 
односи, сексуална оријентација, проблеми у сфери менталног зравља, веома 
тешко разговарају са родитељима због осећања стида, страха од казне, бојаз-
ни да их не повреде (3). Уколико се адолесцент повери лекару, лекар може да 
му помогне да сагледа ризике које одређено понашање носи и да одустане од 
њега, што ће повољно утицати на здравље адолесцента у садашњости али и 
будућности. 

„Недопустиво је да се родитељу ускрати приступ било којој информацији 
која се тиче његовог детета“

Већина родитеља жели најбоље својој деци и такође жели да зна све о њима 
и оном што им се догађа, али у стварности то није могуће. Адолесценти вели-
ки део времена проводе у школи, са друштвом, у различитим окружењима у 
којима су изван домашаја и надзора родитеља. Они се ангажују у бројним по-
нашањима која су ризична и која крију од родитеља. Уколико адолесцент може 
отворено да разговара са лекаром о било коме од ових понашања, без бојазни 
да ће лекар информације пренети родитељима, лекар као одрасла, добронамер-
на особа, која поседује тачне и савремене информације може да помогне адо-
лесценту да што безбедније прође кроз период адолесценције (4). 

изазови и недоУмице за лекара

„Како проценити који адолесцент је способан за самостално расуђивање и 
доношење одлука?“

Изабрани лекари најчешће познају дете и његову породицу још пре уласка 
детета у адолесценцију. Захваљујући дугогодишњем праћењу детета и поро-
дице изабрани лекар може да процени да ли је адолецент који је навршио 15 
година, способан за расуђивање и самостално доношење одлука. У ситуација-
ма када лекар није сигуран да ли је адолесцент способан за расуђивање и са-
мостално доношење одлука, потребно је да се консултује са психологом или 
психијатром, пре него што обезбеди тајност информација. 



5. Здравствени проблеми специфични за адолесценцију

83

„Које су то ситуације у којима је озбиљно угрожен живот и здравље младе особе?“
Не постоји једноставан одговор на ову недоумицу. Пред лекара је поста-

вљен заиста тежак задатак и велика одговрност да процени када информације 
до којих је дошао могу да остану поверљиве, а када је неопходно да обавести ро-
дитеље. У доношењу ове одлуке лекар мора да се ослони на познавање адолес-
цента и његових проблема, на своје медицинско знање и познавање законских 
прописа у вези са обавезним пријављивањем одређених стања или проблема. 

„Како у техничком смислу обезбедити поверљивост информација?“
За чување тајности информација задужени су здравствени радници и ос-

тали запослени у здравственим установама. Имајући у виду начин чувања 
медицинске документације и увођење електронског здравственог картона, по-
ставља се питање колико је то изводљиво. Да би се заиста обезбедила поверљи-
вост информација неопходно је да се непрекидно ради на едукацији здравстве-
них радника и сарадника о тајности података, као и на усавршавању система и 
процедура за чување поверљивости информација које се налазе у здравственој 
документацији.

зашто је Поверљивост У здравственој 
заштити адолесцената неоПходна?

Поверљивост је важна за адолесценте, лекаре и родитеље. Обезбеђивање 
поверљивости у здравственој заштити посебно је важно за адолесценте у вези 
са одређеним темама као што су сексуалност, контрацепција, полно преноси-
ве инфекције, експериментисање и злоупотреба психоактивних супстанци, 
проблеми у сфери менталног здравља. Лекари који раде са адолесцентима 
поверљиве и потпуне информације могу добити једино ако разговарају са 
адолесцентом насамо, и стављајући му јасно до знања са ким ће поделити те 
информације.

Уколико је родитељима непријатно да разговарају о одређеним темама са 
адолесцентом, уместо њих то може да учини лекар. Према адолесцентима са 
инвалидитетом или тешким хроничним обољењима родитељи се најчешће по-
нашају презаштићујуће и верују да се они не ангажују у ризичним понашањи-
ма. Међутим, и ови адолесценти пуше цигарете, употребљавају алкохол, ко-
ристе дрогу или имају незаштићене сексуалне односе, па је за њих поверљиви 
однос са лекаром посебно значајан.

Неки адолесценти немају родитеље, немају подршку родитеља или имају 
потпуно поремећен однос са родитељима. Неки су злостављани или занема-
рени од родитеља и имају оправдан страх од будућег злостављања или истери-
вања из куће. Овим адолесцентима је потребан неко коме ће се обратити и од 
кога ће добити помоћ.
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шта се догађа ако се адолесцентима не обезбеди 
Поверљивост У здравственој заштити?

Истраживање Lehrer-ове и сарадника је показало да 10,5% младића и 14,3% 
девојака адолесцентног узраста није потражило здравствену заштиту када им је 
била потребна због страха да ће родитељи бити обавештени о разлогу њихове 
посете (5). Половина сексуално активних адолесценткиња узраста испод 18 го-
дина изјавила је да би престала да користи услуге клинике за планирање породи-
це уколико би било обавезно да њихови родитељи буду обавештени о томе (6). 

закљУчак

Комуникација адолесцената и родитеља није увек једноставна. Адолесценти 
не поверавају родитељима многе чињенице о свом животу, понашању. и здра-
вљу Уз обезбеђену поверљивост, лекари се налазе у положају да могу отворено 
да разговарају са адолесцентом о бројним осетљивим темама, да им помогну 
да разреше проблеме, и да усвоје здрав стил живота. Лекари треба да буду ос-
лонац у решавању неких психосоцијалних проблема у периоду живота када 
млади теже ка аутономији и зрелости. Зато је потребно да се омогући лекарима 
да буду тај ослонац и савезници, не само адолесцентима него и родитељима.
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5.2. УЛОГА УРГЕНТНЕ КОНТРАЦЕПЦИЈЕ У ЗАШТИТИ 
РЕПРОДУКТИВНОГ ЗДРАВЉА АДОЛЕСЦЕНАТА

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

Ургентна контрацепција (УК) обухвата скуп метода којима се трудноћа 
спречава у ванредним ситуацијама, после незаштићеног полног односа који се 
догодио у периоду плодних дана. Идеја посткоиталног спречавања зачећа по-
чела је да се реализује 1950-их година применом високих доза естрогена. Мада 
ефикасна, та врста УК изазивала је честа нежељена деловања, првенствено 
мучнине, болну осетљивост дојки, главобоље и ванредна крварења. Стога је 
почетком 1970-их година замењена комбинацијом естрогена и прогестагена, 
која је по аутору названа Yuzpe метод. Крајем 1970-их година утврђено је да и 
матерични уложак са додатком бакра, постављен у првих пет дана од незаш-
тићеног сексуалног односа, може да спречи трудноћу. Ипак, највећи помак у 
области УК настао је када је 1990-их година уочено да и прогестаген левонор-
гестрел (ЛНГ), када се примени посткоитално, може да спречи трудноћу (1). 
Приближно у исто време почела су и истраживања са селективним модулато-
рима рецептора за прогестерон, првенствено мифепристоном и улипристал-
ацетатом (УПА), која су доказала њихову већу ефикасност у посткоиталном 
спречавању зачећа у поређењу са ЛНГ (2).

Промоција УК у бројним земљама света представља саставни део стратегије 
заштите репродуктивног здравља (3). Разлог је одржавање релативно високе 
учесталости непланираних трудноћа, упркос порасту удела жена које користе 
савремену контрацепцију. Те трудноће су све чешће резултат неуспеха у приме-
ни редовне контрацепције. Примера ради, расцеп или спад кондома су разлог 
42% непланираних трудноћа у Сједињеним Америчким Државама (4). Честе су 
и грешке у коришћењу комбиноване оралне контрацепције. Налази велике про-
спективне студије из Француске су показали да је скоро половина корисница за-
боравила једну или више контрацептивних пилула током шест месеци употребе, 
а да се то у две трећине случајева догодило у првој или трећој недељи, када је 
посебно велики ризик да услед таквог пропуста настане трудноћа (5).

Ризик за непланирану трудноћу је посебно велики међу адолесцентима. У 
великој мултицентричној студији запажено је да се половина свих предбрач-
них трудноћа догодила у првих шест месеци сексуалне активности (6). На по-
четку сексуалног живота, млади који желе да користе контрацепцију најчешће 
бирају кондом. Мада неопходан у заштити од сексуално преносивих инфек-
ција (СПИ), кондом се не сматра довољно поузданим методом контрацепције. 
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Наиме, у групи од 100 жена које користе кондом, у првој календарској години 
настане 2-15 трудноћа (7). Побољшање контрацептивне заштите може да се по-
стигне додатном применом УК у ванредним ситуацијама механичког оштећења 
или спада кондома. Обезбеђивањем УК сексуално активној омладини могуће је 
умањити ризик за трудноћу и задржати њихов позитиван став и мотивацију за 
наставак коришћења кондома.

Појава ЛНГ је допринела повећању безбедности и толеранције УК и омо-
гућила је ширу доступност и лакшу набавку ове врсте контрацепције. С обзи-
ром да је ЛНГ прогестаген, чија је примена праћена ниском учесталошћу спо-
редних и одсуством озбиљних нежељених деловања, Светска здравствена орга-
низација је 1998. године препоручила свим земљама да омогуће коришћење тог 
контрацептивног метода, наводећи: „Мада се не препоручује честа употреба 
УК, њена поновљена примена не представља ризик по здравље и не треба да 
буде образложење за ускраћивање тог метода жени која је у ризику за настанак 
непланиране трудноће“ (8). Поред ЛНГ, који млади у Србији најчешће кори-
сте, доступни су и УПА и матерични уложак са додатком бакра. Последња два 
метода УК су ефикасна у дужем временском периоду после сексуалног односа 
(120 сати), у поређењу са ЛНГ (72 сата). Ипак, они се знатно ређе препоручују, 
с обзиром да није проучено деловање УПА код корисница узраста 18 година и 
млађих, а примена материчног улошка са додатком бакра може да повећа ризик 
за настанак запаљења унутрашњих полних органа код адолесценткиња.

индикације за ПрименУ Ургентне контрацеПције

Ургентна хормонска контрацепција треба да се препоручи било када у мен-
струационом циклусу после незаштићеног сексуалног односа или неправилне 
примене редовне контрацепције. Посебно је важно да се УК примени у слу-
чајевима силовања. Тада треба да се размотри и потреба за профилаксом СПИ, 
укључујући и инфекцију вирусом хумане имунодефицијенције (ХИВ).

механизам деловања

Антиконцепциони ефекат ЛНГ се заснива на инхибицији или одлагању 
овулације, а постоји до почетка пораста лутеинизујућег хормона (ЛХ) у средини 
менструационог циклуса. Улипристал-ацетат може да спречи овулацију и када 
се примени у фази када је почео скок, а пре достизања максималне концетрације 
ЛХ у крви. Матерични уложак са додатком бакра, токсичним деловањем на јајну 
ћелију и сперматозоиде, примарно инхибише фертилизацију, мада је доказано 
да може да спречи имплантацију оплођене јајне ћелије када се постави после 
фертилизације (9).
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ефикасност

Левоноргестрел је ефикасан у спречавању трудноће током првих 72 сата од 
незаштићеног сексуалног односа, а УПА и матерични уложак у првих 120 сати 
(табела 1). Још увек није у потпуности расветљено да ли ефикасност ЛНГ опада 
с временом које је протекло од односа, док је УПА једнако делотворан током 
првих пет дана од незаштићеног сексуалног односа. Најефикаснији је материч-
ни уложак са додатком бакра са стопом неуспеха која је испод 1% (9).

табела 1. Резултати мета-анализе ефикасности улипристал-ацетата и 
левоноргестрела (2)

Временски 
период од 
незаштићеног 
сексуалног 
односа (сати)

Улипристал-ацетат Левоноргестрел

Број 
испитаница

Број 
трудноћа

Стопа 
трудноћа 
(%)

Број 
испитаница

Број 
трудноћа

Стопа 
трудноћа 
(%)

0-24 584 5 0,9 600 15 2,5

0-72 1617 22 1,4 1625 35 2,2

0-120 1714 22 1,3 1731 38 2,2

нежељена деловања

После примене ЛНГ и УПА јављају се слична нежељена деловања (2, 9). 
Најчешће су регистровани главобоља, мучнина и поремећај ритма крварења, 
а ређе умор, вртоглавица, бол у трбуху, желуцу или крстима (2). Мада се по-
враћање јавља код малог броја корисница УК, ако је наступило унутар два сата 
од примене ЛНГ, односно три сата од примене УПА, исту дозу препарата треба 
поновити у најкраћем могућем времену (9). Коришћење материчног улошка у 
сврху ургентне контрацепције може да буде праћено болом за време и у првим 
данима после његове инсерције (9).

контраиндикације

Употреба ЛНГ у сврху ургентне контрацепције се не препоручује када 
постоји преосетљивост на компоненте које се налазе у саставу овог препарата. 
Контраиндикације за примену УПА су преосетљивост на неку од компонената 
које се налазе у саставу овог препарата, сумња на постојање трудноће и брон-
хијална астма која се лечи оралним глукокортикоидима. Опрез је потребан и 
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код девојака са обољењем јетре, интолеранцијом галактозе, лапонским обли-
ком смањене активности лактазе или малапсорпцијом глукозе и галактозе (9). 
Посткоитална примена материчног улошка се не препоручује када постоји 
сумња на гонореју или гениталну инфекцију хламидијом, као и адолесцент-
кињама са аномалијом у развоју материце (7).

клинички ПостУПак Пре ПреПисивања 
Ургентне контрацеПције

Када се разматра преписивање УК, потребно је искључити претходно 
насталу трудноћу, испитати да ли девојка користи неке лекове и размотрити 
потребу за испитивањем присуства СПИ. Ако, међутим, није могуће поуздано 
искључити трудноћу јер је пре захтева за УК у истом циклусу остварен један 
или више незаштићених сексуалних односа, треба преписати ЛНГ, који нема 
штетних ефеката на ток и исход евентуалне трудноће (9). Када постоје инди-
кације, ЛНГ може да се употреби једном или више пута у менструационом 
циклусу, док је употреба УПА ограничена на једанпут (9).

контролни Преглед корисница Ургентне контрацеПције

Корисници УК се саветује гинеколошки преглед или одређивање нивоа ху-
маног хорионског гонадотропина (hCG) у крви ако је наредна менструација 
закаснила 10 или више дана, као и ако је била оскуднија од уобичајене, како би 
се искључила трудноћа (9).

давање Ургентне контрацеПције УнаПред за слУчај Потребе

Пожељно је да се младим паровима који користе кондом унапред препише 
УК, како би је у случају потребе применили што раније после механичког 
оштећења или спада кондома (9). Према налазима истраживања, девојке који-
ма је унапред дата УК нису склоне да је некритички користе, не одустају од 
редовне контрацепције и не користе је мање савесно, а нису склоније ни ризич-
ном понашању (10).
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закљУчак

Заштита репродуктивног здравља младих захтева двојну заштиту, односно 
редовну примену кондома у циљу спречавања СПИ, укључујући и инфекцију 
ХИВ, и редовно или ванредно коришћење још једног метода контрацепције у 
превенцији непланиране трудноће.
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5.3. НАСИЛНОСТ АДОЛЕСЦЕНАТА: ИЛУЗИЈА 
СУПЕРИОРНОСТИ ПРОТИВ ДОЖИВЉАЈА 
ИНФЕРИОРНОСТИ

војислав ћурчић
КБЦ „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“, Београд

Насилност адолесцената је последњих година у нашој средини све израже-
нија, а добија и неке нове облике. Млади су све бруталнији у испољавању на-
силности, постају насилни у све млађем узрасту, а насилност се испољава пре 
свега у групи вршњака и међу вршњацима. Узроци су милтифакторски, како 
интрапсихички и индивидуални, тако и друштвени, настали под утицајем про-
блематичне, фрустрирајуће, нетолерантне и насилне околине.

Наравно да агресивност неке особе, па и адолесцената, мора да се посма-
тра вишедимензионално и у животном континуитету, као садејство наслед-
них особина, предиспозиција и темперамента (1), преко учешћа биолошких 
фактора који одређују понашања, до све чешћих истраживања који говоре о 
значајном утицају раног занемаривања, насиља и злостављања у породици, а 
касније и међу вршњацима. Утицај породице и раног развоја и односа у њој 
су фактори оклине који пресудно утичу на формирање психичког апарата и 
целокупне личности будућег адолесцента и одрасле особе. Да ли су родитељи 
или њихове замене разумно толерантни и да ли довољно емотивно инвестирају 
у децу или су пак хладни, нетолерантни или насилни, оставља дефинитивне 
трагове на сваку особу. Ти први објекти љубави и васпитања су истовремено 
модели за идентификацију, али и модели будућег понашања. Створен осећај 
угрожености, како егзистенције тако и крхког идентитета, у овим раним годи-
нама може да створи агресивност као одбрамбено понашање, додатно појачано 
идентификацијама са новим агресорима.

Нестабилни адолесценти, дестабилизовани било снагом или конфликтношћу 
адолесцентног процеса, било конфликтима са околином или, коначно, немањем 
капацитета да психилошки елаборишу природна и уобичајена дешавања у себи 
и са другима, по правилу осећају мањак сигурности, самопоуздања и самопо-
штовања , до осећаја инфериорности. Нарцистички врло рањиви, осећају да су 
им интегритет и идентитет угрожени. Неподношљивост ових стања и доживљаја 
генерише најчешће брло импулсивно, одбрамбено, ,,acting out“ реаговање.

Импулсивно реаговање и понашање није специфичност ни ексклузивност 
адолесценције и адолесцената, али су овом периоду чешћа него у другима. Она 
су омогућена и узрокована ,,acting out“ реаговањем и активацијом других ме-
ханизама одбране који служе екстериоризацији конфликата и проблема. Чешће 
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коришћење оваквих механизама идбране или решавање проблема на импулси-
ван начин је посебно приметно код адолесцената код којих је психички апарат 
са сниженим или ограниченим могућностима за прораду и разрешење тензија 
и конфликата. Импулсивно понашање представља одигравање конфликата и 
пражњење напетости кроз понашање, акт, неку радњу, поступак, којим преки-
дају нелагоду или трпљење и бране свој интегритет и идентитет , врло често кроз 
насилно и агресивно понашање. Врло агресивни адолесценти се бране таквим 
понашањем од осећаја инфериорности , кроз варљив и привремен осећај моћи 
па и реактивирање инфантилног осећаја свемоћи и контроле над светом (2).

Рана осујећења, фрустрације, а посебно сепарације чине ове особе додат-
но вулнерабилним и склоним депресивним реаговањима и стањима. Депре-
сивност је, ма колико изненађујуће било, значајан фактор, на интрапсихичком 
плану, који генерише агресивност адолесцената. Врло често у ординације сти-
жу врло бунтовни, хостилни, па и агресивни адолесценти који током разгово-
ра, некада врло брзо, покажу другу, а праву страну свог интрапсихичког стања 
и осећања – тугу, нерасположење и плачљивост, који су заправо генератори по-
нашања које делује потпуно супротно. Сепарације представљају саставни део 
адолесценција, а када се томе придруже неки значајни губици (било реални, 
претећи или фантазматски) или неуспеси (на професионалном, вршњачком, 
љубавном плану), од којих први ремете претежно објектну, а други нарцистич-
ку стабилност, депресивност постаје још израженија. 

Чињеница да се депресивност у адолесценцији испољава на потпуно дру-
гачији начин него у одраслом добу, може да завара. Адолесценти се од депре-
сивности и депресивног осећаја беспомоћности, који им је нарцистички не-
подношљив, бране окретањем у супротност, кроз разне облике проблемтичног 
понашања. Када депресивно трпљење достигне степен неподношљивог, адолес-
центи направе неки „acting out’’, често или врло агресиван (разбијањествари, 
физички обрачуни са другима), или у некој форми аутоагресивних понашања 
(злоупотреба ПАС, ризична понашања, аутомутилације тела) укључујући су-
ицидални акт. Зато је и суицидални акт „симптом и одбрамбени маневар или 
супротно, „знак парцијалног неуспеха психичког рада“ (3), односно пре свега 
„акт против трпљења, а не живoта“ (4).

Могло би да се каже да су у суицидалном акту, као врхунском (ауто)агре-
сивном акту адолесцената, удружени депресивност, импулсивност и (ауто)аг-
ресивност. Међутим и неке особине личности адолесцента доприносе њиховој 
суицидалности, као што су: нарцизам, односно склоност перфекционизму и 
фрустрацији у случају његовог недостизања, немогућност толерисања неуспе-
ха и несавршености и немогућност толерисања сепарација и губитака (5). 

Поред свих индивидуалних, додатан фактор адолесценте агресивности 
је утицај групе вршњака који је од изузетног значаја за адолесценте. Група 
вршњака је уобичајен, врло потребан, пожељан и користан вид социјалног 
живота у овом развојном периоду. Група вршњака служи као прелазна форма 
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и амбијент између породичног и социјалног живота. Кроз овакав вид кому-
никације адолесценти задовољавају низ потреба: за блискошћу и интимно-
шћу које треба да замене дотадашњу блискост са родитељима, породицама 
или њиховим заменама; за експериментисањем, одмеравањем са себи слич-
нима, испробавањем сопствених могућности, снага и вештина; за осећањем 
сигурности и припадања; за разменом информација, искустава, осећања, ста-
вова, филозофије и идеја.

Дружење у групи треба да замени породични оквир и припреми адолесцен-
та за самосталан и независан живот у социјалном миљеу. Како развој напре-
дује и како расту њихова сигурност и осећање личног идентитета, тако опада 
потреба за групом што омогућава и узрокује излазак адолесцената из њих и 
нестајање тих група, најчешће при крају адолесценције. 

Дружење у групи вршњака се тако може схватити као нормалан развојни 
феномен, а проблеми настају ако се група одаје понашању и активностима које 
су са моралног или социјалног аспекта проблематичне (6). Што су адолесценти 
несигурнији, са крхкијим осећајем сопственог идентитета, то су приврженији 
групи вршњака и то се осећају моћније у њој. Недостатак личног идентите-
та се замењује осећањем групног идентитета, а индивидуалан осећај немоћи 
осећањем снаге и моћи групе, поготову ако је група врло насилна, као што су 
нпр. уличне банде и групе навијача. Млади су ретко када индивидуално аг-
ресивни, осим у породичном или неком другом блиском окружењу, у коме се 
осећају сигурни. Агресивност на јавном месту је, по правилу, у групи вршњака. 
Група подржава и подстиче понашања, између осталог агресивна, за која већи-
на адолесцената никада не би имала храбрости када су сами. Групна малтре-
тирања (вербална, физичка, преко савремених медија – SMS, Facebook, слање 
компромитујућих фотографија) вршњака и/или ауторитета је специфичност 
адолесцената. У групи су адолесценти јачи, храбрији, у групи се лакше прелазе 
границе дозвољеног или пожељног, лакше губи критичност према поступцима 
и лакше излази на крај са евентуалним осећајем кривице према последицам 
сопствених поступака.

Коначно, у нашој средини, додатан фактор за агресивност адолесцената су 
била дешавања у околини и атмосфери у којој су они живели и одрастали. Сада-
шње генерације младих су одрасле и готово цео свој живот провеле у неповољ-
ним околностима. Распад државе, ратови у окружењу, економска катастрофа, 
НАТО бомбардовање, криза родитељског и породичног система, нефункцио-
налност школског система, криза морала и система вредности, нестабилност 
социјалног и политичког система, криминализација разних аспеката живота 
у нашој средини, су оставили неизбрисиве трагове. Хаотичност околине је ус-
ловила да се формирају као мање стабилни, са мање капацитета за контролом 
свог понашања, незадовољни, љутити и са често врло ниским самопоуздањем. 
Агресивност је, ма колико са социјалног и моралног становишта неприхватљи-
ва, била начин да се боре против таквих осећања (7). 
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С друге стране, нетолеранција, говор мржње, агресивност и криминал 
одраслих су врло присутне у нашој средини – на улицама и утакмицама, у школ-
ским двориштима, политици, медијима, у свакодневној комуникацији. Треба има-
ти на уму да су млади људи врло пријемчиви и спремни на нове имитације и иден-
тификације. Ови развојни маневри имају за циљ обогаћење личности и живота 
адолесцената. Међутим, неки број адолесцената, поготову оних несигурнијих, су 
се идентификовали са моћним објектима, не би ли тако обезбедили осећај сигур-
ности. Нажалост, такве фигуре су последњих година били криминалци или неки 
други људи који су моћ стекли на социјално и/или морално неприхватљиве начи-
не. Они су постали нови идоли и идентификациони модели jедног дела ове нове 
генерације наших адолесцената . Насилним понашањем се обезбеђује тренутно 
задовољење потреба, било свесних (доказивање пред собом и вршњацима, освета 
или материјалне природе) било несвесних (нарцистичке гратификације, тражење 
љубави, изгубљених, моћних објеката, обезбеђење осећаја сопствене моћи и важ-
ности). То је, за ове адолесценте, важније од социјалне или моралне прихватљи-
вости или неприхватљивости оваквог понашања (8).

закљУчак

Насилност адолесцената је у порасту и представља проблем или психопато-
локи феномен (из круга поремећаја понашања) који је све манифестнији у овој 
популацији. Она добија неке нове форме и специфичности, а пре свега све већу 
бруталност. Фактори који је одређују и генеришу су некада видљивији, некада 
мање (маскирана депресивност, супериорно понашање узроковано одбраном 
од осећаја инфериорности), али су увек резултат садејства како индивидуалних 
тако и породичних и социјалних околности. Једино сагледавање мултифакто-
ријелности ове појаве може да помогне њеном разумевању које ће да одреди 
и стратегију у превентивним и куративним активностима за редуковање или 
повлачење насиља младих и међу младима. На тај начин ће се помоћи младима 
да се боље носе са проблемима који узрокују њихову насилност, да сопствену 
насилност разреше на бољи начин или бар да њом руководе и да је контролишу 
адекватније и успешније.
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6.1. ИСХРАНЕ ОДОЈЧЕТА И МАЛОГ ДЕТЕТА 
- САВРЕМЕНЕ СМЕРНИЦЕ

недељко радловић
Медицински факултет Универзитета у Београду
Универзитетска дечја клиника, Београд

исхрана одојчета

Одојче карактерише читав низ специфичности у склопу којих и изражена 
несразмера између висине нутритивних потреба неопходних за покриће брзог 
раста и развоја и степена функционалне зрелости везане, како за унос, дигестију, 
апсорпцију, антигену толеранције хране, тако и одржавање метаболичке рав-
нотеже и хомеостазе унутрашње средине организма. Ова разлика је, разуме се, 
обрнуто сразмерна узрасту и много израженија код новорођенчета и одојчета 
рођеног пре термина, као и оног са интраутерусним застојем у расту (ИУГР).

Мајчино млеко представља природни продукт максимално прилагођен 
физиолошким потребама и могућностима хуманог новорођенчета и одојчета. 
Поред идеалног нутритивног састава, оно располаже и са бројним ненутри-
тивним чиниоцима који компензују физиолошку незрелост детета у овој фази 
раста и развоја. Добро је познато да мајчино млеко штити дете од различитих 
инфекција, пре свега гастроинтестиналних и респираторних, као и алергијских 
манифестација. Сем тога, дојење представља најпрактичнији и најјефтинији 
вид исхране и делује стимулативно на психоемотивни развој и адекватно фор-
мирање лица и усне дупље детета. Отуда је јасно што Америчка академија за 
педијатрију инсистира да дојење, кад год је могуће, најмање до краја прве годи-
не по рођењу, а Светска здравствена организација до краја друге године, па и 
након тога (1, 2). Исхрана на мајчиним грудима је од посебног значаја за децу 
алергијске конституције, као и ону која живе у лошим хигијенским и мате-
ријалним условима. Поред оптималног здравља мајке и/или детета, битни пре-
дуслови за успешну лактацију су први подој унутар 2 сата по порођају, односно 
непосредно по буђењу мајке ако је обављен хируршки, што чешће дојење („на 
захтев новорођенчета“) и неговање ноћног подоја. У складу са бржом стопом 
раста и развоја у односу на терминску новорођенчад, новорођенчад рођена пре 
термина, посебно она са порођајном тежином до 1500 gr, изискују нутритивну 
фортификацију мајчиног млека („breast-milk fortifier“), тј. одговарајући додатак 
протеина, олигосахарида, минерала и витамина. У недостатку мајчиног мле-
ка за дохрану или исхрану одојчета се користе адаптиране млечне формуле. 
То се, пре свега, односи на формуле крављег млека које имају апсолутну пред-
ност у поређењу са формулама базираним на изолату протеина соје (1, 3). Због 
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негативног ефекта на остеогенезу, као и других последица, »сојино млеко« се 
не препоручују претерминском новорођенчету, те се за њихову дохрану или 
исхрану до 52. постконцепционе недеље, а најмање до 40., примењују одгова-
рајуће формуле крављег млека (1, 3, 4). Препоруке намењене за претерминску 
новорођенчад и одојчад начелно важе и за ону са ИУГР. Обично кравље, козје 
и овчје млеко се, због читавог низа недостатака, не саветују детету у првој го-
дини по рођењу.

Према препорукама Америчке академије за педијатрију, Европског удружења 
за дечју гастроентерологију, хепатологију и нутрицију и Секције за педијатрију 
Европске академије за алергологију и клиничку имунологију из 2008. године, је-
ловнику одојчета се између навршених 4-6 месеци додаје и немлечна храна (1, 
5-7). Сем исцрпљења пренатално стечених резерви у микроелеменатима, као и 
већег нутритивног захтева уопште, постепено увођење немлечне хране у овом 
узрасту, било да је реч о природно или вештачки храњеном одојчету, као и оном 
са породичним оптерећењем алергијом, представља правовремени период за ус-
постављање њене антигене толеранције. Светска здравствена организација своје 
ставове везане за немлечну исхрану одојчета из 2001. године није мењала, те и 
даље остаје на становишту да је не треба уводити пре навршених 6 месеци. Ни 
једна од релевантних међународних асоцијација, међутим, не прецизира време 
почетка немлечне исхране одојчади рођеној пре термина. Према мишљењу не-
ких од угледних аутора, овој групи деце је, у зависности од гестацијске старости 
на рођењу, немлечну треба започети са навршених 5-8 месеци. 

Сем наведеног, потребно је истаћи да сваком детету унутар првих 6 сати по 
рођену треба дати 1 mg витамина К1 им, као и током целе прве године, незави-
сно од термина рођења, 400 IJ витамина D3 дневно (8). Такође, одојчад рођена 
са ниском телесном тежином, било због прематуритета или интраутерусног 
застоја у расту, почев од навршених 2-6 недеља до узраста од 6-12 месеци, из-
искују додатни унос гвожђа. Препоручена орална дневна доза елементарног 
гвожђа овој одојчади на ексклузивној природној исхрани износи 2-3 mg/kg 
(максимално 15 mg), а уколико се хране млечном формулом 1 mg/kg. 

исхрана малог детета

Дете у другој и трећој години достиже одговарајући степен зрелости, те 
структура његовог јеловника постаје све ближа одраслом. Иако престаје бити 
основни извор хранљивих материја, због високог садржаја калцијума, млеко 
у количини од око 500 ml дневно и даље остаје неизоставан састојак исхране 
детета. Поред обичног крављег, козјег и овчјег млека, посебно у стању адулт-
ног облика интолеранције лактозе, могу се користити различити ферментиса-
ни млечни производи као што су јогурт, кефир, кисело млеко и сир. Данас се 
на тржишту налазе и производи крављег млека обогаћени микроелементима 
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и витаминима, као што су Импамил 3 (Импамил, Србија), Аптамил 3 (Милу-
па, Немачка) HIPP 3 (HIPP, Немачка/Аустрија) или Бебелаk 3 (Лиемпф, Холан-
дија). Због ниже калоријске вредности и сиромаштва у есенцијалним масним 
киселинама и витамину Е, полуобрано кравље млеко се, сем у одређеним инди-
кацијама, не саветује пре навршене друге године (9). 

Заступљеност масти у јеловнику детета након 2 године по рођењу треба да 
износи 20-30% укупне калоријске вредности хране (10). Садржај триглицери-
да са засићеним масним киселинама треба буде испод 10%, а триглицерида са 
вишеструко незасићеним масним киселинама до 10% укупне калоријске вред-
ности хране (10). Поред тога, правилна исхрана детета у овој животној доби 
подразумева ограничен унос холестерола (<300 mg дневно), простих шећера и 
кухињске соли, као и већи садржај влакана (10). Полисахариди треба да буду 
основни извор енергије, док беланчевине, примарно анималног порекла, елек-
тролите, микроелементе и витамине треба прилагодити оптималним потреба-
ма детета. Јеловник детета у узрасту 1-3 године подразумева 5 оброка дневно, 
два млечна и три немлечна, два поврћа са месом и један воћни. 
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6.2. ДИЈЕТЕТСКИ СУПЛЕМЕНТИ

Марија Младеновић
Здравствени центар Ваљево

Дијететски суплементи су супстанце које допуњују нормалну исхрану и 
представљају концентроване изворе витамина, минерала и других чиниоца са 
хранљивим или физиолошким ефектом. У промету се налазе у дозираним фар-
мацеутским облицима, дизајниране да се узимају у одмереним појединачним 
количинама (капсуле, таблете, капи и сл.). Не користе се као конвенционална 
храна, не могу да замене појединачне оброке, носе ознаку „дијететски супле-
мент“, а њихова производња и промет су регулисани Директивом 2002/46 EC 
и прописима Републике Србије. Такође, здравствена исправност дијететских 
суплемената додатно је дефинисана Правилником о здравственој исправности 
дијететских производа. У Србији је последњих година значајан број организа-
ција које се баве производњом дијететских суплемената увео принципе HACCP 
(Hazard Analysis and Critical Care Points, аналаза ризика и критичне контролне 
тачке), као алат за процену квалитета ових производа. Међутим, предуслов за 
имплементацију овог стандарда је дефинисање и поштовање принципа добре 
произвођачке праксе, чиме би произвођачи дијететских суплемената обезбе-
дили професионалне, техничке, технолошке и практичне захтеве и унапредили 
квалитет и безбедност својих производа (1).

Нутритивне потребе код здравих особа варирају током живота и зависе од 
узраста, пола, нивоа активности, услова спољашње средине и других. Опти-
мална исхрана обезбеђује комплетне потребе у макро и микронутријентима, а 
поштовање принципа квалитетне исхране је златни стандард у раду педијатра. 
Субоптимална исхрана, међутим, нарочито у критичним периодима живота, 
због повећаних потреба, начина исхране и других физиолошких и/или пато-
лошких стања, резултира успорењем раста и појавом болести, те ју је потребно 
допунити суплементима.

Иако је правилна исхрана труднице обично довољна да задовољи повећане 
потребе мајке и фетуса, у циљу превенције негативних нутритивних последица, 
неопходно је њено брижљиво праћење. Примена фолне киселине протективно 
утиче на смањење феталних структурних аномалија, нарочито дефекта неурал-
не тубе и конгениталних мана срца, али и на анемију, периферну неуропатију 
мајке, као и на трајање трудноће, те се суплементација фолном киселином пре-
поручује пре концепције и током трудноће (2). Осим фолне киселине, трудница 
има и повећану потребу за гвожђем, не само због феталних захтева, него и одр-
жања сопственог доброг здравља. Сидеропенијска анемија у трудноћи може да 
компликује исход трудноће, а у тежим случајевима и да резултира последицама 
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по здравље плода. Здраво, терминско новорођенче,унутар првих 4-6 месеци све 
своје нутритивне потребе, са изузетком витамина Д, задовољава природном 
исхраном или адаптираним млечним формулама. Витамин Д је важан за бројне 
процесе у људском организму, пре свега за хомеостазу калцијума и фосфора, 
али и за пролиферацију и диференцијацију ћелија, апоптозу, имунске функције, 
секрецију хормона и друге (3). Серумска концентрација 25 (OH) D је најбољи 
индикатор статуса витамина Д. Оптимални ниво овог метаболита витамина Д у 
серуму, посебно за некалцијемијске ефекте, није дефинисан за педијатријску по-
пулацију, док за одрасле износи више од 50 nmol/l. Према препорукама Америч-
ке академије за педијатрију (ААП) из 2008. године, оптимална доза витамина Д 
за децу од рођења до 18 година износи 400 IJ. дневно (4). Иста доза витамина Д 
је потребна и превремено рођеном детету. Како мајчино млеко нема довољно 
витамина Д, овај унос се обезбеђује препаратом холекалциферола код одојчади 
на природној исхрани, док је унос овог препарата код деце која се хране адап-
тираном млечном формулом неопходан само уколико је узимају мање од 750 ml 
дневно. Уколико се одојчад хране обичним крављим млеком, поред витамина Д 
непоходно је да свакодневно узимају суплементе витамина А и Ц (4).

Оправданост примене суплемената је јасна и у случају превремено рођеног 
детета, које карактеришу високе нутритивне потребе, мале резерве, брз раст и 
незрелост органских система. Управо због специфичних нутритивних потреба, 
превремено рођена деца на природној исхрани захтевају суплементацију, од-
носно обогаћивање мајчиног млека специфичним препаратима, тзв. посебним 
оплемењивачима или фортифајерима. Осим што повећава енергетско-проте-
ински унос, фортифајер задовољава и потребе превремено рођеног детета за 
калцијумом и фосфором, што резултира бољим линеарним растом и минера-
лизацијом костију, како у неонаталном периоду, тако и касније. С друге стране, 
одсуство агресивне технологије у припремању оброка доприноси очувању не-
нутритивних својстава мајчиног млека, што је важан фактор у превенцији ин-
фекција преверемено рођене деце (5). Залихе гвожђа које има терминско дете 
обично су довољне да унутар првих 4-6 месеци подрже оптималан раст и развој. 
Мајчино млеко садржи недовољно гвожђа (0,2-0,4 mg/l) што, упркос одличној 
биоискористљивости, није довољно да покрије физиолошке потребе и губитке, 
те одојче у првом полугодишту живота потроши резерве. Након овог периода за-
почиње увођење немлечне хране која, поред осталог, преставља и извор гвожђа. 

Међутим, унос немлечних намирница је у овом узрасту постепен, обично 
недовољан, што уз испражњене депое може да доведе до сидеропенијске анемије 
одојчета. Стога ААП препоручује суплементацију гвожђем између 4-6 месеца, 
тј. до увођења комплементарне хране у довољној количини, у дози израженој у 
његовом елементарном облику од 1 mg/kg/дан. Деци која су у већем ризику за 
развој сидеропенијске анемије, као што су превремено рођена деца и деца мале 
порођајне тежине, а нарочито оној на природној исхрани, саветује се почев од 
другог месеца по рођењу суплементација гвођем у дози 2-3 mg/kg/дан. Уколико 
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су деца на исхрани адаптираном формулом, ова је количина гвожђа је садржана 
у формули, те додатни унос није потребан. Мало дете између 1-3 године своје 
потребе у гвожђу треба да задовољи квалитетном и разноврсном исхраном у 
којој ће бити заступљене намирнице животињског порекла. Пажљиво праћење 
ове деце и откривање сидеропеније, као и суплементација гвожђем од 7 mg/дан, 
је значајан корак у превенцији неуроразвојних проблема и поремећаја пона-
шања, јер недостатак гвожђа утиче на енергетски метаболизам неурона, мије-
линизацију и когнитивне функције (6,7). Узимање намирница и суплемената 
које садрже гвожђе треба да буде уз поштовање правила о његовој апсорпцији, 
односно узимање уз витамин Ц који је природни појачивач апсорпције, уз из-
бегавање танина, калцијума, полифенола и фитата, који је ометају, подељено у 
неколико дневних доза. Довољан унос калцијума у детињству и адолесценцији 
утиче на чврстину костију касније у животу, као и на превенцију остеопорозе. 
Међутим, у адолесценцији се значајни извори калцијума, као што су млеко и 
млечни производи, као и умерено излагање сунцу често замењује газираним 
слатким напицима и боравком у затвореном простору, што доводи до генерал-
но субоптималног уноса калцијума у овом периоду, критичном за формирање 
коштане масе. Уколико се балансираном исхраном и физичком активношћу не 
постигне оптимални састав коштане масе, саветује се примена калцијумових 
соли (8).

Савремене педијатријске препоруке саветују да се комплетан нутритив-
ни унос обезбеди конзумирањем квалитетних и разноврсних намирница, а да 
суплементација, осим у случајевима витамина Д, гвожђа, фолне киселине и 
флуора, који се рутински препоручују у одређеним периодима живота, остане 
резервисана за децу са специфичним потребама и маргиналним нутритивним 
билансом. Унос липосолубилних витамина у организам прати пут уноса и мета-
болизам масти, те стога стања и обољења која компромитују дигестију, апсорп-
цију и транспорт масти доводе до недовољног уноса ових витамина. Примарна 
малнутриција, иако још увек актуелна у свету, ретка је у нашој средини. Хрони-
чне болести, међутим, без обзира на њихову природу, повећавају базални мета-
болизам што, уз смањени унос нутријената, њихов губитак и отежану апсорп-
цију, доводи до секундарне малнутриције, праћене комплексним метаболичким 
поремећајима и супресијом имуног система. Осим тога, примена неких лекова 
често интерферира са апсорпцијом микронутријената. Суплементација хид-
росолубилним витаминима помаже поправљању општег стања и кориговању 
метаболичких поремећаја, а додавање селена, цинка као и антиоксидативних 
витамина доприноси борби против оксидативног стреса, који је значајна ком-
понента свих хроничних болести. При саветовању мултивитаминских и/или 
мултиминералних суплемената потребно је водити рачуна и о другим лековима 
које болесник узима, и дати их у облику, количини и распореду који најмање 
омета основни терапијски режим. Гојазност, све чешћи нутритивни поремећај у 
развијеним и земљама у развоју, због депоновања неактивног облика витамина 
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Д, повећава потребу за овим витамином. Иако су потребе у хидросолубилним 
витаминима оптимално задовољене свакодневним уносом свежих намирница, 
код стреса, инфекција и фебрилног стања су потребе повећане, па се препору-
чује додатни унос (9). Уколико је разноврсна, вегетаријанска исхрана обично не 
доводи до нутритивних дефицита. Међутим, како су извор витамина Б12 ис-
кључиво намирнице животињског порекла, вегетаријанци овај витамин уносе 
кроз обогаћена млека биљног порекла, житарице и друге намирнице. Ако то 
није случај или таквих намирница нема на тржишту, препоручује се узимање 
суплемента, како би се обезбедила нормална функција свих ћелија, еритропое-
за, раст и развој, синтеза генетског материјала и др (10). 

На тржишту постоје комплексни суплементи, чија је заједничка особина да 
садрже три или више витамина и/или минерала и да се, углавном, узимају јед-
ном дневно. Доступни су под различитим именима, а осим минерала и витамина 
могу да садрже и друге састојке, као што су влакна, глукозамин, ликопен и др. 
Биоискористљивост нутријената у овим препратима зависи од њиховог квали-
тета и квантитета, али и од хомеостатских механизама организма који регули-
шу апсорпцију и екскрецију, а који варирају са узрастом, полом и физиолошким 
стањем, а често делују и удружено. Имајући, пре свега, у виду безбедност детета, 
педијатар треба да саветује њихову примену само у оправданим ситуацијама, уз 
упозорење на очекиване позитивне, али и потенцијално нежељене ефекте. 
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6.3. ДИЈЕТЕТСКО ТЕРАПИЈСКЕ МЕРЕ У 
ЦЕЛИЈАЧНОЈ БОЛЕСТИ

невенка добричић-чеврљаковић 
Здравствени центар Крушевац

Целијачна болест (ЦБ) је глутеном индукована аутоимуна болест код ге-
нетски предиспонираних особа (1). Припада групи најчешћих хроничних ин-
фламаторних обољења мултифакторске етиологије и, у белој популацији, ја-
вља се са учесталошћу од 1:100-200. Са клиничког аспекта, болест може да има 
асимптоматску и симптоматску форму (1, 2). Морфолошко оштећење слузнице 
танког црева, глутенска ентеропатија, представља редован налаз, а дијета без 
глутена основ терапије (1, 2).

Спољашњи покретачи аутоимуног одговора у ЦБ су проламини пшенице, 
ражи и јечма. Они имају заједничко порекло и сличан хемијски састав, док је 
авенин из овса припадник другог рода и од претходних се разликује по мањем 
садржају пролина. Пшенични глутен састоји се од глутенина и глијадина, при 
чему је за настанак болести најодговорнији глијадин, веома богат пролином и 
глутамином. Имуногеност ових протеина објашњава се екстремном отпорно-
шћу на гастроинтестиналне ензиме који, будући да немају ендопролил-пепти-
дазну активност, не делују на делове протеина са пуно пролина, те се дигестија 
завршава стварањем великих и потенцијално имуногених пептида који пролазе 
до ламине проприје слузнице танког црева. Осим тога, проламини су одлични 
супстрати за ткивну трансглутаминазу која врши деамидацију глутенских пеп-
тида, стварајући негативно наелектрисану глутаминску киселину. Везивањем 
негативно наелектрисаних резидуа за позитивно наелектрисане HLA-DQ2 i 
DQ8 молекуле на антиген презентујућим ћелијама, који представњају генетску 
предиспозицију, ствара се стабилан комплекс који ефикасно препознају Т-лим-
фоцити, чиме започиње ћелијски имуни одговор, који доводи до нарушавања 
интегритета слузнице танког црева. Осим ћелијског одговора, битно учешће у 
патогенези болести има и хуморални имуни одговор, тј. стварање антиглија-
динских и антитела на ткивну трансглутаминазу (1, 3). 

Земљорадња је у исхрану човека увела житарице, али су оне иницијално 
биле малог зрна и у односу на данашње сорте сиромашне проламином. Коли-
чина глутена у житарицама се култивисањем постепено повећавала, а паралел-
но с тим и навике у исхрани и прехрамбена технологија, нарочито од деветнае-
стог века па до данас. Глутен је добар емулгатор и стабилизатор и у технологији 
производње хране изузетно погодан за поправљање изгледа и ароме, те је тако 
готово неизбежан у свим индустријски произведеним намирницама. Иако је 
ЦБ давно описана, она, све до масовне употребе житарица у исхрани човека, 
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није представљала велики здравствени проблем. Холандски педијатар Willem 
Dicke уочио је повезаност конзумирања житарица и симптома болести и са van 
de Kamerom указао на глијадин и сродне проламине као узрочнике болести, 
што је резултирало увођењем дијете без глутена у терапију. Дијета без глуте-
на подразумева конзумирање намирница које, према садашњим препорукама, 
имају ниво глутена од 20 ppm за храну која је природно без глутена, односно 
200 ppm за храну која се сматра безглутенском након процесуирања. Нова ис-
траживања, међутим, указују да ова количина треба да буде мања и да мак-
симални дневни унос глутена мора бити испод 10 mg, како би се превенирао 
хистолошки релапс болести (4). Треба истаћи да производ без глутена може 
током производње, транспорта или складиштења да се контаминира глутеном, 
што потенцира важност строге и сталне контроле ових производа. Такође, ми-
нималне количине глутена се могу наћи и у сирупима, дражејама, таблетама, 
као и зубним пастама, што мора бити јасно наведено у произвођачкој декла-
рацији. Употреба овса код болесника са целијачном болешћу, према неким ис-
траживањима, резултира неспецифичним гастроинтестиналним тегобама без 
карактеристичних патохистолошких промена на слузници танког црева, те се 
овим болесницима саветује додатни опрез. Осим тога, могућност контамина-
ције овсених производа глутеном се, због коришћења блиских технолошких 
линија, мора узети у обзир и стриктно контролисати (5). 

Стриктна дијета без глутена унутар неколико дана или недеља доводи до 
значајног клиничког побољшања, док хистолошки опоравак слузнице танког 
црева траје дуже. Код већине болесника са симптоматским обликом болести, 
нарочито код најмлађих, уз дијету без глутена неопходна је и вишемесечна 
суплементација гвожђем, фолном киселином, а у извесном броју случајева и 
краткотрајна рестрикција лактозе (6). У најтежим облицима болести неопход-
на је корекција водено-електролитног дисбаланса, хипопротеинемије, а некад 
семиелемантарна и/или додатна парентерална исхрана. Изузетно, индикована 
је и краткотрајна гликокортикоидна терапија (7). Осим тога, због малапсорп-
ције код скоро половина деце региструје се и субоптималан статус витамина 
Д (8). Доследно придржавање дијете без глутена, имајући у виду заступљеност 
глутена, навике у исхрани, као и цену безглутенских производа, представља 
изазов за болесника, породицу, лекара и друштво. Степен доследности дијете 
варира од стриктног придржавања, па до намерног, повременог узимања глу-
тена, нарочито карактеристичног за адолесценте, као и за асимптоматске па-
цијенте који су дијагностиковани серолошким скринигом. Клинички, доследна 
дијета без глутена je праћена реализовањем оптималних развојних потенцијала 
детета, а серолошки одсуством антитела на ткивну трансглутаминазу. С друге 
стране, непридржавање дијете доводи до анемије, првенствено сидеропенијс-
ке, заостајањаа у расту, оштећења зубне глеђи, неуролошких поремећаја, де-
пресије, остеопорозе и других (1, 8). Иако генерално здрава, дијета без глутена, 
нарочито у земљама у развоју код којих је безглутенска храна скупа, може да 
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буде неуравнотежена и да доведе до поремећаја у исхрани. Најчешће грешке у 
исхрани су везане за уношење превише масти и протеина, а премало угљених 
хидрата, калцијума, гвожђа и влакана (9). Осим дијете без глутена, алтерна-
тивни приступ у терапији ЦБ представња обрада производа од глутена бак-
теријским пролил-ендопептидазама, као и биоинжињеринг усмерен на произ-
водњу житарица у којима нема биолошки активних пептидних секвенци (10). 
До добијања поузданих резултата о успешности наведених технологија, дослед-
но придржавање дијете без глутена остаје основ ефикасне терапије. Контрола 
доследности дијете без глутена и надзирање квалитета исхране у периоду раста 
и развоја су значајне, се само због превенције непосредних нутритивних поре-
мећаја, него и удаљених компликација које овај поремећај носи. 
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6.4. МИКРОБИОЛОШКИ КРИТЕРИЈУМИ 
БЕЗБЕДНОСТИ ФОРМУЛА ЗА ОДОЈЧАД

андреја рајковић
Катедра за управљање квалитетом и безбедношћу хране, Институт за 
прехрамбену технологију и биохемију, Универзитет у Београду Пољопри-
вредни факултет, Београд
Лабораторија за микробиологију и конзервисање хране, Одсек за безбед-
ност и квалитет хране, Факултет био-инжењерских наука, Универзитет 
у Генту, БЕЛГИЈА

Увод

Познато је да дојење смањује ризик од изложености патогеним микроорга-
низмима и такође снабдева дете заштитним антителима (1-4). Међутим, уко-
лико се већ мора прибећи коришћењу формула за одојчад морају се предузети 
мере да се спречи контаминација и раст патогена. Ове мере се односе на цео 
ланац производње, промета и употребе производа. Примена и контрола ових 
мера у производњи је већ саставни део обавезних принципа за управљање без-
бедношћу хране (HACCP, GMP, GHP) или комерцијалних стандарда у системи-
ма за управљање безбедношћу хране (нпр. ISO 22000:2005, BRC, IFS, SQF). Сву-
да у свету се посебна пажња посвећује производњи безбедне хране за одојчад. 
Међутим и поред тога дешавају се ретки и спорадични случајеви неисправ-
ности, од којих су неки повезани са присуством патогених микроорганизама. 
Преглед свих нотификација које се налазе регистроване и RASFF (Rapid Alert 
for Food and Feed) систему је на пример показао да је од 2002 године регистрова-
но свега 12 нотификација у којима је у формулама за одојчад нађен Cronobacter 
(Enterobacter) sakazakii (један од најважнијих патогених микоорганизама у фор-
мулама за одојчад, чија је контрола и у Србији и у Европској Унији обавезна), 
укључујући земље: Пољска, Немача, Аустрија, Холандија, Швајцарска, Данска, 
Грчка итд (RASFF portal 2012; 14.04.2012). Нема регистрованих случајева из Ре-
публике Србије, нити случајева везаних за домаће произвођаче.

Управљање ризиком за прехрамбене производе, па тако и за формуле за одој-
чад, се заснива на два основна приступа: процена ризика (risk assessment) и прин-
цип предострожности, као саставни део анализе ризика (risk analysis). Један од ре-
зултата анализе ризика је примена микробиолошких критеријума на нивоу про-
извода у погону (такозвани критеријум хигијене процеса) и промету (такозвани 
критеријум безбедности), а једно од основих оруђа у конкретним напорима да се 
поспеши безбедност у употреби формула за одојчад је едукација потрошача.
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микробиолошки критеријУми 
формУла за одојчад У законУ

У Републици Србији је микробиолошка исправност прехрамбених произ-
вода прописана са два правлника. Са једне стране је то Правилник о општим 
и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње и проме-
та („Службени. гласник РС“, бр. 72/2010) који се односи на све прехрамбене 
производе осим дијететских, а са друге стране је то Правилник о здравстве-
ној исправности дијететских производа („Службени гласник РС“, бр. 45/2010, 
27/201) где су спадају формуле за одојчад. Док је први Правилник грубо речено 
у надлежнсти Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопри-
вреде, дотле је други Правилник под ингеренцијом Министарства здравља, Ре-
публике Србије.

У Европској Унији је микробиолошка безбедност све хране регулисана 
уредбом европске комисије EC 2073/2005 и њено спровођење је у надлежности 
националних тела за безбедност хране (нпр. Белгијска федерална агенција за 
безбедност ланца хране, која има извршну власт на територији целе Белгије).

микробиолошки критеријУми формУла за 
одојчад - заснованост на анализи ризика?

Укупна законска регулатива Европске уније почива и de facto и de jure на 
принципима анализе ризика и у мањој мери на принципима предострожности. 
И Закон о безбедности хране РС је предвидео да се ради постизања високог ни-
воа заштите здравља и живота људи, мере које се примењују, у складу са овим 
законом, морају бити засноване на анализи ризика, осим када то није приме-
рено околностима или природи мере. Саставни део анализе ризика је процена 
ризика за коју би требало да је задужен Стручни савет за процену ризика у 
области безбедности хране.

микробиолошки критеријУми формУла за 
одојчад - тренУтно стање и ПреПорУке

Табела 1 показује тренутно у РС важеће микробиолошке критеријуме без-
бедности за почетне формуле за одојчад. Ови критеријуми су на снази на осно-
ву Правилника о изменама и допунама („Службени гласник РС“, бр. 27/2011 од 
20.4.2011. године) Правилника о здравственој исправности дијететских произ-
вода („Службени гласник РС“, бр. 45/2010 од 11.7.2010. године). 
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табела 1. Тренутно важећи микробиолошки критеријуми за формуле за одојчад 
у РС

Микроорганизам План узорковања Граничне вредности

n c m

Listeria monocytogenes 10 0

Одсутност у 25 грама производаSalmonella spp. 10 0

Enterobacter sakazakii 10 0

Упоредном анализом критеријума важећих у ЕУ (Табела 2) и горе наведе-
них критеријума (Табела 1) види се неочекивана разлика у случају Enterobacter 
sakazakii и Salmonella spp.. У случају Listeria monocytogenes критеријуми у РС и 
ЕУ се подудрају. Првобитно донесени Правилник („Службени гласник РС“, бр. 
45/2010 од 11.7.2010. године) је дефинисао критеријуме који су у РС важили 
од 11. јула 2010. године до 20. априла 2011. године (Табела 2) и који су у потпу-
ности и за E. sakazakii и Salmonella spp.. одговарали критеријумима ЕУ. 

табела 2. Микробиолошки критеријуми за формуле за одојчад важећи у ЕУ и 
у РС до 11. јула 2010. године

Микроорганизам План узорковања Граничне вредности

n c m

Listeria monocytogenes 10 0 Одсутност у 25 грама производа

Salmonella spp. 30 0 Одсутност у 25 грама производа

Enterobacter sakazakii 30 0 Одсутност у 10 грама производа

Из табела се види да је изменама донесеним у Сл. гласнику бр. 27/2011 кри-
теријум РС за E. sakazakii и Salmonella spp измењен у односу на ЕУ критеријум 
са којим је до тада био једнак. Поређењем (статистички, биолошки и технолош-
ки) двокласног атрибутивног плана узорковања A: n=10, c=0, m= одсуство у 25г 
и двокалсног атрибутивног плана узорковања Б: n=30, c=0, m= одсуство у 10г, 
а користећи податке Светске здравствене организације (СЗО, WHO), Органи-
зације Уједнијених Нација за храну и пољопривреду (ФАО, FAO), мишљења 
БИОХАЗ панела европске аганције за безбедност хране, података из научне 
литературе (5-10) и коришћењем оруђа за процену ризика и предиктивно мик-
робиолошко моделирање доказали смо да је фактор смањења ризика сличан 
(Табела 3). Чини се да би стога било сврсисходно изједначити критеријум у РС 
са важећим критеријумом у ЕУ (ЕC 2073/2005).
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табела 3. Ефекат различитих планова узорковања

Начин 
узорковања

Фактор 
редукције 
ризика

Средња 
концетрација 
пре 
узорковања

Средења 
концетеација у 
прихваценим 
сарзама

Пропорција 
одбацених 
шаржи

Без плана 1,00 1,25 E-3 1,25 E-3 0,00

n=10, c=0, m=25 2,21 1,25 E-3 5,66 E-4 0,13

n=30, c=0, m= 10 2,60 1,25 E-3 4,81 E-4 0,16

Другим речима формуле за одојчад произведене од стране домаћих про-
извођача и за домаће тржиште, као и увезени производи на тржишту РС, 
пружају законски идентичну безбедност за потрошача. Честе контроле и 
строги мониторинг чак пружају и нешто веће поверење у домаће производе 
јер је прате дати производ од примарне сировине до производа на рафу про-
дајног места. 

Потрошач и микробиолошка безбедност 
формУла за одојчад

И ако се велики напори улажу од стране произвођача да се на тржиште 
ставе безбедни производи, и у том смислу нема простора за неаргументовано 
разликовање производа који се налазе на тржишту РС (независни научни до-
кази, као и резултати испитивања у екстерним акредитованим лабораторијама 
(ИСО 17025: 2005) свакако показују да су све формуле на тржишту РС, како 
иностране тако и домаће, са гарантованим нивоом безбедности за потроша-
ча), остаје потреба да се поспеши превенција појаве опасности (хазарда) код 
самог потрошача као последње карике у ланцу. Ова карика у ланцу представља 
и најнеприступачнију позицију за управљање ризиком. Примери мера које се 
морају спроводити код самог потрошача укључују: 

хигијена руку и околине у којој се врши одмеравање и реконституција •	
формуле,
механичко прање и дезинфекција боце, цуцле и држача цуцле пре пуњења,•	
коришћење прокључале и потом охлађење воде (или флаширане воде), •	
за реконституисање производа (коришћење кључале воде има негативне 
нутриционе ефекте, а води и до згрушавања – унутар грумуљица су микро-
организми заштићени, те вода треба да је на температури од око 70 °C),
избегавање продуженог складиштења реконституисаног производа на •	
собној температури (на пример: 3 до 4 сата на собној температури може 
да доведе до стоструког увећања броја евентуално присутних микроор-
ганизама).
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У том смислу поред могућих техничхих иновација кој емогу да помогну 
потрошачу у безбедној припреми безбедно произведене формуле остаје важан 
аспект образовања и информисања потрошача.
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7.1. ЛАМБЛИЈАЗА

Момчило перић, Мирјана чукаловић, драгица одаловић
Медицински факултет Приштина - Косовска Митровица

Ламблијаза (ђардијаза) је заразна болест дигестивног система коју изазива 
протозоа Giardia lamblia, чији je синоним Giardia intestinalis (1). Паразит егзис-
тира у вегетативном и цистичном облику.

Вегетативна форма (трофозоит) има крушкаст и дорзовентрално спљоштен 
облик. Предњи део је са једне стране конвексан, а са друге конкаван. Помоћу 
сисаљке која се налази на конкавној страни пријања за епителне ћелије цревне 
слузокоже. Ближе предњој страни у цитоплазми се налазе два једра. Ђардија 
има четири пара флагела, осам блефаропласта и две аксонеме које пролазе дуж 
целог тела паразита. Дужина вегетативне форме је 9-21µm, а ширина 5-15µm. 
Размножава се бинарном деобом. Живи у дуоденуму, а у извесним случајевима 
може се наћи у јетри и жучним путевима.

Цисте су овалног облика, дебелих зидова од којих се цитоплазма јасно од-
ваја. Величина цисти је 7-10µm (2). Оне представљају инфективни облик пара-
зита и свака има два трофозоита. Егзистирају у доњем делу танког и у дебелом 
цреву одакле се фецесом избацују у спољну средину. Болест изазивају вегета-
тивне форме (трофозоити), док цисте служе за преношење инфекције.

историјат

Бројни аутори су проучавали особине овог паразита и давали му раз-
личита имена. Данашњи назив Giardia lamblia дао је амерички паразитолог 
CharlesWardell Stiles 1915. год. у знак признања проф. А.Giard-u у Паризу и др 
Lambl-u у Прагу. Године 1926. у Лондону др Justin Achoo је утврдио да паразит 
може довести до појаве лоше апсорпције код неке деце.

еПидемиологија

Ђардија је распрострањена у свим деловима света а посебно у умереним и 
тропским регионима и пределима где су лоши хигијенски услови. Она је најчешће 
присутна ентеропатогена протозоа код људи. У развијеним земљама превален-
цијa износи 2-5%, док је у земљама у развоју та стопа 20-30%. Деца се обично 
инфестирају у раном животном добу и нису ретке епидемије дијареје изазване 
Giardiom lambliom. У САД је једна од најчешћих паразитских инфекција црева и 
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има сезонски карактер са највећом инциденцом крајем лета и почетком јесени. 
Године 1998. забележена је епидемија у Сиднеју, а 2007. у Ослу. Процењује се да се 
годишње у Африци, Азији и Јужној Америци зарази око 200 милиона људи (3).

ПУтеви Преноса

Ђардија је чест узрок инфекције код људи животиња и птица. Паразит се 
најчешће преноси ингестијом неактивних циста контаминираном водом, хра-
ном или феко-оралним путем, док се код хомосексуалаца може пренети и пол-
ним путем. С обзиром да циста показује велику отпорност на хладноћу, топлоту 
и исушивање може дуго да преживи у спољној средини и хладној води, па се 
често нађе у контаминираним бунарима, неисправним водоводима, устајалим 
водама, природним изворима, па чак и бистрим планинским потоцима. Цисте 
могу бити отпорне и на конвенционалне методе пречишћавања воде као што 
је хлорисање, па се понекад могу наћи и у градским водоводима. Често се ин-
фекција шири у срединама где се вода из неконвенционалних извора или скла-
дишта користи за пијење или купање. Поред овога инфекција се често шири и 
у колективима где деца бораве и где се често мењају пелене, а хигијенске мере 
се неадекватно спроводе као што су јаслице, обданишта и тд. У значајном броју 
случајева и поред присуства ђардије, симптоми се не испољавају.

Патогенеза

Када се унесе у организам домаћина трофозоит прелази у активно стање 
исхране и мотилитета, а потом долази до репликације уздужном бинарном фи-
сијом. Да би преживела у организму, ђардија као главни извор енергије корис-
ти глукозу, мада то може бити и аргинин, али је неопходно и присуство фолне 
киселине-витамина Б12 и жучних соли (4). Инфекција може имати хроничан 
ток код особа са ослабљеним имунолошким системом или смањеним лучењем 
желудачне киселине. Још увек није сасвим разјашњен механизам помоћу кога 
ђардија изазива дијареју и малапсорпцију, али се претпоставља да је он мулти-
факторски (5). Сматра се да до оштећења цревних ресица, њихове атрофије и 
повећања пропустљивости епитела доводи пријањање трофозоита за слузни-
цу, што је повезано са имунолошким реакцијама. Као последица ових реакција 
долази до појаве малапсорпције и дијареје са свим њиховим последицама (6). 
Ђардија може да ослободи цитопатолошке супстанце као што су тиол зависне 
и независне протеиназе које оштећују микровилусну мембрану.
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клиничка слика

Giardia lamblia изазива различите интестиналне и екстраинтестиналне 
симптоме и знаке. Инкубација траје 1-2 недеље (просечно 9 дана), док је про-
сечно трајање симптома 3-10 недеља. Најважнији знак болести је хронична 
дијареја која се јавља у око 90% случајева. Столице су водене, смрдљиве, ка-
шасте, масне, неретко експлозивне, праћене грчевима у стомаку, надимањем, 
флатуленцијом, повраћањем, и малаксалошћу. У њима нема крви нити гноја. 
Ови симптоми обично трају 3-4 дана. Поред наведених симптома обично се 
јавља бол у абдомену, мучнина, губитак апетита, подригивање са непријат-
ним мирисом, субстернално печење и др. Код хроничних болесника најчешћи 
симптоми су: пролив који може трајати и више месеци, малаксалост, мучнина, 
анорексија, а често и губитак тежине (6).

Од екстраинтестиналних манифестација, вероватно као последица активације 
имунолошког система могу се јавити алергијске реакције (уртикарија, еритема 
мултиформе, реактивни артритис, бронхоспазам) и болести билијарног система.

Као компликација ламблијазе може се јавити већи број стања и болести 
као што су: малапсорпциони синдром, губитак телесне тежине, интолеранција 
лактозе, недостатак фолне киселине, гвожђа, цинка и успорен раст (7).

диференцијална дијагноза

Диференцијално дијагностички ову болест треба разграничити од број-
них болести дигестивног система као што су: амебијаза, криптоспоридијаза, 
целијачна болест, Crohn-ова болест, друге инфективне дијареје, синдром иди-
опатског иритабилног колона, адултни облик неподношења лактозе и др. 

дијагноза

Потврђује се паразитолошком верификацијом узрочника. Користи се више 
метода, а једна од њих је испитивање присуства вегетативних форми паразита 
у нативним или бојеним препаратима дуоденалног сока, материјала добијеног 
биопсијом или изузетно фецеса. Дијагнозу потврђује и налаз цисти у натив-
ним или по Giemzi бојеним препаратима фецеса. При првом прегледу столице 
цисте се нађу у 50%, а после трећег прегледа у око 90% случајева заражене деце. 
Може се вршити и серолошка дијагностика (ELISA, RIF), као и алергијске реак-
ције ин витро (бластна трансформација и инхибиција миграције макрофага). 
Савремена дијагностика подразумева детекцију антигена Giardia lamblia у фе-
цесу, а NIR генотипизацију и PSR.
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Профилакса

Ризику да се инфестирају ђардијом највише су изложене особе које пију 
контаминирану воду (излетници, планинари и др.), као и особе које су у кон-
такту са зараженом децом (друга деца, родитељи, запослени у дечјим уста-
новама). У профилакси се примењују опште и неспецифичне мере заштите 
(лична и колективна хигијена). После коришћења тоалета, додиривања жи-
вотиња, промене пелена и других видова излагања фекалијама, рада у баш-
ти, припремања хране, увек треба опрати руке сапуном и текућом водом. Не 
треба пити воду из потока, река, језера, цистерни, или ако се пије обавезно 
је треба прокувати. Довољно је да вода кључа само један минут и да ђардија 
буде уништена. Када се путује у земље где снабдевање водом није безбедно, 
не треба пити непрокувану воду и јести некувану храну (8). Децу која имају 
пролив не треба слати у колективе, на базене и не треба да користе исту по-
стељину, пешкире и прибор за јело које користе други. Пошто су јавни базени 
и бање потенцијални извор контаминације, приликом купања у њима треба 
избегавати гутање воде. Основу профилаксе чини поштовање мера личне и 
колективне хигијене.

лечење

За лечење интестиналне ламблијазе се најчашће користи Меtronidazol 
(Flagyl, Orvagyl) који се малој деци даје 5-10 mg/кg ТТ 3 х дневно, a већој деци 
50mg/24 h 10 дана или 30 mg/kg TT у једној дози током 3 дана. Поред тога при-
мењује се и Тimidazole (Fasigyn) у дози 50 mg/kg TT у једној дози и Nitazoxanide 
у дози (l-3 год) 100 mg/12 h 3 дана, (4-11 год) 200 mg/12 h 3 дана. 

У облицима болести праћеном секундарном интолеранцијом лактозе при-
времено се искључује млечни шећер, а код оних са анемијом дају се и препара-
ти гвожђа и/или фолне киселине.

Вакцина против Giardiе Lambliе за сада не постоји.
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7.2. ЗНАЧАЈ МР ЕНТЕРОКОЛОНОГРАФИЈЕ 
И ЕНДОСКОПИЈЕ ВИДЕОКАПСУЛОМ У 
ДИЈАГНОСТИЦИ КРОНОВЕ БОЛЕСТИ У ДЈЕЦЕ

Младен першић
Медицински факултет Свеучилишта у Ријеци
Клиника за дјечје болести, КБЦ Ријека, Хрватска

Увод

Дијагностика болести пробавног тракта у дјеце, с обзиром на њихову недос-
тупност адекватном приказивању, изузетни су изазов. Модификацијом ендоскоп-
ских апарата и у дјеце су дијагностички и терапеутски постали доступни подручје 
једњака, желуца и дуоденума те дебело цријево до терминалног илеума. Ипак, још 
увијек остаје велики дио танког цријева недоступан одговарајућим дијагностич-
ким претрагама. Средња вриједност дужине танког цријева је у дјетета старости од 
5 година 450 cm, 500 цм у доби од 10 година у односу на 575 cm у старијих од 20 го-
дина (1). Дијагностичке методе за то подручје танког цријева су rtg пасажа цријева, 
ентероклиза или ЦТ ентероколонографија – претраге које су у дјеце потенцијално 
опасне због велике количине рендгенског зрачења. У посљедње вријеме могућност 
прегледа танког цријева без зрачења омогућавају новије технике магнетском ре-
зонанцијом (МР ентероколонографија, МРЕЦ). Осим тога задњих 10-так година 
постоји могућност прегледа танког цријева, у правилу у дјеце изнад 10-е године 
живота, такозваном ендоскопијом с видео капсулом (ВК) . Ове су претраге од по-
себне важности у дијагностици и праћењу Crohnove болести. (Morbus Crohn, MC). 
Уназад 5 година на Клиници за дјечје болести, КБЦ Ријека ВК и МРЕЦ употребља-
вамо као рутинске претраге у дијагнстици и праћењу Crohnove болести.

карактеристике и дијагностички алгоритам 
Crohnоve болести У дјеце

Crohnova болест може захватити читав гастроинтестинални тракт, али су 
терминални илеум и проксимални колон најчешће захваћени. Терминални 
илеум је захваћен у приближно 70% болесника (30 % изолирана болест терми-
налног илеума, а 40% у комбинацији с упалом цекума), дуоденум и јејунум у 5% 
болесника, док 20 до 30% болесника има изолирану Crohnovu болест колона. 
MC је идиопатска, релапсирајућа кронична упална болест гастроинтестинал-
ног тракта и важан је узрок морбидитета и дјеце и адолесцената. Преваленција 
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МЦ у млађих од 20 година варира између 25-40% , а око 10% болесника млађе 
је од 10 година у односу на све обољеле од ове болест. За постављање адекватне 
дијагнозе препоруча се у дијагностичком алгоритму учинити горњу ендоско-
пију и колоноскопију, које уз патохистолошки налаз биопсија слузнице пред-
стављају златни стандард у постављању дијагнозе. 

Неминовна је примјена радиолошких метода осликавања у вријеме поста-
вљања дијагнозе, тијеком болести, за одређивање локализације, обима, актив-
ности и тежине упалних промјена. Те су информације неопходне у постављању 
дијагнозе и за вођење терапијске стратегије, због чега имају прогностичке им-
пликације. Како је МЦ кронична болест ремитентног и релапсирајућег тијека 
болесници су често изложени ионизирајућем зрачењу, што повећава ризик од 
настанка тумора, нарочито у болесника педијатријске доби. 

Новије методе за дијагнозу танког цријева су МРЕЦ и ВК. То је значајно јер 
MC у 70% болесника захваћа танко цријево, а у 30% болесника танко цријево 
је једино захваћено.

мр ентероколонографија

МРЕЦ је могуће радити на МР уређају јачине од 1,5 Т у пронацији уз комбини-
рану употребу spine array i body matrix завојнице, а користи се велики FOV (Field 
of view) како би био обухваћен цијели абдомен између дијафрагме и пубичне сим-
физе (300-480 mm овисно о величини дјетета). Преглед, укључујући припрему бо-
лесника на столу уређаја и само снимање, траје просјечно од 20 до 30 минута.

Налази МР у активној ЦБ укључују: задебљање стијенке цријева > 3 mm 
(високог сигнала у Т2 мјереној слици, док је фибростенотично задебљање нис-
ког сигнала), улцерације (неправилности стијенке цријева у Т2 мјереној слици 
и постконтрастно), појачана утилизација контраста, појачана васкуларизација 
мезентерија („знак чешља“), реактивна лимфаденопатија, присутност компли-
кација болести (фистуле, апсцеси и опструкције цријева) (2). Стратификација 
се сматра високо специфичним налазом за активну упалу, јер је нађена само 
у сегментима цријева с патохистолошки верифицираном активном упалом. 
Појачана васкуларизација мезентерија у активној упали доводи до испуње-
ности vasa recta, а тиме и до типичног „знак чешља“.

Изостанак зрачења, осликавање у више равнина и супериорна ткивна конт-
растност чине МР преглед цријева потенцијално идеалном техником за дијаг-
ностику и праћење дјеце обољеле од MC (3). 

Ова метода захтјева сурадњу испитаника тијеком припреме („чишћење 
цријева“ ), а и за вријеме извођења прегледа („breath hold“ техника и лежању на 
трбуху након конзумације веће количине магистралног приправка који због 
свог састава дјелује лаксативно). Успркос томе мали број дјеце није у стању у 
потпуности довршити преглед.
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МР ентероколонографија је новија метода коју треба примјенити за дија-
гнозу, праћење тијека болести и њених компликација у дјеце обољеле од МЦ. 
Такођер би требала замијенити контролне колоноскопије у већ откривених бо-
лесника с МЦ, те тако смањити потенцијалне ризике колоноскопских претрага 
и анестезије која се у дјеце примјењује приликом тог захвата.

ендоскоПија видео каПсУлом

Концепт бежичне ендоскопије капсулом за претрагу танког цријева био је 
презентиран 2000 године. Године 2001. Food and Drugs Administration признале 
су ВК у дијагностици болести танког цријева, а 2004. године призната је као 
дијагностичка претрага у болестима танког цријева у дјеце старије од 10 годи-
на, а у дјеце изнад 2 године је дозвољена од 2009. године. (4)

Читав сустав ВК састоји се од 3 основна дијела: 1. капсула, 2. пријамник 
–уређај за снимање којег пацијент носи са собом, 3. радна станица – рачунало 
у који се пребацује снимљени материјал који очитава лијечник. ВК је величине 
веће антибиотске таблете – 26x11 mm, тежине 3,4 gr. Тијеком прегледа пацијент 
не осјећа никаквих сметњи.

Основне индикације су нејасна крварења из пробавног тракта. Индикације 
се проширују и на акутна крварења у којих доступним ендоскопским и другим 
претрагама не налазимо узрок. Другу групу болесника у којих ВК има значајан 
индикацијски сегмент су упалне болести цријева. У првом реду је то Crohnova 
болест, те у посебним ситуацијама глутенска ентеропатија. 

Апсолутна контраиндикација јесу симптоми илеуса или знакови сужења 
цријева – било клинички или доказани рендгенолошки, односно магнетском 
резонанцијом. 

Компликације приликом извођења претраге ВК су ријетке и јављају се 
у 0.7% претрага. Најчешћа и најтежа је ретенција ВК која може захтјевати и 
кируршку интеревенцију (5). Једина, изгледа врло учинковита, мјера опреза 
у циљу превенције ретенције капсуле је претрага с тзв „патенцy“ капсулом 
(4). То је капсула исте величине, али која се подијели на мање дијелове након 
одређеног времена проведеног у цријеву. На тај начин може доћи до спонтаног 
излаза капсуле у дјеловима али указати на опасност ретенције „праве“ видео-
капсуле. 

Припрема за ВК иста је као за колоноскопију. Прије него се прогута кап-
сула, по кожи трупа и абдомена налијепе се електроде по одређеном распоре-
ду. Електроде су путем каблова спојене с пријамником чије димензије омогућују 
једноставно ношење за пасом  тијеком снимања. Прије него пацијент прогута 
капсулу она се активира и снимање започиње. Након 10 сати по прогутаној 
ВК пацијент се враћа у Ендоскопски лабораториј, а пријамник споји с рачуна-
лом који са својим  програмом генерира приказ у реалном времену. Очитање 
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налаза повезано је с вишесатним  пажљивим претраживањем да би се открио 
патолошки процес. 

Тијеком слиједећих дана неопходно је пратити излазак ВК те о томе обавјес-
тити лијечника или сестру који судјелују у претрази. За очекивати је да капсу-
ла изађе у року од 72 сата, али ако не изађе након 2 тједна (или је „измакла“ 
прегледу столице) треба учинити ртг снимку абдомена да се увјеримо да ли је 
ВК изашла. У случају појаве повраћања и/или болова у трбуху треба се одмах 
јавити на мјесто извођења претраге.

дискУсија и закљУчак

Подручје танког цријева представља дијагностички изузетно захтјеван дио 
пробавног тракта. У пракси дијагностика овог дијела пробавног тракта темељи 
се на рендгенским претрагама пасаже цријева или ентероклизи, односно новије 
претраге попут ЦТ ентерографије и колонографије. Највећи недостатак ових 
претрага је велико зрачење пацијената што је посебно значајно у дјеце (6,7). При-
мјерице доза зрачења од 1 mSv еквивалентна је 50 rtg снимки грудног коша, док је 
код ртг пасаже цријева зрачење око 3 mSv, а код ентероклизе дупло већа и износи 
око 7.8 mSv. Код ЦТ-а абдомена доза зрачења варира од 6.2 до 10.7 mSv, за rtg 
снимку абдомена 0.8 mSv те за иригографију високих 7.7 mSv (6,7). У болестима 
које се дијагностицирају и контролирају овим претрагама (у дјечјој доби су то 
упалне болести цријева), кумулативне ефективне дозе зрачења досежу вријед-
ности и до 50 mSv што представља потенцијално високи ризик за настанак 
малигних болести (6). Захваљујући претрагама магнетске резонанце – МРЕЦ, 
рендгенске се претраге могу у већини ранијих индикација избјећи. Квалитета и 
резултати претраге пробавног тракта магнетском резонанцом данас је великим 
бројем студија потврђен у дијагностичком и евалуацијском процесу упалних бо-
лести цријева. Утврђен је и специфични индекс активности болести путем МР 
(MaRIA) који врло добро корелира с ендоскопским индексом тежине Crohnove 
болести (CDEIS). Због бољих резултата које се добију МР ентероколонографијом, 
у односу на ртг пасажу цријева, МР претраге цријева постали су дио златног 
стандарда у дијагностици упалних болести цријева у дјеце (8).

Наведене претраге ипак нису у могућности открити „мање“ промјене или 
оштећења слузнице танког цријева, који су могући разлог крварења. Ендоско-
пија видео-капсулом изузетно је важан допринос у дијагностици болести проба-
вног тракта, а посебно оних дјелова који ендоскопски нису доступни. Посебно у 
дјеце треба нагласити да нема рендгенског зрачења, а компликације су ријетке.

Резултати велике мета анализе указују да је ВК танког цријева за дијагнозу и 
рецидив Crohnove болести танког цријева, значајно боља у односу на ртг паса-
жу цријева, ЦТ ентерографију, ентероскопију и колоноскопију с илеоскопијом 
(9). Постоји и скоринг систем активности болести на основи налаза ендоскопије 
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видео капсулом (6). Компликација Crohnove болести у виду стенозе као основне 
контраиндикације за претрагу ВК онемогућава да ова претрага буде прва линија 
у дијагнози Crohnove болести (10). 

Након ендоскопије и МР ентероколонографије ендоскопија ВК требала би 
бити незаобилазна претрага с циљем што бољег увида у проширеност и тежи-
ну болести.

Ипак, могуће компликације приликом ендоскопије ВК описане указују на 
опрез у одабиру болесника за ендоскопију ВЦ, посебице у оних с Crohnovom 
болести.
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7.3. ЕНКОПРЕЗА

биљана вулетић
Педијатријска клиника Клиничког центра Крагујевац

Задржавање столице је око 200 година у нашој култури повезано са изу-
чавањем приватности и реда. Стари Римљани су заједно пре подне свуда око 
аудиторијума празнили и остављали столицу. Сазнања о томе долазе из приче 
тадашњег министра за финансије Hadrian-a који је хтео да опорезује неваљал-
це и то бранио својим аргументима. Тек са открићем клозета са водом (WC), 
развила се „приватизација“ одлагања столице везана са осећајем стида. Веза 
између хтења, приватности, реда, чистоће и пражњења столице се користи 
више од 150 година педагошки, другим речима, већ само седење у WC се сма-
тра васпитањем; коначно бити сам је постао разумљиви саставни део слике о 
човеку (1). 

Термин еncopresis је први увео 1926 год. Weissenberg (копрос, грч. столица) да 
окарактерише појаву столице у доњем вешу као еквивалент енурези. Нешто кас-
није, Bellman дефинише енкопрезу као понављану, намерну или ненамерну паса-
жу столице на неадекватним местима као што су рубље или постељина после 4. 
године живота, без постојања органског узрока. Прљање је дефинисано посебно, 
као ненамерна пасажа врло малих количина столице у личном рубљу. Квантита-
тивно, садржај столице између енкопрезе и прљања је тешко одредити, поготову 
родитељи тешко могу учинити ту процену, зато је усвојен нов назив Фекална ин-
континенција који подразумева енкопрезу и прљање заједно. Оба стања су чес-
то у асоцијацији са функционалном констипацијом. Најпре се сматрало да сва 
деца са фекалном инконтиненцијом имају констипацију да би уследиле студије 
које наводе да се фекална инконтиненција може дешавати и без знакова консти-
пације што је створило конфузију у тумачењу проблема. У појединим деловима 
света лекари енкопрезу тумаче као психолошку болест а други користе термин 
енкопреза у асоцијацији са фекалним прљањем или фекалном инконтинен-
цијом. Како год назван, проблем је веома непријатан за дете и тешко се прихвата 
од стране родитеља. Због неусаглашених ставова по питању тумачења енкоп-
резе као и других функционалних болести гастроинтестиналног тракта, радна 
група експерата из области дечје гастроентерологије 2000 год. је формулисала 
Прве педијатријске критеријуме за Функционалне болести ГИТ-а и назвала их 
Roma II. Дефекацијске болести су тада сврстане у три категорије: функционалну 
констипацију, функционалну фекалну ретенцију и функционално неретентивно 
фекално прљање. Бројне студије су евалуирале прихватљивост ове поделе у кли-
ничкој пракси и постало је јасно је да су први педијатријски критеријуми били 
исувише рестриктивни и инсуфицијентни за многе пацијенте са специфичним 



128

Биљана Вулетић

функционалним болестима гастроинтестиналног тракта као сто су констипа-
ција и абдоминални бол. Због тога су редефинисани 2006 год. са називом Roma 
III, по којима се у поређењу са претходним, термин Фекална инконтиненција 
усваја као замена за енкопрезу и прљање а она може бити органског порекла и 
функционална фекална инконтиненција (2,3,4).

Инконтинеција органског пореклa је последица неуролошког оштећења 
(кичмене мождине и caude equine, myelomeningocela, неоплазма), болести интес-
тиналне неуромускуларне структуре (аганглионоза, M. Hirschpung, абнормални 
интрамурални плексус) или аноректалне малформације (анална стеноза, не-
перфорирани анус, anus anterior).

Функционална фекална инконтиненција је удружена са функционалном 
констипацијом (80%) или је не - ретентивна фекална инконтиненција (20%). 
Овај посебан ентитет, не - ретентивна фекална инконтинеција се према Roma 
III критеријумима (H 3b), дефинише као појава у трајању од најмање 2 месеца 
код детета старијег од 4 године: дефекације на месту неадекватном у социјал-
ном контексту најмање једном месечно, непостојање доказа за инфламатор-
ну болест црева, анатомску, метаболичку или неоплазму који објашњавају 
постојеће симптоме и да нема доказа о фекалној ретенцији.

Преваленца за функционалну фекалну инконтиненцију варира између 1- 
4% за децу старију од 4 године, 1-2% у деце 7 год. старости и 1,6 % у оних са 
10-11 год. Мушка деца доминирају са односом мушко - женски пол од 3:1 до 
6:1 (5). Деца са Функционалном не-ретентивном фекалном инсуфицијенцијом 
испољавају фекалну инконтиненцију као једини симптом. Насупрот оној са 
функционалном констипацијом она имају нормалну конзистенцију столице. 
Симтоми као абдоминални бол, ректално крварење, тешкоће при дефекацији, 
слаб апетит, палпабилне абдоминалне масе или палпабилне ректалне масе су 
сигнификантно мање учестали у ове деце у односу на оне са констипацијом . 

Ноћна фекална инконтиненција је мање учестала у деце са Функционалном 
не-ретентивном фекалном инконтиненцијом (12 %) у поређењу са децом која 
имају констипацију (30%) (5) док је фреквенца дневне и ноћне енурезе виша 
(40 - 45%) насупрот деци са констипацијом (25-29 %) што сугерише да деца са 
функционалном не-ретентивном фекалном инконтиненцијом игноришу нор-
малан физиолошки стимиулус да иду у тоалет. Ова деца посећују педијатријске 
амбуланте први пут у старијем узрасту у поређењу са оном која имају консти-
пацију (просечно од 9, 2 до 6,5 год.). Изненађујуће је да је само 29% ове деце 
икада посетило лекара да реши проблем.

У супротности са децом која имају фекалну инконтиненцију базирану на 
функционалној констипацији у лечењу функционалне не-ретентивне фекалне 
инконтиненције не треба користити лаксативе. Едукација, тоалетни тренинг, 
позитивна мотивација су камен темељац третмана ових пацијената. Деца и ро-
дитељи морају бити припремљени на процес са пуно успона и падова. Третман 
је дуготрајан, симптоми често перзистирају и релапс је могућ.



7. Гастроентерологија

129

литератУра

Kratky - Dunitz M, Scheer PJ. Encopresis. Monatsschr Kinderhelikid 1988;136: 1. 
630-35.
JPGN Gastroenterology 2006; Clinical Practice Guideline, Evaluation and 2. 
Treatment of Constipation in Infants and Children: Recommendation of the 
North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and 
Nutrition. Gatroenterology 2006; 43:e 1-13
Burgers R, Benninga MA. Fnctional Nonretentive Fecal Incontinence in Children: 3. 
A Frustrating and Long-lasting Clinical Entity. J Pediatr Gatroenterol Nutr 2009; 
48: S 98-100.
Papadopoulou A. Functional Gastrointestinal Disorders in Infancy and 4. 
Childhood: Rome III Diagnostic Criteria. The 2nd South Easten European 
Pediatric Gastroenterology Meeting, 2011 Bled; Abstract book: 3-8. 
Bongers MB, Tabbers MM, Beninga MA. Functional nonretentive fecal 5. 
incontinence in children. J Pediatr Gatroenterol Nutr 2007; 44: 5-13.



130

Недељко Радловић

7.4. НОВИНЕ У ДИЈАГНОСТИЦИ ЦЕЛИЈАЧНЕ 
БОЛЕСТИ (ESPGHAN, 2010)

недељко радловић
Медицински факултет Универзитета у Београду
Универзитетска дечја клиника, Београд

Целијачна болест (ЦБ) представља аутоимуно обољење индуковано глија-
дином и сродним проламина присутних у брашну пшенице, ражи и јечма (1-
3). Примарно се среће код припадника беле расе (1:100), док је код обојених 
знатно ређа или изузетно ретка (1, 2). Основу болести и кључни налаз у њеној 
дијагностици чини неспецифично запаљење слузокоже танког црева које исче-
зава на дијети без глутена (1-4). Уз глутен-сензитивну ентеропатију, вишестру-
ко чешће асимптоматску него симптоматску, у високом проценту се у оквиру 
болести срећу и аутоимуне и/или нутритивне промене на другим органима и 
системима (1-4). 

ЦБ спада у групу хроничних инфламаторних обољења мултифакторске 
природе, тј. настаје као резултат полигенске предиспозиције и експозиције глу-
тену (1, 2). Има доказа де је експресија болести условљена и другим факторима, 
као што су инфекције, неки лекови и начин исхране у дојеначком периоду (1, 
3-5). У прилог ових чињеница говори њена веома варијабилна учесталост у 
различитим популационим групацијама, као и висока преваленца код једнојај-
них близанаца (70-80%) и сродника првог реда (10-15%) (2). Поред тога, она је 
5-10 пута чешћа код болесника са другим аутоимуним обољењима, као и код 
оних са дефицитом IgA и синдромом Down, Turner i Williams (1, 2). Централну 
улогу у наследној склоности болести имају HLA гени класе II, али уз битно 
учешће и већег броја нон-HLA генских локуса (1-4, 6). Доказано је да више од 
90% испитаника са ЦБ поседује HLA DQ2 хаплотип, док се код преосталих, 
готово у потпуности, региструје HLA DQ8 хаплотип (1-4, 6). Значај гликопро-
теина HLA II класе присутних на мембрани антиген презентирајућих ћелијама 
се огледа у својству да у споју са ткивном трансглутаниназом модификованим 
глијадинским хидролизатом сачињеним од 33 амино киселине активирају ин-
тестиналне CD4+ T-лимфоците који, лучењем проинфламаторних цитокина, 
доводе до инфилтративног, инфилтративно-хиперпластичног и деструктивног 
запаљења слузнице танког црева (1-4, 6). Поред T-ћелијског имуног одговора, 
битно учешће у патогенези болести има и хуморални имунитет о чему сведочи 
присуство аутоантитела на ретикулин, ендомизијум, ткивну трансглутаминазу 
и друге телесне структуре (1-4, 6). 

Са клиничког аспекта, ЦБ се дели на два основна типа, симптоматски и 
асимптоматски. Симптоматској болести припадају облици са класичном и 
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атипичном, тј. моно и олигосимптоматском клиничком презентацијом (1-4). 
Класични облик болести, који карактеришу предоминантно гастроинтести-
налне сметње, углавном, среће се код одојчади и мале деце, а атипични у кас-
нијем узрасту и код одраслих. У асимптоматском облику болести, која може 
бити латентна и потенцијална, региструју се само серолошки параметри ин-
толеранције глутена. Поред тога, у потенцијалној форми целијачне болести, 
за разлику од латентне, при патохистолошком прегледу слузнице танког цре-
ва се уочава и повећана интраепителна лимфоцитна инфилтрација.

Претходни критеријуми Европског удружења за дечју гастроентероло-
гију, хепатологију и нутрицију (European Society for Pediatric Gastroenterology, 
Hepatology, and Nutrition, ESPGHAN) везани за дијагностику ЦБ код деце су де-
таљно описани у Зборнику предавања VIII семинара Педијатријске школе Ср-
бије и Црне Горе, стр. 138-42, те се неће понављати (7). Отуда ће се изнети само 
основне разлике садашњих у односу на раније дијагностичке критеријуме (8, 9).

Прво, ентеробиопсија са патохистолошким прегледом слузнице танког 
црева остаје »златни стандард« у дијагностици ЦБ. Биопсију треба обављати 
ендоскопски, при чему је неопходно узети 4-6 узорака, један из булбуса, а ос-
тале из различитих сегмената десцедентног дуоденума (4). Мултиплом енте-
робиопсијом се избегава превид дијагнозе узрокован могућим местимичним 
мукозним лезијама („patchy enteropathy“), а булбарном, јер је доказано да се у 
извесном броју случајева карактеристичне запаљенске промене налазе само у 
том сегменту дуоденума (4, 10).

Друго, уколико је дијагностика ЦБ обављена егзактно, каснија провокација 
толеранције глутена у циљу њене дефинитивне потврде није потребна ни код 
деце код које је присуство болести утврђено пре навршене друге године. Ова 
ставка је изузетно значајна, јер поштеђује дете од поновних ентеробиопсија, 
као и беспотребне реиндукције болести и могућих последица које она носи. 

И треће, ентеробиопсија није потребна код болесника са симптомима и/
или знацима који одговарају ЦБ, а уз то поседују титар IgA антитела на ткивну 
трансглутаминазу (AtTG) изнад 100 U/ml, позитивна антиендомизијумска ан-
титела и „целијачни HLA“ (DQ2 и/или DQ8). У прилог потврде присуства бо-
лести, односно оправданости увођења дијете без глутена без претходне енте-
робиопсије, говоре клинички опоравак болесника и исчезавање AtTG. Овакав 
став у дијагностици ЦБ се заснива, не само на великој сензитивности и спе-
цифичности IgA AtTG као серолошког маркера болести (>95%), него и високо 
сигнификантној корелацији њиховог титра са степеном оштећења слузнице 
танког црева, као и готово неизоставном (>98%) присуству HLA DQ2 и/или 
DQ8 (1-4, 8).
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8.1. ТУБЕРКУЛОЗА ДАНАС

бранимир несторовић
Медицински факултет Универзитета у Београду
Универзитетска дечја клиника, Београд

Данас се углавном мисли да је туберкулоза у нашој земљи веома ретка бо-
лест. Узрок је у чињеници да се туберкулоза веома ретко испитује код мале деце 
(као примарна туберкулоза), како због тешкоћа у дијагностици услед узраста, 
тако и због чињенице да је тада неинфективна, тако да нема епидемиолошке 
анамнезе. Из тога разлога, већина деце са примарном инфекцијом не добија 
профилаксу изонијазидом. Она су стога епидемиолошки потенцијални извор 
инфекције у каснијим годинама. Већина деце се инфицира контактом са особа-
ма у околини. С обзиром на одсуство клиничке слике у већине инфицираних, 
дијагноза се скоро искључиво заснива на туберкулинском тесту (Mantoux). Он 
је ограничене специфичности, посебно у руралним срединама (где је висока 
изложеност атипичним микобактеријама), али је најшире коришћен као иму-
нолошки тест за инфекцију микобактеријом туберкулозе. Вакцинација BCG 
вакцином даје имунитет који траје и до 25 година, али најчешће се губи после 
10 година. Вакцинације живим вирусима могу довести до лажно негативних 
тестова. Стога од вакцинације са MMR вакцином до тестирања на туберкулозу 
треба да протекне најмање 4-6 недеља. Поједине особе су анергичне на антиге-
не који изазивају реакцију касне преосетљивости.

Бројне студије су учињене како у индустријализованим, тако и у земљама у раз-
воју, са туберкулин позитивном и негативног децом, да се упореде фактори ризика 
за настајање тубекулозе. На жалост, иако је туберкулонски тест чешће позитиван 
у деце у чијој околини постоји особа са туберкулозном инфекцијом, тест зависи од 
бројних других чинилаца и често је негативан у млађе деце (1). Без обзира на то, 
позитиван тест преко 12 mm скоро увек означава инфекцију микобактеријом, под 
условом да је реч о детету које је имало скори контакт са особом инфицираном 
туберкулозом или живи у подручју са високом учесталошћу болести.

Од 2005. године FDA је дозволила коришћење QuntiFERON-TB (QFT) те-
ста из пуне крви као поузданог за дијагностику латентне туберкулозе (2). Он 
мери ослобађање интерферона гама из сенизибилисаних Т лимфоцита који се 
инкубирају са M. tuberculosis и контролним антигенима. Међутим, док је сензи-
тивност теста у одраслих болесника са позитивним спутумом и до 80%, резул-
тати у мале деце су значајно слабији. Постојала је одлична корелација између 
негативног Манту теста и Квантиферона, али је само 23% деце са позитивним 
кожним тестом имало позитиван Квантиферон. Вредности су биле више у деце 
која су имала скори контакт са инфекцијом, а вредности су биле значајно ниже 
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у млађе деце. Стога је његова вредност у деце испод 2 године за сада нејасна. 
Какав је поступак са дететом које има епидемилошку анамнезу и позитиван 

кожни тест? (Квантиферон код нас није широко доступан, због високе цене.) 
Свако овакво дете се мора упутити на даљи третман у специјализовану инсти-
туцију. Неопходан је снимак плућа, ради диференцијације латентне инфекције 
од активне болести. У деце испод 5 година неопходни су фронтални и латерални 
снимак плућа. Према последњим препорукама из 2009. године сва таква деца 
(ако немају клиничку болест), добијају профилаксу изонијазидом (10-15 mg/kg 
тежине, у две дневне дозе) девет месеци (3). У породицама за које се процењује 
да ће доследно спроводити профилаксу, може се дати и изонијазид два дана не-
дељно (20-30 mg/kg тежине) (3). Не препоручује се контрола функција јетре, 
осим ако се развију повраћање, анорексија, жутица (изонијазидски хепатитис је 
редак у деце). У деце са епилепсијом је неопходан опрез, јер лек повећава ниво 
карбамазепина и валпроата. У случају резистенције на изонијазид или неке од 
реакција неподношења, користи се рифамицин 10-20 mg/kg шест месеци (3).
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8.2. ДИФУЗНЕ БОЛЕСТИ ПЛУЋА КОД ДЕЦЕ

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

У групу дифузних болести плућа (некада чешће називаних интерстицијум-
ским) код деце спада група хетерогених поремећаја респираторног система 
које карактерише постојање дифузних инфилтрата на радиографији плућа, 
поремећаји размене респирационих гасова, рестрикциони поремећај плућне 
функције и хистолошке абнормалности. Пошто патолошки процеси у болести-
ма из ове групе често захватају и структуре изван плућног интерстицијума, 
термин „дифузна болест плућа“ (ДБП) је исправнији. Појединачни поремећаји 
из групе ДБП су ретки, али посматрано у групи и имајући у виду пораст препо-
знавања нових облика ДБП, њихов клинички значај постаје све већи (1).

Главне патолошке промене у ДБП се дешавају у зидовима алвеолуса плућа. 
Дифузна болест плућа се развија после оштећења алвеолног епитела које 
покреће активацију и акумулацију имуно-инфламационих ћелија, после које 
следи миграција и пролиферација фибробласта и накупљање екстрацелулар-
ног матрикса. На основу до сада спроведених бројних клиничких испитивања 
постало је јасно да су испољавање и прогноза ДБП код деце и одраслих разли-
чити, што указује на то да процеси везани за раст и развој плућа имају кључну 
улогу у настанку болести код деце. На пример, права идиопатска плућна фибро-
за, која се виђа код одраслих и карактерише постојањем фокалне акумулације 
фибробласта, није описана код деце. Исто тако, концепт постојања континуума 
између десквамационе интерстицијумске пнеумоније (ДИП) и „уобичајене ин-
терстицијумске пнеумоније (УИП)“, форме ДБП која се виђа код одраслих, није 
више одржив, јер се данас зна да је ДИП код већине деце манифестација урође-
не грешке у метаболизму сурфактанта (2).

Поремећаји који доводе до ДБП код новорођенчади и одојчади разликују 
се од оних код деце старијег узраста. Болести које се испољавају у узрасту но-
ворођенчета и одојчета су алвеолна симплификација, урођене грешке мета-
болизма сурфактанта, неуроендокрина дисплазија, плућна интерстицијумска 
гликогеноза и алвеолна капиларна дисплазија са дислокацијом плућних вена. 
Поремећаји код старије деце, иако не у потпуности, личе на оне који се виђају 
код одраслих (3).

Главни поремећај у патогенези ДБП је поремећај у репарацији оштеће-
ног алвеолног епитела и оштећење његовог интегритета. Алвеолне епител-
не ћелије у идиопатској плућној фибрози (ИПФ) су измењене морфологије, 
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што може да допринесе ненормалној репарацији епитела после оштећења (4). 
Важну улогу играју и трансформишући фактор раста-β (ТГФ-β), као и про-
цес аутофагије (код њега се ћелијске компоненте у везикулама са двоструком 
мембраном транспортују до лизозома у којима се садржај ових аутофагозома 
деградира).

дифУзна болест ПлУћа У контекстУ раста и развоја ПлУћа

Интерстицијумске (дифузне) плућне болести и фиброза плућа се чешће 
виђају код одраслих него код деце. Поред тога, ДБП боље реагују на терапију 
код деце него код одраслих. Мутације у генима који контролишу синтезу про-
теина потребних за нормалну синтезу и метаболизам сурфактанта могу да уз-
рокују акутне плућне болести код новорођенчади, а хроничне код старије деце 
и одраслих. Иако ретки, ови поремећаји су праћени значајним морталитетом 
и морбидитетом. Препознавање гена повезаних са дифункцијом сурфактанта 
омогућава да се разуме допринос ових гена у патогенези неких чешћих респи-
раторних поремећаја као што је неонатални респираторни дистрес синдром и 
плућне болести повезане са старењем или излагањем агенсима из окружења (4).

класификација Педијатријских дбП

Класификације ДБП плућа и код одраслих и код деце претрпеле су значајне 
промене у последњим годинама, пратећи развој у разумевању биологије нових 
ентитета и прогностичког значаја одређених хистолошких образаца.

На основу класификације ДБП код деце из 2007. године, биће приказани 
најзначајнији ентитети из ове групе болести.

Поремећаји код новорођенчади и одојчади

ацинусна дисплазија

Овај поремећај се карактерише дифузним обостраним застојем у развоју 
плућних ацинуса, који подсећају на застој у псеудогландуларној фази развоја. 
Сакуларни и алвеолни простори неопходни за размену гасова не постоје, па 
новорођенчад с овим поремећајем умиру у првих неколико часова по рођењу. 
Специфична етиологија за сада остаје непозната, иако је вероватан неки од ге-
нских поремећаја који имају утицаја на рани развој плућа (4).
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Конгенитална алвеолна дисплазија

Конгенитална алвеолна дисплазија се може сматрати тешком формом при-
марне плућне хипоплазије, а промене подсећају на застој у сакуларној фази 
развоја плућа. И поред тога што се рађају у термину, новорођенчад са овим 
поремећајем имају плућа са некомплетном алвеоларизацијом, увећаним ин-
терстицијумом испуњеним растреситим мезенхимом (5).

хиперплазија неуроендокриних ћелија

Хиперплазија неуроендокриних ћелија (Neuroendocrine cell hyperplasia of 
infancy-NEHI) је нови ентитет који је описан као патолошки корелат клинич-
ког синдрома перзистентне тахипнеје новорођенчади. Код ове деце јавља се 
тахипнеја, хипоксемија и ретракција меких ткива при дисању. На стандардној 
радиографији плућа се види хиперинфлација, а на ЦТ-снимку мрљаста засен-
чења типа „млечног стакла“ нарочито у пројекцији средњег режња и лингуле. 
Симптоми болести могу да трају до узраста одојчета, па чак и старијег детета.

облитерирајући бронхиолитис

Облитерирајући бронхиолитис (ОБ) се назива још и констриктивни брон-
хиолитис, релативно је чест код деце и може да настане после претходне вирус-
не (најчешће аденовирусне) инфекције, као последица хроничне аспирације, 
хроничне реакције одбацивања после трансплантације плућа или хроничне 
болести калема против домаћина код прималаца костне сржи. У ОБ се хисто-
лошки може наћи фиброза у различитом степену, од благе субепителне са кон-
стрикцијом (сужавањем) лумена, до комплетне фиброзе са облитерацијом ваз-
душног пута (6).

хиперсензитивни пнеумонитис

Слично као код одраслих, хиперсензитивни пнеумонитис (ХП) се јавља 
после излагања антигенима из спољашње средине, обично пореклом од птица 
или гљивица, а не професијским алергенима, као што је то случај код одраслих. 
Хистолошка обележја ХП су слична код одраслих и деце: лимфоцитни бронхи-
олитис, лимфоцитна инфилтрација интерстицијума (образац неспецифичног 
интерстицијумског пнеумонитиса). Хронични ХП може да доведе и до интер-
стицијумске фиброзе и цистичног ремоделовања плућа (6).
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аутоимунске и реуматолошке болести

У овој групи болести могу бити захваћене готово све структуре плућа: ал-
веоле, интерстицијум, дисајни путеви, крвни судови и плеура. Типични хисто-
лошки налаз у реуматолошким болестима обухвата фоликуларни бронхиоли-
тис (ФБ) и друге облике лимфоидне хиперплазије, интерстицијумску фиброзу, 
хроничну плућну ангиопатију, плеуритис и плеуралну фиброзу.

поремећаји код имунокомпромитованог болесника

Код деце са недовољном функцијом имунског система могу се видети број-
не инфекције које дају слику ДБП, али, поред инфекција, код деце са примарно 
или стеченом имунодефицијенцијом виђа се хронична болест плућног интер-
стицијума или дисајних путева. Плућна лимфоидна хиперплазија честа мани-
фестација у плућима код деце са имунодефицијенцијама. У инфекцијама ХИВ 
и код деце и код одраслих често се налази фоликуларна лимфоидна хиперпла-
зија. Код болесника са CVID типичан налаз је ФБ.

лечење дифУзне ПлУћне болести код деце

потпорна терапија

С обзиром на то да је велики број ДБП код деце неизлечив, потпорна тера-
пија је значајна за оптимизацију здравља оболеле деце. То значи да овим болес-
ницима траба обезбедити добру нутрицију, чак и преко гастростоме ако нема 
напретка у исхрањености и поред агресивне конвенционалне терапије. Оксиге-
нотерапија преко ноћи или континуирано мора се примењивати када је то по-
требно. Сва деца треба да буду редовно имунизована, укључивши и годишњу 
вакцинацију против инфлуенце. Разуме се, основна болест (имунодефицијен-
ција или кардиоваскуларно обољење) се мора оптимално контролисати.

Медикаментна терапија

До данас нису учињене рандомизоване, контролисане студије деловања 
лекова у дечијој ДБП, због тога што су ове болести ретке и хетерогене. На ос-
нову „доказа“ заснованих на искуству, може се закључити да су кортикостеро-
иди ефикасни у великом броју ДБП (плућној интерстицијумској гликогенози 
(ПИГ), дисфункцији сурфактанта, лимфоцитној интерстицијумској пнеумо-
нији (ЛИП), хиперсензитивном пнеумонитису и бројним болестима везива у 
којима су захваћена плућа). Као основна терапија или као лек који умањује 
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потребу за кортикостероидима, хидроксихлорокин је показао ефикасност у те-
рапији ПИГ, ЛИП, идиопатској хемосидерози, саркоидози и болестима везива 
у којима су захваћена плућа (9).

И други имуномодулатори као што су метотрексат, азатиоприн, циклофос-
фамид, такролимус, микофенолат мофетил и имуномодулаторне дозе интра-
венских имуноглобулина су примењиване у мањег броја болесника (9).

трансплантација плућа

Најтежи облици ДБП код деце завршавају се фиброзом плућа и иреверзибил-
ном респираторном инсуфицијенцијом коју више није могуће конвенционално 
лечити. У таквим случајевима једина преостала терапијска опција је трансплан-
тација плућа. Њен исход код деце са ДБП је сличан као код болесника трансплан-
тираних због цистичне фиброзе или примарне плућне хипертензије (8). 
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8.3. КРОНИЧНА ВЕНТИЛАЦИЈА ДЈЕЦЕ У КУЋИ

јулије Мештровић
Клиника за дјечје болести, Клинички болнички центар Сплит
Свеучилиште у Сплиту, Медицински факултет, Сплит, Хрватска

Дјеци с кроничним болестима потребне су здравствене и друге службе, 
другачије врсте и опсега већег од оних потребних дјеци опћенито. У САД живи 
око 12,8% дјеце с посебним здравственим потребама, а за даљњих 6% дјеце се 
претпоставља да остане непрепознато у уобичајеним истраживањима (1,2). 
Лијечење дјеце с кроничним болестима поставља нове изазове пред здравстве-
не службе. Потреба за здравственим услугама је тој дјеци од 3 до 20 пута већа 
него здравој дјеци, овисно о основној болести (3). 

Број дјеце с кроничним болестима велик је и међу дјецом која се лијече у 
болницама. Истраживање у САД-у је показало да је међу дјецом умрлом у болни-
цама било 40% без дијагнозе комплексне кроничне болести, 44% је имало једну 
дијагнозу комплексне кроничне болести, 13% двије дијагнозе комплексне крони-
чне болести и 4% три и више дијагноза комплексне кроничне болести (4).

У истраживању у 9 великих одјела за интензивно лијечење у САД, 17,1% је 
требало потпору респиратора. У дјеце која су вентилирана због инсуфицијен-
ције дисања било је 43,2% оних с кроничним болестима, а укупно је преко 70% 
болесника који су акутно вентилирани дуже од 24 сата имало барем једну кро-
ничну болест (5).

Многа дјеца с кроничним болестима овисна су о уређајима. Међу њима су 
посебно осјетљива дјеца с кроничним проблемима дисања. Она често дишу 
помоћу трахеостоме, а неки од њих су кронично овисни о вентилацији рес-
пираторима. Таквој дјеци која су дуго у болници недостаје природан однос с 
члановима обитељи, који је нужан за њихов раст и развој. И онда кад су овисна 
о уређајима, укључујући и респираторе, та дјеца могу живјети у обитељском 
дому. У Великој Британији је 1999. године 141 дијете било овисно о респирато-
ру, а већина дјеце (69%), били су у кући с родитељима (6). 

Најчешћи разлози за кроничну вентилацију дјеце су неуромишићне боле-
сти, траума леђне мождине, бронхопулмонална дисплазија, краниофацијалне 
малформације и синдром централне хиповентилације. Циљеви вентилације 
дјеце у кући су: побољшање квалитете живота, продужење животног вијека, 
побољшање и одржавање физичких и психолошких функција, бољи раст и раз-
вој, те уштеда у трошковима здравствене заштите. За одлазак дјетета с респи-
ратором кући потребна је добра припрема (7). Дијете је члан обитељи, па оби-
тељи, а кад је могуће и дјетету треба дати све информације које су потребне при 
доношењу одлуке. Кад се дијете отпусти на кућну вентилацију, одговорност 
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за свакодневну његу дјетета преузима обитељ, уз помоћ лијечника примарне 
здравствене заштите. Да би се дијете кронично овисно о респиратору могло 
отпустити, његово клиничко стање мора бити стабилно. То значи да морају 
бити слободни дишни путови, да потреба за кисиком не смије бити велика 
(концентрација удисаног кисика до 40%), парцијални тлак угљичног диоксида 
мора бити унутар прихватљивих вриједности уз примјену опреме коју роди-
тељи користе у кући, а унос храњивих састојака мора одржавати раст и развој. 
Наравно, родитељи морају разумјети природу дјететове болести и дугороч-
ну прогнозу болести, а такођер морају снажно хтјети и морају бити способни 
удовољити посебним потребама свог дјетета у кући. У припреми за одлазак 
дјетета треба систематски едуцирати родитеље и чланове шире обитељи. За 
то мора постојати посебан програм едукације, који укључује поступке реани-
мације и његе трахеостоме, као и употребу уређаја и помагала. Корисно је да 
родитељи већ у болници редовито примјењују све поступке с дјететом, које ће 
се самостално проводити кад дијете дође кући. Сву опрему и уређаје који ће 
се употребљавати у кући треба пописати и наручити на вријеме. Уређаји мо-
рају бити преносиви, издржљиви и једноставни за руковање. Родитеље треба 
подучити о руковању, начинима отклањања проблема и договорити комуни-
кацију с одговорнима за одржавање уређаја и опреме. Одлазак дјетета кући 
носи ризике за дијете у односу на његов боравак у добро опремљеној установи 
с едуцираним тимом. Међутим, рјешење не може бити стални боравак у бол-
ници или специјализираној установи, него треба провести добру едукацију и 
распоредити задатке и одговорност између болнице, примарне здравствене 
заштите и кућне његе. То укључује и хитну медицинску помоћ, педијатријске и 
друге службе које ће бити позване приликом појаве тешкоћа и компликација. 
Мора постојати план поступања ако се такве компликације догоде, као и начи-
ни комуникације између примарне и болничке здравствене службе. 

Одлазак дјетета кући захтијева рад мултидисциплинарног тима. Зато је ва-
жна улога координатора тима, који ће усклађивати рад свих чланова. Најбоље 
је да исти болнички координатор буде надлежан за дијете и кад оно оде кући. 
Прије премјештања дјетета треба прегледати увјете у којима ће дијете бора-
вити у кући, што ће најбоље урадити локалне здравствене и социјалне служ-
бе. Пожељно је да дијете има своју собу, која је довољно пространа за чување 
уређаја и залиха опреме. Треба пазити да буде довољно прикључака за струју, 
а у случају пожара и других опасности треба постојати могућност спашавања 
дјетета. Одлазак кући не треба провести нагло. Док се родитељи буду бавили 
својим дјететом у болници, моћи ће се исправити погрешке и помоћи у свла-
давању тешкоћа. Први одлазак кући не мора бити трајан, него ће омогућити 
родитељима и цијелом тиму да се искушају у новим околностима. Идући бо-
равци могу бити дужи, до потпуног премјештања дјетета кући. Добро је на 
вријеме планирати трајни одлазак, онда кад то најбоље одговара родитељи-
ма и кад су све службе за подршку на располагању. Неке обитељи ће моћи 
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саме бринути о свом болесном дјетету, али већином је потребно укључити 
и стручњаке установа за његу у кући. Они морају такођер похађати програм 
едукације и упознати могућности његе у самој кући прије доласка дјетета. По 
доласку кући, дијете треба укључити у програм школовања. Тај програм по-
чиње планирањем док је дијете још у болници, у договору с болничким нас-
тавницима. За долазак у редовну школу треба припремити остале ученике, а 
дијете полако укључити у процес наставе.

У Јединици интензивног лијечења Клинике за дјечје болести Клиничког 
болничког центра Сплит прикупили смо податке за 591 хоспитализираног 
болесника. Већина болесника (58%) имали су барем једну кроничну болест. 
Већина дјеце с кроничним болестима (21,9% од свих болесника) боловало је 
од неуроразвојних болести. Болесници с неуроразвојним болестима чешће су 
били хоспитализирани због болести дишних путова него болесници с другим 
кроничним болестима и без кроничне болести (χ2=33.72, p<0.001). Животна 
доб дјеце с неуроразвојним болестима при пријему је била статистички зна-
чајно нижа (f=6.04, p=0.003), дужина боравка је била значајно дужа (f=7.94, 
p<0.001), потреба за стројним продисавањем значајно чешћа (χ2=14.74, 
p<0.001), а смртност значајно виша (χ2=9.91, p=0.007) у успоредби с болесни-
цима осталих двију скупина. Дакле, дјеца с неуроразвојним болестима осје-
тљивија су на поремећај физиолошких функција изазваних акутном болешћу 
него остала дјеца (8).

Године 2006. је у цијелој Хрватској било 15 дјеце кронично вентилирано 
у кући (9). Међутим, број те дјеце се брзо повећава. Тренутно је шесторо бо-
лесника који су били лијечени у Јединици интензивног лијечења КБЦ Сплит у 
кући и кронично се вентилирају: двоје с церебралном парализом, те по једно 
с гликогенозом типа II (Помпеова болест), митохондропатијом, ахондропла-
зијом и спиналном мишићном атрофијом типа I (Вердниг-Хофманова болест). 
Провели смо анкету међу родитељима наших болесника о томе како се носе 
с околностима у којима највише о њима овиси њега тешко болесног дјетета. 
Родитељи су задовољни здравственим службама примарне и болничке здрав-
ствене заштите. Мишљења су да се њиховој дјеци посвећује довољно времена 
и задовољни су одговорима које добију за вријеме посјета здравствених рад-
ника. Већину техничке подршке дају родитељи, мајке више него очеви. То се 
односи и на боравке изван куће, попут посјета пријатељима, али и боравака 
у болници. Остали укућани и родбина су укључени у врло разноликом рас-
пону. Њихова помоћ је рјеђе њега самог дјетета, а чешће су то други облици 
помоћи, попут одржавања кућанства. Дјечак с трансверзалним мијелитисом 
је постао пунољетан и сам води бригу о својој опреми и уређајима. Дјевојчи-
ца с ахондроплазијом похађа наставу, тако да дио наставе проводи у кући с 
наставником, а дио у школи. Дјечак с трансверзалним мијелитисом студира 
језике. Свим обитељима долази помоћ из установа за помоћ у кући, у распону 
од једном тједно до једном на дан, али ни уз једно дијете његоватељ не борави 
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ноћу. Хрватски завод за здравствено осигурање плаћа трошкове за све уређаје 
и опрему, као и за његу у кући. Недостаци на које указују родитељи су: не-
достатак помоћи, тешкоће запослених родитеља, недостатак сна и друштвена 
изолација. Те примједбе указују да би највећа помоћ родитељима кронично 
вентилиране дјеце била помоћ у кући, која би им дала прилику за рад у стру-
ци, као и већу социјалну укљученост.
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9.1. КАРДИОВАСКУЛАРНЕ КОМПЛИКАЦИЈЕ 
КАВАСАКИЈЕВЕ БОЛЕСТИ

јован Кошутић, Срђан пашић
Медицински факултет Универзитета у Београду
Институт за здравствену заштититу мајке и детета Србије
„Др Вукан Чупић“, Београд

Кавасакијева болест (мукокутани лимфонодуларни синдром) је генерали-
зовани васкулитис крвних судова средње величине, који може да проузрокује 
потенцијално смртоносно оштећење кардиоваскуларног система најчешће ус-
лед запаљења зида коронарних артерија (1). Болест је први пут описао у Јапану 
Томисаку Кавасаки 1967. године, када је објавио серију од 50 пацијената и ус-
тановио клиничке критеријуме за постављање дијагнозе (2,3). Годишња инци-
денција ове болести је 1:10.000. 

Водећи клинички критеријуми за дијагнозу Кавасакијеве болести, присут-
ни у око 90% пацијената, јесу:

повишена телесна температура (> 39°C) у трајању од најмање 5 дана; •	
билатерални несекреторни коњуктивитис; •	
полиморфна (скарлатиформна или морбилиформна) оспа; •	
мукозитис (хиперемија орофарингеалне слузнице, суве испуцале усне, •	
малинаст језик);
едем/еритем шака и стопала; •	
цервикална лимфаденопатија. •	

Дијагноза болести поставља се на основу налаза повишене температуре 
и постојања најмање 4 од 5 водећих клиничких критеријума. Ако је присут-
на повишена температура и мање од 4 додатна водећа клиничка критеријума 
али постоји оштећење коронарних артерија поставља се дијагноза атипичне 
Кавасакијеве болести. У случају постојања повишене температуре и мање од 4 
додатна водећа клиничка критеријума, али без коронарне патологије пацијент 
има такозвану некомплетну Кавасакијеву болест. 

Осим водећих клиничких критеријума код пацијената са Кавасакијевом 
болешћу са различитом заступљеношћу присутни су и миокардитис, перикар-
дитис, валвулитис, асептични менингитис, артритис, пролив, болови у трбуху, 
оток жучне кесе, опструктивна жутица, увеитис и уретритис. Лабораторијске 
анализе готово увек показују значајан пораст седиментације и С реактивног 
протеина, леукоцитозу са скретањем у лево, тромбоцитозу, анемију, пораст 
вредности серумских трансаминаза, снижене вредности серумских протеина 
и албумина, стерилну пиурију и протеинурију (1-4). 
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Кавасакијева болест се у 85% случајева јавља код деце млађе од 5 година. 
Чешћа је код дечака (1,5:1) и обично се јавља у касним зимским односно проле-
тњим месецима (1,3,4). Упркос екстензивном истраживању етиолошки чинилац 
није утврђен а патогенеза болест није сасвим разјашњена. Две теорије за сада 
имају највише присталица: теорија инфективног агенса и теорија суперантигена. 

Клинички ток Кавасакијеве болести подељен је у 3 фазе: акутну, субакутну 
и фазу реконвалесценције (1,3,4). Акутна фаза обично траје 7-14 дана и завр-
шава се престанком фебрилности. Субакутна фаза почиње са нормализацијом 
телесне температуре и завршава се око 25. дана болести. Реконвалесцентна 
фаза започиње са нестанком водећих клиничких знакова болести и наставља 
се до нормализације лабораторијских параметара акутне упале, обично 6-8 не-
деља од појаве повишене температуре. 

Најважније компликације Кавасакијеве болести везане су за кардиовас-
куларни систем. Клинички манифестни миокардитис праћен тахикардијом, 
муклим тоновима, перикардним изливом, неспецифичним S-Т променама на 
ЕКГ-у и, ређе, валвулитисом, аритмијама и израженом конгестивном срчаном 
инсуфицијенцијом срећу се у акутној фази болести код 25-З0% пацијената 
(3,5). Финија ехокардиографска и радионуклидна испитивања показују, међу-
тим, дисфункцију миокарда леве коморе код чак 50-70% пацијената у акутној 
фази болести (6), док је патохистолошки миокардитис био присутан практич-
но код свих болесника којима је у акутној фази била урађена биопсија срчаног 
мишића (4). Симптоми и знаци акутног миокардитиса у највећем броју слу-
чајева спонтано се повлаче унутар 4 недеље од почетка болести (5). Ехокарди-
ографски доказана блажа дифузна дилатација коронарних артерија у акутној 
фази болести среће се у 30-50% случајева и такође се код већине нелечених 
пацијената спонтано повлачи (3). Клинички значајне анеуризме коронарних 
артерија срећу се код 15-25% нелечених пацијената (3), најраније почев од 6. 
дана од првих клиничких манифестација али најчешће у раној субакутној фази 
болести. Фактори ризика за настанак коронарног артеритиса су: узраст млађи 
од годину дана, мушки пол, фебрилност дужа од 14 дана, поновна појава осипа 
и десквамације, прогресивна нормоцитна анемија, изразито висока седимента-
ција, хипоалбуминемија, хипонатремија, пораст серумских трансаминаза, сте-
рилна пиурија и изразита тромбоцитоза (3,4). Код око 50% нелечених пације-
ната долази до спонтане резолуције анеуризми унутар 5-18 месеци од почетка 
болести. Код 25% пацијената анеуризме се смањују али се не губе потпуно док 
се код око 17% нелечених пацијената развијају касне коронарне стенозе (1). Код 
око 5% пацијената развијају се анеуризме унутрашњег пречника > 8мм (тзв. 
џиновске анеуризме) које немају тенденцију спонтане регресије и посебно су 
склоне развоју коронарних тромбоза, руптура, односно касних стеноза са след-
ственим инфарктом миокарда (1,2,3). Око 73% инфаркта дешава се унутар прве 
године од почетка болести са смртним исходом у 22% (2). Укупни морталитет 
нелечених пацијената креће се у распону 0,4% - 2% (1-4).
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Ехокардиографија je данас водећа метода за дијагностику анеуризми ко-
ронарних артерија код Кавасакијеве болести. Ангиографија/селективна коро-
нарографија је индикована код свих пацијента са џиновским анеуризмана од-
носно код пацијената са мултиплим умереним анеуризмама и обично се спро-
води неколико месеци након акутне фазе болести. Код пацијената са малим 
солитарним анеуризмама и нормалним проксималним и дисталним сегментом 
коронарнох артерија ангиографију не треба радити (4,7).

С обзиром да специфична терапија не постоји, циљеви савременог лечења 
Кавасакијеве болести током акутне фазе болести усмерени су на смањивање 
упалног процеса и спречавање развоја оштећења коронарних артерија. Удаље-
на терапија усмерена је ка спречавању тромобоза коронарних артерија (3,4). 
Сходно томе, терапијски протокол током акутне фазе болести подразумева 
комбинацију аспирина у дози од 30-50 ( 80-100) мг/кг/дан подељеног у 4 поје-
диначне дозе и гама глобулина једнокартно у дози од 2 гр/кг у виду контину-
иране интравенске инфузије у трајању од 10 - 12ч – 48 ч (8). Примена оваквог 
терапијског протокола у првих 10 дана болести довела је до четвороструког 
смањења учесталости значајнијих коронарних анеуризми (4). Новији радови 
указују да се најбољи ефекти остварују ако се гамаглобулин примени унутар 
8-10 дана од почетка болести (9). Висока доза аспирина примењује се све до 
престанка фебрилности и повлачења симптома и знакова акутног упалног про-
цеса. Након тога примењује се антитромботична доза аспирина од 3-5 мг/кг 
све до потпуне нормализације лабораторијских параметара акутне упале (SE, 
CRP) што се обично дешава 6-8 недеља од почетка болести. Ако је ултразвучни 
преглед коронарних артерија нормалан, даља терапија није потребна. У слу-
чају постојања мањих/умерених солитарних анеуризми коронарних артерија 
терапија антитромботичиим дозама аспирина или аспирина и клопидогрела 
примењује се све до резолуције истих (3,4). Лечење џиновских анеуризми, с 
обзиром на њихову изражену склоност ка тромобозирању, захтева дуготрајну 
хроничну примену комбинације антитромботичних доза аспирина, клопидо-
грела и оралних анткоагуланаса (варфарин). Најзад, терапија доказаних тром-
боза и/или стеноза коронарних артерија подразумева примену системских 
тромоболитика, интервентне кардиолошке процедуре (балон дилатација са 
„стентовањем“) односно бајпас коронарну хирургију (10).

наше искУство

У периоду 1987-2012. године у Институту за здравствену заштиту мајке и 
детета Србије дијагностиковано је и лечено 100 пацијената са Кавасакијевом 
болешћу. Терапију гама глобулинима (1,6 или 2гр/кг/тм) добила су само 4 па-
цијената лечена пре 1997 године. Пре 10. дана болести гама глобулин добило је 
само 8/29 првих пацијената (27,5%). Гама глобулин je добило само 5/10 првих 
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пацијената са доказаним анеуризмама коронарних артерија али ни један пре 
10. дана болести. С друге стране, ниједан oд пацијената који је добио терапију 
гама глобулинима унутар 10 дана од појаве првих симптома није испољио про-
мене на коронарним артеријама.

 Након увођења гама глобулина у терапију Кавасакијеве болести, у периоду 
од 1995-2010. године у Институту је лечено 78 болесника. Узраст наших болес-
ника кретао се у распону од 4 месеци до 9 година (медијана узраста 20 месеци). 
Укупно 42/78 било је мушког (54%) a 36/79 женског пола (46%). Током прет-
ходне декаде повећано је препознавање Кавасакијеве болести, што је утица-
ло на правовремену примену гама глобулина од 5-10-ог дана болести и што је 
имало пресудан утицај на прогнозу. Код 75/78 оболелих примењена је терапија 
гама глобулинима у дози од 2 гр/кг, а код болесника са рефракторним обликом 
болести примењена је терапија додатним болусом гама глобулина или пулсна 
доза метил-преднизолона. Дилатације коронарних артерија уочене су код 11/78 
пацијената (13,4%), од којих је значајна анеуризматска проширења коронарних 
артерија имало 6/78 (7%) болесника, међу којима су била 2/78 са џиновским 
анеуризмама (>8 мм). Џиновске анеуризме су регистроване код болесника 
који или нису лечени или су имали рефракторну форму болести након кас-
ног почетка терапије гама глобулинима после десетог дана болести. Дугорочно 
преживљавање је регистровано код 77/78 болесника. Код једног пацијената до-
казано је присутво антеролатералног инфаркта леве коморе услед тромобозе 
предње леве десцендентне коронарне артерије. Код већине болесника (72/78 
- 93%) примена гама глобулина превенирала је појаву значајних коронарних 
анеуризми (>5 мм), а код свих болесника (100%) примена гама глобулина у пр-
вих десет дана болести превенирала је појаву џиновских анеуризми (>8 мм). 

Анaлиза болесника у периоду од 2011-2012 године указује, међутим, да се 
Кавасакијева болест у последње време јавља са тежом клиничком сликом и 
већом тенденцијом ка развоју коронарних анеуризми. Иако су гама глобулини 
примењени правовремено, код два болесника су регистроване џиновске анеу-
ризме корoнарних артерија (>8 мм) и била је неопходна терапија инфликсима-
бом услед рефракторности обољења. Код једног од тих болесника регистрова-
не су ожиљне промене након прележаног инфаркта миокарада у сливу предње 
десцедентне артерије.

Пацијенти са џиновским и/или мултиплим анеуризмама захтевају дожи-
вотно кардиолошко праћење уз периодична детаљна испитивања (стрес ехо, 
сцинтиграфија миокарда, коронарографија, магнетска резонанција) ради про-
цене функционалног статуса и одређивања оптималне терапије.
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9.2. РЕУМАТСКА ГРОЗНИЦА

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

Реуматска грозница (РГ; febris rheumatica - FR) је системска болест која може 
да се развије код предиспонираних особа неколико недеља после фарингитиса 
изазваног бета хемолитичним стрептококом групе А (БХСА). 

Патофизиологија и инциденција реУматске грознице

Реуматска грозница је резултат аутоимунског одговора на претходну ин-
фекцију БХСА. Реуматогени сојеви стрептокока су богати протеином М који 
снажно индукује стварање антитела (Ат). Ова Ат могу да укрштено реагују са 
деловима срчаног ткива – сарколемом и гликопротеинима залистака (молеку-
ларна мимикрија). Инциденција РГ после инфекције БХСА је мања од 1%. Про-
цењује се да 5-30 милиона деце и младих особа у свету има хроничну реуматску 
болест срца, од којих 90.000 умре сваке године. 

манифестације, дијагноза и диференцијална 
дијагноза реУматске грознице

Почетак болести се карактерише повишеном температуром, осипом, гла-
вобољом, губитком тежине, епистаксом, умором, дрхтавицом, знојењем и бле-
дилом, болом у грудима, ортопнејом, болом у трбуху и повраћањем (1). Акутна 
реуматска болест срца (РБС) се манифестује кроз форму панкардитиса – ендо-
кардитис, миокардитис, перикардитис. Ендокардитис најчешће захвата митрал-
ни и аортни залистак. Тешка регургитација на митралном и аортном залистку 
за време акутне фазе РГ може довести до развоја конгестивне срчане слабости. 
Хронична секвела реуматске болести срца је стеноза митралног залиска. 

Дијагноза РГ се може поставити ако су испуњена најмање два мајор или један 
мајор и два минор Jones-ова критеријума (2). Предуслов је постојање евиденције 
о претходном фарингитису изазваном БХСА. Мајор дијагностички критеријуми 
обухватају: кардитис, полиартритис, хореју, поткожне чвориће и еритема мар-
гинатум. Минор дијагностички критеријуми су: повишена телесна температура, 
артралгија, продужен PR интервал на ЕКГ-у, позитивни реактанти акутне фазе 
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запаљења – CRP и SE. Најпре су захваћени велики зглобови доњих екстремите-
та (колено, скочни зглобови), а затим и други велики зглобови горњих и доњих 
екстремитета (лактови и ручни зглобови). Зглобови су болни, отечени топли 
и црвени, ограничене покретљивости. На кардитис се може посумњати ако се 
открије нови шум на срцу и тахикардија која није пропорционална степену по-
вишене температуре. Конгестивна срчана слабост је последица тешке инсуфи-
цијенције залистака или миокардитиса. Хореја се карактерише појавом трзавих, 
неконтролисаних и несврсисходних покрета руку и прстију и губитком фине 
моторне и емоционалне контроле. Еритема маргинатум се испољава се у виду 
црвене мрље пречника 1-3цм, која не сврби и локализована је на трупу и прок-
сималним деловима екстремитета, а никада на лицу. Супкутани чворићи настају 
на екстензорним странама лактова, колена, скочних зглобова, поглавини, спи-
нозним наставцима лумбалне и торакалне кичме и везани су за припоје тетива. 
Они су тврди, безболни, покретни, промера од неколико милиметара до 1-2цм.

Диференцијална дијагноза РГ обухвата: акутни постстрептококни гломеру-
лонефритис, аортну стенозу, аортну инсуфицијенцију, септички артритис, карди-
омиоапатију, ендокардитис, гонореју, конгестивну срчану слабост, Кавасакијеву 
болест, лајмску болест, митралну инсуфицијенцију, пролапс митралног залиска, 
миокардитис, перикардитис, саркоидозу, серумску болест, болест српастих ће-
лија, спленомегалију, Такајасуов артритис, туберкулозу и Вилсонову болест. 

лабораторијски тестови и методе

Значајна је изолација проузроковача пре започињања антибиотске тера-
пије. Реактанти акутне фазе запаљења – CRP и SE су повишени. Примењују се 
тест брзе детекције антигена и одређивање Ат за ћелијске компонентне БХСА. 
На рендгенограму срца и плућа болесника са РГ и кардитисом уочава се карди-
омегалија и плућна конгестија. Ехокардиографија омогућава квантификацију 
инсуфицијенције или стенозе залистака и процену коморске функције (3,4). 
Синусна тахикардија и АВБ I степена су чест налаз на електрокардиограму бо-
лесника са РГ. Код акутног перикардитиса региструје се елевација СТ сегмента 
у I, II, aVL и V4-6 одводима. 

лечење и Профилакса болесника 
са реУматском грозницом

Лечење болесника са РГ усмерено је ка елиминисању БХСА, супримирању 
упалног процеса и аутоимунског одговора и обезбеђивању потпорног третма-
на срчане слабости. У терапији се примењују салицилати и кортикостероиди, 
у трајању од 6-8 недеља. Хореја најчешће престаје спонтано, без специфичне 
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терапије, али се препоручује примена фенобарбитона, валпроата, карбамазе-
пина или диазепама, а у тежим случајевима халоперидола или пимозида. Када 
постоји умерена или тешка форма кардитиса, уз салицилате се додаје предни-
зон, као и стандардна антиконгестивна терапија. Око 40% болесника са акут-
ном РГ развије митралну стенозу. У лечењу митралне стенозе примењују се 
митрална валвулотомија, перкутана дилатација балоном или замена залиска. 

Примарна профилакса има за циљ искорењивање стрептококне инфекције 
и представља први корак у секундарној профилакси (5). Лек избора за фарин-
гитис изазван БХСА је феноксиметил-пеницилин. За секундарну профилаксу 
се препоручује интрамускуларна примена бензатин-пеницилина сваке 4 не-
деље: код болесника без РБС - профилакса 5 година од завршетка болести (до 
навршене 21 године); са РБС без захватања залистака - профилакса 10 година 
(до уласка у одрасло доба); са РБС и оштећењем залистака - најмање 10 година 
(до 40. године живота). 

Приказ болесника

први приказ: дечак од 13 година, активни спортиста. Месец дана пре 
пријема у Институт: запаљење ждрела, повишена телесна температура до 38,5 
степени С која се уз феноксиметил-пеницилин нормализовала после 10 дана. 
После 10 дана поново је регистрован пораст телесне температуре, са малакса-
лошћу, замарањем и болом у грудима. Ехокардиографским прегледом утврђена 
је митрална регургитација. 

На пријему у Институт: уредних виталних функција, лако хиперемичног 
ждрела, без ексудата; на врху срца систолни шум, интензитета 3/6; SЕ 95mm, 
CRP 73,4мг/л, нормалне вредности кардиоспецифичних ензима, АСОТ 800 
АФЈ/ml; електрокардиограм - АВБ I степена; ехокардиографија - благо увећање 
леве коморе, са очуваном систолном функцијом. 

Ординиран је бензил-пенициллин калијум, затим бензил-пеницилин и 
прокаин-бензилпеницилин и аспирин; 15. дана хоспитализације дат је металп-
реднизолон (SЕ 45mm, CRP 20 мг/л) и 20. дана бензатин бензил-пенициллин 
(SE 20mm, CRP 5 мг/л). 

други приказ: дечак од 9 година. Месец дана пре пријема у Институт имао 
је запаљење ждрела, праћено повећањем телесне температуре до 39 степени С 
у току три дана, која се нормализовала после 2 недеље. Цефуроксим је обуста-
вљен после једнодневне примене. Седам дана пре пријема поново се јавља по-
раст телесне температуте, а после три дана невољни покрети горњих и доњих 
екстремитета и мишића лица, говор са назалним призвуком и испрекиданим 
речима. Невољни покрети нису регистровани у сну. 

На пријему у Институт: уредних виталних функција, без хиперемије 
ждрела; кожа и видљиве слузнице бледо ружичасте; на врху срца систолни 
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регургитациони шум интензитета 2/6; узнемирен и хиперактиван са невољ-
ним покретима прстију обе руке, наглим неконтролисаним покретима екс-
тремитета, отежаног хода праћеног покретима савијања тела и забацивања 
ногу и руку; SЕ 70mm, CRP 5,5 мг/л, нормалне вредности кардиоспецифичних 
ензима, АСОТ 800 АФЈ/ml; ЕЕГ - слабије изражена основна активност ниже 
амплитуде; електрокардиограм - АВБ I степена; ехокардиографија - промер 
леве коморе на горњој граници за ТМ са очуваном систолном функцијом, 
митрална и аортна регургитација.

Ординирани су бензил-пеницилин калијум 10 дана, aспирин и преднизон, а 
затим бензил-пеницилин и прокаин бензил-пеницилин и бензатин бензил-пе-
ницилин. На пријему су дати ривотрил и галоперидол. После две недеље дола-
зи до значајног неуролошког побољшања и нормализације акутних реактаната 
запаљења. Ехокардиографски налаз је био без значајних промена у односу на 
иницијални. Дечак је отпуштен после 45 дана лечења у добром општем стању.
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9.3. КАРДИОВАСКУЛАРНЕ КОМПЛИКАЦИЈЕ 
СИСТЕМСКИХ БОЛЕСТИ

јасмина Кнежевић
Педијатријска клиника Клиничког центра Крагујевац

Најчешћа хронична, мултисистемска, аутоимунска обољења која доводе до 
компликација на кардиоваскуларном систему јесу: системски лупус еритема-
тозус (СЛЕ) и јувенилни идиопатски артритис (ЈИА). Такајасуов артеритис и 
системски јувенилни полиартеритис нодоза такође доводе до компликација на 
срцу, али су веома ретка обољења код деце (1). 

системски лУПУс еритематозУс

Кардиоваскуларне компликације

У студији коју је објавио Fish са сарадницима срце је било захваћено код 
15 од 49 деце (31%), а озбиљни поремећаји су били код 5 од 49 (10%). Компли-
кације се могу јавити на ендокарду, миокарду и перикарду, валвулама, као и на 
коронарним и пулмоналним артеријама и спроводном систему срца. Промене 
на срцу се јављају због имунолошког процеса у склопу СЛЕ, укључујући поре-
мећај липида, који може да погодује превременој атеросклерози или због се-
кундарних фактора: хипертензије, инфекција, уремије, анемије. На перикарду, 
миокарду и спроводном систему срца долази до инфламације праћене фибро-
зом. Класичне валвуларне комликације су верукозне Либман-Саксове лезије 
које се карактеристично лоцирају на коморској страни валвуле и дуж хорди 
тендинеа и папиларних мишића (2). 

Перикардитис је најчешћа кардиоваскуларна манифестација СЛЕ и обично 
је асимптоматски и открива се ехокардиографски, као блага ефузија. Повреме-
но пацијенти имају прекордијални бол и остале симптоме и знаке перикарди-
тиса. Ехокардиографски се виде перикардне ефузије, задебљање перикарда или 
и једно и друго. Тампонада срца је ретка као и констриктивни перикардитис. 
Често постоји и благи плеуритис.

Клинички евидентни миокардитис се јавља код 2,1% до 25% пацијената са 
лупусом. Аутопсијске студије показују миокардитис код 40% случајева, што је 
потврда да је супклинички миокардитис чест. Лупусни миокардитис је значај-
на компликација јер може бити потенцијални узрок срчане инсуфицијенције, 
аритмија и доприносећи фактор развоју кардиомиопатије. Оклузија малих ин-
трамиокардних артерија због васкулитиса, акумулације фибрина и агрегације 
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тромбоцита или превремено формирање атеросклерозног плака могу да дове-
ду до исхемије и кардиомиопатије. 

Промене на валвулама се региструју код 35% пацијената са лупусом. Про-
ценат расте код пацијената са лупусом и антифосфолипидним антителима на 
48%. Постоје три главна типа валвуларних компликација: верукозне лезије по 
типу Либман-Саксових лезија, дифузно валвуларно задебљање и валвуларна 
дисфункција са регургитацијом а без задебљања и верукозних лезија. Акутни 
валвулитис се лечи кортикостероидима и антикоагулансима. Код деформитета 
валвула потребна је профилакса бактеријског ендокардитиса. 

Екстрамуралне и интрамуралне коронарне артерије могу бити захваћене 
артеритисом, убрзаном атеросклерозом, емболијом, тромбозом, спазмом, или 
комбинацијом набројаних феномена. Постоје подаци о коронарном артерити-
су и инфаркту миокарда код младих пацијената са СЛЕ. Коронарне анеуризме 
су такође описане. Антифосфолипидна антитела могу играти значајну улогу у 
развоју коронарне артеријске болести. Коронарна ангиографија је некада ин-
дикована да би се разликовала превремена коронарна атеросклероза од коро-
нарног артеритиса. 

терапија 

Благи перикардитис може се успешно третирати само нестероидним анти-
инфламаторним лековима (НСАИЛ). Кортикостероидна терапија је резервиса-
на за средње тешке и тешке перикардитисе. Даје се преднизон у дози од 1-2 мг/
кг/тт дневно четири недеље, после чега се доза постепено смањује. Тампонада 
срца захтева дренажу и велике дозе кортикостероида: метилпреднизолон ин-
травенски 1 мг/кг сваких 6 сати, 1-3 дана или пулсне дозе метилпреднизолона 
интравенски у дози од 30 мг/кг (максимално 1 гр) једном дневно 3 дана и наста-
вља са оралним преднизоном 1-2 мг/кг дневно 4 недеље, са смањивањем дозе у 
наредних неколико недеља или месеци. 

Кортикостероидна терапија је резервисана и за лупусни миокардитис и ко-
ронарни артеритис. Кортикостериди се дају и код акутног валвулитиса и акут-
ног пулмоналног артеритиса (3). 

неонатални лупус

Неонатални лупус еритематосус (НЛЕ) се карактерише конгениталним 
комплетним АВ блоком и пролазним лупусним рашом. Комплетан АВ блок је 
последица оштећења ткива АВ чвора трансплацентарно, пренетим специфич-
ним аутоантителима мајке. Мада скоро све мајке деце са НЛЕ стварају антитела, 
око 80% мајки је без симптома и не испуњавају критеријуме за дијагнозу СЛЕ 
или друга реуматска обољења. Комплетан АВ блок се развија само код 1-7.5% 
деце чије су мајке имале анти SS-А и анти SS-B антитела. Ако је тест позитиван 
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на оба антитела трудноћа се мора ехосонографски пратити на 2-4 недеље, по-
чевши од 16. гестационе недеље (фетална брадикардија, фетални миокардитис, 
конгестивна срчана инсуфицијенција или хидропс). Ако се детектује интрауте-
рина брадикардија, почиње се терапија дексаметазоном. 

Велики проценат (63%) новорођене деце рођене са комплетним АВ блоком за-
хтевају пејсмејкер, најчешће унутар првих неколико дана или недеља живота. Не-
када се јављају и удружене мане као што су дуктус и фиброеластоза ендокарда (4).

јУвенилни идиоПатски артритис

ЈИА је најчешћи облик хроничног артритиса код деце и једно од најчешћих 
хроничних обољења. 

Кардиоваскуларне компликације

Најчешћа кардиоваскуларна манифестација ЈИА јесте перикардитис. Кли-
нички се перикардитис примарно испољава код пацијената у системском обли-
ку ЈИА (СОИРА), било на почетку болести или у току егзарцербације. Повреме-
но се јавља и код полиартикулрног ЈИА, а ретко код олигоартикуларног обли-
ка. Ехокардиографски ефузије се градирају у три степена на основу сепарације 
перикарда : 3-5, 6-10, преко 10 мм. Велике или средње ефузије су симптоматске. 
Перикардитис код СОИРА повремено претходи синовитису и рашу. 

Миокардитис се ретко јавља код ЈИА и може бити клинички сигнификан-
тан код 1-11% пацијената. Када се јави, увек је у склопу активног системског 
облика. 

Валвуларне компликације се ретко јављају код ЈИА, најчешће код RF-по-
зитивног олигоартикуларног облика. Обично су захваћене митрална и аортна 
валвула (5).

лечење

Асимптоматски перикардитис треба лечити помоћу НСАИЛ (напроксен, 
15 мг /кг/тт подељено у две дневне дозе). Благи и средње изражени симптомат-
ски перикардитиси могу добро да реагују на НСАИЛ, али је обично оправдана 
кортикостероидна терапија. Код тешког перикардитиса се дају кортикостеро-
иди. Преднизон се даје 8-16 недеља. Почиње се са 0.5-2 мг/кг/тт (1 мг /кг/тт) 
седам дана, подељено у 3-4 дозе, па се доза смањује за 20% сваке недеље и даје 
једном дневно. Код тампонаде треба урадити перикардиоцентезу уз давање ме-
тилпреднизолона (6). 
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9.4. АУСКУЛТАЦИЈА СРЦА У 21. СТОЉЕЋУ

Жељко рончевић
Свеучилишна клиничка болница, Клиника за дјечје болести Мостар, Босна 
и Херцеговина 

Стетоскоп је медицински инструмент који се користи већ готово 200 годи-
на. Rene Laennec (Лајнек) је 1816. изумио инструмент у облику дрвеног цилинд-
ра којим је слушао начин дисања и рад срца својих пацијената. Инструменту је 
дао име стетоскоп од грчких ријечи stéthos (прса) и skopé (гледати). Користећи 
стетоскоп Лајнек је у медицину увео индиректну аускултацију умјесто директ-
не која се користила до тада, а код које би лијечник приликом аускултације 
прислонио своје ухо на прса пацијента. Прву књигу о аускултацији Лајнек је на-
писао 1819 (1). Лајнеков стетоскоп је био моноаурални. Први комерцијални би-
наурални стетоскоп је у употребу увео лијечник из Њујорка George Cammann, 
точно 40 година након што је Лајнеков почео користити свој стетоскоп (2). Од 
тада су се стетоскопи поступно усавршавали све до данашњих дигиталних мо-
дела. Истовремено с технолошким унапређењима стетоскопа многи лијечници 
су дали свој допринос напретку вјештине аускултације срца, бољем разумије-
вању настанка првог и другог срчаног тона као и других акустичних феномена 
који се чују за вријеме аускултације. 

Дуго времена је аускултација стетоскопом била најважнија метода у 
дијагностицирању срчаних болести у дјеце и одраслих. Након проналска x-зрака 
и увођења рендген апарата као и електрокардиограма, аускултација (уз палпацију 
и перкусију) престаје бити једина дијагностичка метода у кардиологији. Einthoven 
је почетком двадесетог стољећа увео у употребу фонокардиографију која је у 
ствари графички приказ аускултацијских налаза тако да је аускултација добила 
методу која је послужила за боље разумијевање оног што се чује. Након што 
су се почели појављивати нови уређаји за сликовно приказивање као што су 
ултразвук, компјутеризирана томографија и магнетска резонанција, чини се 
да је дошло до слабљења занимања за учење вјештине аускултације (3). Бројна 
истраживања су показала како су аускултацијске способности, студената 
медицине, лијечника опће праксе и специјалиста незадовољавајуће (4-6). Томе 
сигурно доприноси и застарјели, често површан начин учења аускултације на 
медицинским факултетима широм свијета. Занимљиво је да многи лијечници 
не знају да постоје дигитални (електронички) стетоскопи који због многих 
предности које имају у односу на класичне акустичне стетоскопе могу бити 
будућност аускултације срца у дјеце и одраслих. Ови стетоскопи имају могућност 
појачавања звука више од двадесет пута, што је од користи за лијечнике који 
нешто слабије чују. Дигиталним стетоскопима се могу снимати звучни записи 
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приликом аускултације и затим бежично или преко кабла пребацити у особни 
компјутор у којем се уз помоћ одговарајућег софтвера могу урадити графички 
прикази у облику фонокардиограма (слика 1) и спектрограма (слика 2). Звучни 
записи се могу слати електроничком поштом другим лијечницима (7). Први 
модели електроничких стетоскопа нису имали сасвим добру квалитету звука, а на 
њу је утјецала и околишна бука. Унапређењем квалитете микрофона и развојем 
сустава за редукцију буке електронички стетоскопи постају све квалитетнији тако 
да данашњи модерни дигитални стетоскопи имају изврсну квалитету звука. Треба 
знати да је звук који се чује аускултацијом класичним акустичним стетоскопом 
аналогни док је у случају дигиталних стетоскопа он дискретан и добива се уз 
помоћ аналогно-дигиталних претворника. Разлика у звуку отприлике је слична 
разлици у звуку између грамофонских плоча и ЦД носача звука.

Аускултација срца је вјештина којом није лако овладати. На квалитету аус-
култацијских налаза лијечника утјечу:

знање стечено едукацијом1. 
искуство2. 
талент за музику и осјећај ритма (8).3. 

Аускултацију срца у дјеце је теже научити јер су дјеца често немирна при 
прегледу, а мања дјеца уз то имају двоструко бржи пулс од одраслих. Педијатри 
и други лијечници који аускултирају срце у дјеце требају да размишљају 
„двоструко брже“ од доктора који аускултирају одрасле. Чињеница да вјешти-
ном аускултације није лако овладати као и претјерано ослањање на модерне 
методе сликовног приказивања допринијеле су да многи лијечници и медицин-
ско особље носе стетоскоп око врата више као симбол професије а мање као ин-
струмент који им може бити од користи. Предности аускултације стетоскопом 
(посебице дигиталним) су још увијек толике да стетоскоп има своју будућност 
и у 21. стољећу. Стетоскоп је јефтин инструмент с којим се може поставити 
дијагноза многих болести срца. Стетоскоп је одличан за одабир пацијената које 
треба слати на даљње претраге. У педијатрији је аускултација нарочито важна 
због разликовања иноцентних (безазлених) од патолошких срчаних шумова. 
Јасно је да дјеца с иноцентним шумовима не требају ићи на ехокардиографски 
преглед. Сви педијатри добро знају да свако спомињање шума изазива забри-
нутост па понекад и панику код родитеља и старије дјеце (9). Врло је важно 
јасно и одлучно родитељима објаснити бенигну нарав иноцентних шумова. 
Приликом разговора не треба користити медицинску терминологију и треба 
без оклијевања одговорити на свако постављено питање. 

Уз помоћ дигиталних стетоскопа и графичких приказа може се знатно по-
већати сигурност дијагнозе иноцентног шума. Цијена квалитетних дигиталних 
стетоскопа се данас креће између 300 и 500 УСА долара. 

Хоће ли нова технологија производње малих пријеносних ултразвучних 
уређаја с Допплером у боји замијенити стетоскоп? Ови уређаји величине мобитела 
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(GE Vscan) сада коштају око 8000 УСА долара. Мини ултразвучни уређаји осим 
што су знатно скупљи од дигиталних стетоскопа захтијевају и додатну едукацију 
с базичним познавањем анатомије, патологије, физиологије, патофизиологије, ос-
нова ултразвучне дијагностике и интерпретације ехокардиографских налаза. Како 
сада ствари стоје, још ће проћи доста времена да овом технологијом овладају сви 
лијечници до мјере да им налази буду сасвим поуздани.

Каква ће бити аускултација у овом стољећу? Акустични стетоскопи ће још 
дуго бити у употреби али ће поступно бити замијењени дигиталним стетоско-
пима (10). Тај процес је отпочео али иде релативно споро јер лијечници нису 
довољно упознати с предностима дигиталних стетоскопа. Цијена дигиталних 
стетоскопа ће временом бити све нижа и они ће постати сасвим приступачни. 
Едукација ће се прилагодити дигиталном добу и мултимедијални течајеви са 3Д 
приказима (слика 3) којих и сада има, бит ће доступни и на модерним мобители-
ма као што је iPhone. Осим побољшане едукације, све више ће се примјењивати 
компјутором-потпомогнута аускултација с опцијом компјутерске дијагности-
ке. Такви програми већ се и сада користе, један од њих је комерцијално досту-
пан (Заргисов Cardioscan софтвер у комбинацији с Литмановим дигиталним 
bluetooth стетоскопом, модел 3200). Не треба заборавити ни могућности теле-
медицине помоћу које се дигитални звучни записи снимљени на пацијентима 
могу слати на анализу у експертне центре. То ће бити од користи лијечницима и 
њиховим пацијентима из малих мјеста удаљених од великих градова и свакако 
ће смањити непотребне трошкове упућивања пацијената у веће центре.

литератУра

Laennec RTH. De l’Auscultation Médiate, ou Traité du Diagnostic des Maladies des 1. 
Poumons et du Coeur. Paris: Chez JA Brossand et JS Chaudé; 1819.
Abdula R. The history of the stethoscope. Pediatr Cardiol 2001; 22: 371-2.2. 
Tavel ME. Cardiac auscultation. A glorious past – but does it have a future? 3. 
Circulation 1996; 93: 1250-3.
Mangione S, Nieman LZ. Cardiac auscultatory skills of internal medicine and 4. 
family practice trainees. A comparasion of diagnostic proficiency. JAMA 1997; 
278: 717-22.
Gaskin PRA, Owens SE, Talner RS, et al. Clinical auscultation skills in pediatric 5. 
residents. Pediatrics 2000; 105: 1184-7. 
Vukanovic-Criley MJ, Criley S, Warde MC, et al. Competency in cardiac 6. 
examination skills in medical students, trainees, physicians and faculty: a 
multycenter study. Arch Intern Med 2006;166: 610-6. 
Dahl LB, Hasvold P, Arild E, et al. Heart murmurs recorded by sensor based 7. 
electronic stethoscope and e-mailed for remote assessment. Arch Dis Child 2002; 
87: 297-301. 



9. Кардиологија

165

Roncevic Z. Music from the heart-in praise of auscultation. Interview by Keith 8. 
Barnard. Circulation 2007; 116: f81-2. 
Simunović N, Roncević Z. Innocent murmurs: parental viewpoint, what are the 9. 
most common misconceptions and how to avoid them. Coll Antropol. 2010;34 
(Supp l ) 1: 89-92.
Rončević Ž. Ima li auskultacija srca u djece budućnost? Paediatr Croat 2009; 53 10. 
(Suppl 1): 27-9.

Слика 1. Фонокардиограм Стиловог шума.

С1 – први срчани тон, С2 - други срчани тон, СМ – Стилов шум.

Слика 2. Спектрограм Стиловог шума 

С1- први срчани тон, С2 – други срчани тон, СМ – Стилов шум.



166

Жељко Рончевић

Слика 3. Сонограм (3Д) приказ систоле са Стиловим шумом.

С1- први срчани тон, С2 – други срчани тон, Стил – Стилов шум.
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10.1. АКУТНО ОШТЕЋЕЊЕ БУБРЕГА

амира пецо-антић
Медицински факултет Универзитета у Београду
Универзитетска дечја клиника, Београд

дефиниција

Акутно оштећење бубрега (AOБ) је клиничко стање које је последица на-
глог, потенцијално реверзибилног смањења (>25%), или престанка функције 
бубрега, које се развија у року од 48 часова од штетног дејства на оба, или на 
једини функционалан бубрег [1,2]. Савременa класификацијa АОБ се базира на 
промени серумског креатинина и диурезе у односу на њихове базалне, односно 
нормалне вредности. За децу се користе модификовани критеријуми „рRIFLE“ 
i AKIN [3,4] (табела 1), а функција бубрега се процењује на основу концен-
трација серумског креатинина (сК), или израчунатог клиренса креатинина по 
Шварцовој формули (иКК) [5]. 

табела 1. Класификације акутног оштећења бубрега код деце

Класификација радне групе за акутно оштећење бубрега (AKIN)

Критеријум: концентрација 
серумског креатинина (сК)

Критеријум: јачина 
дурезе (Д)

Стадијум 1 ≥0.3 mg/dl (26.5 μmol/l)
или
пораст до 1.5–1.99 х базални

<0.5 ml/kg/h за 6 h

Стадијум 2 ≥2–2.99 x базални <0.5 ml/kg/h за 12 h

Стадијум 3 ≥3 x базални
или
≥4 mg/dl (354 μmol/l) са акутним растом 
за најмање 0.5 mg/dl (44 μmol/l)

<0.3 ml/kg/h за 24 h
или
анурија за 12 h

Педијатријска модификација класификације „RIFLE „ (pRIFLE)

Критеријум: израчунати клиренс 
креатинина (иКК)

Критеријум: диуреза

Ризик Смањен за 25% <0.5 ml/kg/h за 8 h

Оштећење Смањен за 50% <0.5 ml/kg/h за 16 h

Слабост Смањен за 75%
или
иКК <35 ml/min/1.73 m2

<0.3 ml/kg/h за 24 h
или
анурија за 12 h
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Педијатријска модификација класификације „RIFLE „ (pRIFLE)

Критеријум: израчунати клиренс 
креатинина (иКК)

Критеријум: диуреза

Губитак Стална слабост>4 недеље

Терминална 
бубрежна 
инсуфицијенција

Стална слабост > 4 месеца

АКIN: Akute Kidney Injury Network=Радна група за акутно оштећење бубрега
pRIFLE: pediatric Risk, Injury, Failure, Loss, End stage= педијатријска модификација за класифика-
цију ризик, оштећење, слабост, губитак и терминална бубрежна инсуфицијенција

еПидемиологија

Учесталост АОБ се прогресивно смањује са старошћу детета [6]. У неразвије-
ним земљама АОБ најчешће настаје као последица инфекције, гастроинтести-
налних поремећаја и акутног гломерулонефритиса. У развијеним земљама ин-
циденца АОБ је највећа у јединицама интензивне неге (2,5-4,5%), код критично 
оболеле деце која су на механичкој вентилацији и добијају бар један вазоактивни 
лек (око 82%), код деце која су подвргнута кардиопулмоналној операцији (5-33%), 
а захтева примену дијализе код 10-15% [4,6-9]. За разлику од периода пре 20 и 
више година, када су најзначајнији узроци били хемолитично-уремијски синд-
ром (ХУС), друге примарне болести бубрега, сепса и опекотине, данас, у развије-
ном делу света АОБ највећим делом настаје због реналне исхемије, нефротокси-
на, сепсе, тј. последица је системске болести или њеног третмана, а не примарне 
болести бубрега. Хоспитална, а нарочито АОБ у јединицама интензивне неге је 
у периоду 1980-2004. године повећана више од девет пута, великим делом услед 
интензивнијег лечења критично болесне деце [9]. Главни фактори ризика за АОБ 
су механичка вентилација, употреба вазоактивних супстанци, трансплантација 
матичних ћелија и хиперволемија резистентна на диуретике.

Врсте АОБ :Према диурези, АОБ се дели на : олигуријску (диуреза <1 ml/
kg/h код деце <1 године, а код старије деце диуреза < 0,5 ml/kg/h) и неолигуријску 
(очувана диуреза, јавља се у око 20% АОБ), a према етиопатогенези на: 
пререналну, реналну и постреналну.

акУтна тУбУлска некроза

Акутна тубулска некроза (АТН) је најчешћа форма (90%) реналне АОБ. 
Настаје у условима продужене реналне исхемије која се често комбинује са де-
ловањем нефротоксина и инфекције. Некроза тубулских ћелија настаје на месту 
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најтеже исхемије (проксимални тубули), док је апоптоза више заступљена на 
дисталном тубулу, где је исхемија блажа. Реперфузија погоршава постојеће бу-
брежно оштећење оксидо-редукционим процесима. 

Разликују се 3 фазе АТН: прва, олигурична, обично траје око 10 дана. Ако 
траје дуже од 3-6 недеља, мали су изгледи за опоравак фукције бубрега. Дру-
га фаза се одликује полиуријом са повећаном натриурезом (Nа урина 80-10 
ммол/л) која може изазвати хипонатријумску дехидратацију. Трећа је фаза опо-
равка, потпуног или делимичног.

нефротоксини

Различити нефротоксични лекови могу изазвати АОБ зависно од узраста 
детета, фармакоконетике, основне болести, дозе и удружене терапије [10]. 
Налази се у 16% свих облика АБИ код деце, а чешћа је код старије деце и 
адолесцената. Најчешће узроци су нестероидни антиинфламаторни лекови 
(NSAIL), антибиотици, амфотерицин Б, антивирусни лекови, инхибитори 
ангиотензин-конвертирајућег ензима (ACE), блокатори калцијумских кана-
ла, констрастна средства и цитостатици. За оштећење бубрега су одговорни: 
констрикција интрареналних крвних судова, акутна тубулска некроза, акут-
ни интерстицијумски нефритис и опструкција тубула. Може настати и због 
рабдомиолизе.

Главна терапијска мера је прекид давања нефротоксичног лека. Осим тога 
се спроводи одговарајућа корекција водено-електролитног дисбаланса. Аце-
тилцистеин се примењује у нефропатији изазваној контрастним средстви-
ма. Код интерстицијумског нефритиса могу се применити кортикостероиди, 
мада њихова корист није потврђена рандомизираним, контролисаним сту-
дијама. У већини случајева нефротоксична АОБ је потпуно или делимично 
реверзибилна.

клиничка слика аоб

Она зависи од примарног оболења и тежине АОБ, односно од водено-елек-
тролитног поремећаја и азотемије. Чести су хиперволемија и артеријска хи-
пертензија, хиперкалемија, хипокалцемија, хиперфосфатемија и метаболичка 
ацидоза. Најтежи болесници имају хипотермију, хипотензију, хемодинамску 
нестабилност која слабо реагује на вазопресорне лекове, олиго-анурију која не 
одговара на диуретике, хиперволемију, са више од 10% пораста целокупне воде 
у телу и врло често развијају дисфункцију више органа.
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дијагноза аоб

Класично se AOB дијагностикује мерењем диурезе и концентрација сК, 
који су, нажалост, недовољно поуздани (неолигуријска АОБ у 25%) и нису рани 
индикатори АОБ. Експериментална испитивања на животињама су јасно пока-
зала да једино рана терапија, доста пре пораста сК, има изгледа за трајно изле-
чење. Потенцијални кандидати раних биомаркера AOБ су: липокалин везан за 
неутрофиле (NGAL), цистатин C, молекул-1 акутног оштећења бубрега (KIM-
1) и интерлеукин 18 (IL-18), IL-6, IL-8 и протеин који се веже за масне киселине 
у јетри (L-FABP) [11].

лечење

Болесници са благом АОБ се могу лечити у локалним болницама уз консул-
тацију са педијатром нефрологом. Индикације за пријем у регионални центар 
са су олиго-анурија, хипертензија, хиперкалиемија, хипонатремија, ацидоза, 
односно потреба за брзом дијагностиком (биопсија бубрега) и заменом функ-
ције бубрега дијализом. Новорођенчад и прематурусе са АОБ треба увек упу-
тити у регионални центар. Болеснике са инсуфицијенцијом више органа треба 
лечити у најбоље опремљеним јединицама интензивне неге.

Почетна терапија је усмерена на нормализацију водено-електролитног ста-
туса, форсирање диурезе код олигуријске АОБ, корекцију ацидозе, хипокал-
цемије, хиперфосфатемије и крвног притиска. Што пре треба отклонити при-
марни узрок АОБ, успоставити реналну перфузију, побољшати оксигенацију, 
лечити инфекцију и успоставити адекватну исхрану коју треба прилагодити 
узрасту детета, степену катаболизма, удруженим болестима, нутритивном ста-
тусу и модалитетима дијализе. Најбоља исхрана је ентерална, али ако она није 
могућа, спроводи се одговарајућа паранетерална исхрана. 

Најсупешнија је терапија која се започне у првим сатима развоја АОБ, знат-
но раније пре пораста концентрација сК, односно настанка олигурије. Дијали-
за се примењује када интензивне конзервативне мере нису у стању да кон-
тролишу хиперволемију, хиперкалиемију, метаболичку ацидозу и азотемију, 
односно ако је АОБ последица дејства дијализабилног токсина. Континуирана 
дијализа (перитонеална или хемодијафилтрација) олакшава контролу воде-
но-електролитног дисбаланса, хемодинамског статуса и исхране ануричног 
болесника. Мада се хемофилтрација и хемодијафилтрација све више користе 
код критичних болесника са сепсом и инсуфицијенцијом више органа, нису 
сасвим усаглашени ставови о њиховој користи у смањењу концентрација ин-
фламаторних цитокина.
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Праћење болесника

У току АОБ је неопходан брижљиви мониторинг болесника који се за 
критичне болеснике спроводи у јединицама интензивне мере. Ради процене 
стања хидратације примењује се: сатно праћење биланса течности (унос-гу-
бици), свакодневно праћење телесне масе (првих дана 2 пута дневно), рези-
стивног индекса путем биоимпеданце, индекса колабирања доње шупље вене, 
односно централног венског и артеријског крвног притиска, као и централне 
и периферне телесне температуре. Електролитни и ацидобазни статус се про-
цењује у почетку на 6 часова, а затим једном дневно. Неопходна је свакоднев-
на контрола хематолошког, кардијалног и неуролошког статуса, као и чести 
прегледи урина.

исход

Стопа морталитета од АОБ је и поред савремене конзервативне и дијализне 
терапије још увек висока (25-79%). Највећа је код критично болесне деце која 
имају инсуфицијенцију више органа, сепсу, механичку вентилацију и код хемо-
динамски нестабилних, хиперволемичних болесника.

Посебна пажња је данас усмерена на проучавање удаљених компликација 
АОБ. Реналне абнормалности се налазе код 40% преживеле дијализиране деце; 
морталитет је највећи у току прве 2 године од АОБ. Највећа преваленца тер-
миналне бубрежне инсуфицијенције (ТБИ) (91%) се налази код оних који су 
имали примарну бубрежну или уролошку болест. Мета анализа болесника који 
су имали ХУС је показала морталитет у 0-23%, ТБИ код 0-17%, односно ком-
биновани летални исход и ТБИ код 12% [12]. У целини, 25% преживелих после 
ХУС-а је имало реналне секвеле [12]. Слично је и са онколошким болесници-
ма који су добили више нефротоксичних лекова, односно код болесника после 
трансплантације матичних ћелија. Око 27% болесника има хроничну болест 
бубрега после 10 година од трансплантације матичних ћелија и тоталне зрачне 
терапије [13].

закљУчак

АОБ код деце најчешће настаје због реналне исхемије, нефротоксина и сепсе, 
тј. последица је системске болести или њеног третмана, а не примарне болести 
бубрега. Морталитет АОБ је висок код критично болесне деце која имају инсу-
фицијенцију више органа, сепсу, механичку вентилацију и код хемодинамски 
нестабилних, хиперволемичних болесника. Рана дијагноза болести, пре пораста 
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серумског креатина, је важна за правовремену терапију и излечење. Нови био-
маркери АОБ помажу у раној дијагнози и лечењу АОБ. Код преживелих болес-
ника је неопходно дуготрајно праћење функције бубрега 
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10.2. АКУТНО ОШТЕЋЕЊЕ БУБРЕГА КОД 
НОВОРОЂЕНЧЕТА

весна Стојановић
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад

Акутна бубрежна инсуфицијенција (АБИ) је синдром који карактерише на-
гло смањење бубрежне функције услед чега у организму долази до акумулације 
азотних материја, као што су уреjа и креатинин. Она може бити резултат неа-
декватне реналне перфузије због смањења ефективне циркулације (преренална 
АБИ), оштећења реналних ћелија (ренална, интринзична АБИ) или опструк-
ције протока урина код опструктивне уропатије (постренална АБИ) (1, 2).

Још увек не постоји јасна и прецизна дефиниција АБИ. Неки је дефинишу у 
односу на потребу за дијализом, а други на основу већ и благог пораста серум-
ског креатинина. У покушају да се стандардизује дефиниција и сагледа читав 
спектар овога стања, уведен је термин акутно бубрежно оштећење (АБО). АБО 
представља комплекс поремећаја који обухватају различите узрочне факторе и 
дешавају се при различитим околностима, са различитим клиничким манифес-
тацијама, које се могу рангирати од минималног, али континуираног повећања 
нивоа серумског креатинина, па до ануричне реналне инсуфицијенције. Пре-
ренална азотемија и други потпуно реверзибилни узроци АБИ се искључују 
из спектра АБО (термин АБО се изједначава са интризичном АБИ) (3). Не-
достатак термина АБО је што се искључиво базира на вредностима серумског 
креатинина и сматра се да ће се дефиниција АБО неспорно проширити када 
се идентификују нови рани биомаркери АБИ (neutrophil gelatinase-associated 
lipocalin-NGAL, уринарни интерлеукин, ИЛ-18, kidney injury molecule-1, КИМ-
1, цистатин), који би се детектовали знатно пре него што дође до повећања 
серумског креатинина, а тиме би се и дијагноза АБИ раније поставила (4, 5). 

АБИ се јавља код 6%-24% тешко болесне новорођенчади која се лече у 
одељењима интензивне терапије и неге (1, 6). Етиологија АБИ код новорођен-
чета је приказана у Табели 1. 
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табела 1. Етиологија АБИ код новорођенчета

Преренална АБИ
Смањење интраваскуларног волумена
Дехидратација
Губитак преко гастроинтестиналног тракта, губитак у трећи простор (сепса, оштећење 
ткива)
Ренални губитак соли због болести бубрега или због адреналне инсуфицијенције
Централни или нефрогени дијабетес инсипидус
Конгестивна срчана инсуфицијенција, перикардитис, тампонада срца

Интринзична АБИ
Акутна тубулска некроза
Исхемични/хипоксични инзулт
Лекови (аминогликозиди, контрасна средства, нестероидни антиинфламаторни лекови)
Токсини (ендогени токсини-рабдомиолиза, хемоглобинурија)
Интерстицијумски нефритис: индукован лековима (антибиотици, антиконвулзиви), идио-
патски
Васкуларне лезије - кортикална некроза, ренална артеријска или венска тромбоза
Инфективни узрочници - сепса, пијелонефритис

Постренална АБИ
Опструктивне уропатије
Опструкција у солитарном бубрегу
Билатерална уретерална опструкција, уретрална опструкција

Конгениталне бубрежне болести
Дисплазија/хипоплазија
Цистичке болести бубрега 
Експозиција АСЕ инхибиторима и блокаторима рецептора ангиотензина II in utero

Интринзична АБИ која није проузрокована примарним васкуларним, гло-
мерулским или интерстицијумским поремећајем (око 15% свих случајева) се 
сврстава у акутну тубулску некрозу (АТН). АТН је најчешће узрокована асфик-
сијом (50%) или нефротоксичним оштећењем бубрега (35%). Код већине тешко 
болесне новорођенчади, АТН настаје као део мултиплог органског дисфункци-
оналног синдрома. Данас се термин АТН све мање користи, јер је доказано да 
се некроза тубулских ћелија веома ретко виђа у АБИ (2). 

Критеријуми за дијагностиковање неонаталне АБИ су различити од студије 
до студије, али се АБИ најчешће дефинише као пораст серумског креатинина 
изнад 114,9 umol/l у трећем дану живота код новорођенчета испод 33 недеље 
гестације (НГ) и изнад 88,4 umol/l код новорођенчета рођеног након 33 НГ и/
или присуством олигурије. АБИ може бити неолигурична (60%), олигурична 
(25%) и анурична (15%). Олигурична АБИ се карактерише диурезом мањом од 
1 mL/kg/h, а код неолигуричне АБИ диуреза је изнад ових вредности (7, 8).
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Преренална аби

Преренална АБИ је најчешћи тип АБИ код новорођенчета и јавља се у 85% 
случајева. Она се карактерише неадекватном реналном перфузијом, која је у слу-
чају брзог препознавања и примене адекватне терапије, праћена побољшањем 
реналне функције и нормализацијом диурезе. Најчешћи узроци овог типа АБИ 
су дехидратација, хеморагички и септички шок, некрозни ентероколитис, пер-
зистентни дуктус артериозус и конгестивна срчана инсуфицијенција (1, 2, 9).

интринзична аби

Јавља се у 11% случајева свих АБИ новорођенчета. АТН је најчешћи узрок 
интризичне АБИ код новорођенчета. Узроци АТН су перинатална асфиксија, 
сепса, пролонгирано дејство етиолошког фактора који је узроковао преренал-
ну АБИ, нефротоксични лекови. Други узроци интризичне АБИ су ренална 
дисплазија, ренална артеријска или венска тромбоза, аутозономно рецесивна 
полицитичка болест бубрега. Не треба занемарити ни уратну нефропатију која 
може настати када се кристали мокраћне киселине таложе у лумену нефрона 
након хипоксије, хемолизе, рабдомиолизе или након кардиохируршке интер-
венције (1, 2, 9).

Постренална аби

Ово је најређи облик АБИ код новорођенчета. Јавља се у око 3% свих слу-
чајева. Најчешће је проузрокована билатералном уринарном опструкцијом и 
најчешће је реверзибилна након одстрањења опструкције. Различита урођена 
стања уринарног тракта могу довести до опструктивне АБИ, укључујући вал-
вулу задње уретре, билатералну уретеропелвичну или уретеровезикалну оп-
струкцију, опструктивну нефролитијазу и неурогену мокраћну бешику. Кон-
генитални тумори могу споља да врше компресију на уретере или мокраћну 
бешику и на тај начин доведу до АБИ (1, 2, 9).

дијагноза

Посебна пажња се обраћа на анамнестичке податке: евентуалне пренатал-
не ултразвучне абнормалности, перинаталну асфиксију, пренатално или по-
стнатално узимање нефротоксичних лекова, бубрежне болести у породици. 
Клинички знаци АБИ могу бити олигурија, системска хипертензија, срчане 
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аритмије, едеми и други знаци оптерећења течношћу или, пак, знаци дехид-
ратације, смањена активност новорођенчета, конвулзије, повраћање, одбијање 
хране. Важан је и преглед абдомена и гениталија и трагање за другим конгени-
талним аномалијама или знацима Потерове секвенце.

Лабораторијски налази карактеристични за АБИ су повишене вредности 
серумског креатинина, уреjе и мокраћне киселине, хиперкалемија, метаболич-
ка ацидоза, хипокалцемија, хиперфосфатемија и продужен полуживот лекова 
који се екскретују бубрезима (аминогликозиди, теофилин, ванкомицин). По-
требно је измерити и укупне серумске протеине и албумин, као и извршити 
рутински и бактериолошки преглед и измерити урин и натријум и креатинин 
у урину. У Табели 2. су приказани дијагностички индекси АБИ, значајни за ди-
ференцирање пререналне и реналне АБИ (1, 2).

табела 2. Дијагностички индекси АБИ

Тест Преренална АБИ Интринзична АБИ

Фракциона екскреција (FE)
Na

 (%) ≤2.5 ≥3.0

Na урина (mmol/l) ≤20 ≥50

Osm урина (mOsm/kg) ≥350 ≤300

специфична тежина урина >1.012 <1.014

Ултрасонографија бубрега Нормална Може бити абнормална

Одговор на унос течности dU > 2 mL/kg/h Нема повећања dU

Cr- креатинин; Osm- осмолалност; dU- диуреза.

тераПија

Уколико је новорођенче олигурично/анурично пласира се уринарни кате-
тер да би се искључила опструкција доњих делова уринарног тракта. Ако нема 
побољшања диурезе, веома је важно што пре започети надокнаду течности - 
10-20 ml/kg физиолошког раствора за 1-2h да би се третирала преренална АБИ, 
као најчешћи облик АБИ код новорођенчета. У случају да се након овога не 
успостави диуреза и одржавају се високе вредности серумског креатинина, 
вероватно се ради о интринзичној АБИ, и даљи третман је симптомски док 
се бубрежна функција спонтано не опорави. Потребна је рестрикција уноса 
течности (ако је новорођенче анурично/олигурично): инсензибилни губици 
(500 mL/m2/дан, или 30 ml/kg/дан) + диуреза и остали измерени губици. Ново-
рођенчету се мора мора мерити телесна маса 2 пута на дан и пажљиво се мора 
вршити мониторинг уноса и губитака течности. Прекинути унос нефротоксич-
них лекова или кориговати дозу, односно интервал давања лека или обоје, у од-
носу на степен реналне инсуфицијенције. Кориговати електролитни дисбаланс 
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и метаболичку ацидозу, спроводити адекватну исхрану. Код новорођенчади са 
хиперфосфатемијом и хиперкалемијом смањити унос ових електролита. Диу-
ретици Хeнлеове петље могу помоћи у повећавању диурезе. Улога ниских доза 
допамина у терапији АБИ код новорођенчета је и даље контроверзна (1,10).

У случају да се поред свих примењених терапијских мера не може постићи 
хомеостаза електролита и течности индикована је терапија заменом бубрежне 
функције. Индикације за започињање овог вида лечења АБИ су: хиперкале-
мија, хипонатремија са симптоматским оптерећењем течношћу, ацидоза, хипо-
калцемија, хиперфосфатемија, уремични симптоми и немогућност спровођења 
адекватне исхране због терапијске рестрикције течности код олигуричне АБИ. 
Терапија замене бубрежне функције може се спроводити перитонеалном дија-
лизом, интермитентном хемодијализом и хемофилтрацијом (10).

Превенција АБИ код новорођенчета је веома важна и подразумева одржа-
вање адекватног циркулишућег волумена, пажљивог лечења поремећаја воде 
и електролита, брзе дијагностике и лечења хемодинаских и респираторних аб-
нормалности и мониторинг потенцијалних нефротоксичних лекова (1, 2, 6).

Прогноза

Упркос значајном напретку у разумевању патофизиологије незрелог бубре-
га и бубрега у развоју, као и значајног побољшања третмана АБИ у раном по-
стнаталном животу, морталитет због неонаталне АБИ је још увек веома висок 
(33-78%) и корелира са интензитетом и дужином дејства етиолошког фактора 
који је довео до АБИ (6).
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10.3. ХЕМОЛИТИЧКО-УРЕМИЧКИ  
СИНДРОМ У ДЈЕЦЕ

Маријан Сарага
Клиника за дјечје болести, Клинички болнички центар Сплит;
Свеучилиште у Сплиту, Медицински факултет, Сплит, Хрватска

Увод

Хемолитичко-уремички синдром (ХУС) се дефинира постојањем микро-
ангиопатске хемолитичке анемије (МХА), тромбоцитопеније и прогресивног 
затајења бубрежне функције (1). 

ХУС дијелимо на:
Класични ХУС1.  (типични, епидемички, Д+), проузрокован shiga-like 
токсином из verotoxin producing E. coli (VTEC) или по новијој номен-
клатури shiga toxin producing E. coli (STEC) или enterohaemorrhagic E. coli 
(EHEC), Shigellom dysenteriae tip I и Citrobacter freudii,
Атипични ХУС2.  (аХУС, спорадични, Д-) који представља врло хетероге-
ну скупину болести. 

У скупину ХУС-а којима не претходи прољев спадају они којима се данас 
зна узрок и они којима се узрок још не зна. 

Неки од облика ХУС-а којима не претходи прољев с познатим узроком су: 
ХУС проузрокован бактеријом Streptococcus pneumoniae која излучује неурами-
нидазу, облици ХУС-а проузроковани генским поремећајем регулације компле-
мента, стеченим поремећајем регулације комплемента (анти-FH протутијела), 
поремећеним метаболизмом кобаламина и они индуцирани кинином. 

ХУС којему не претходи прољев може бити удружен с разним клиничким 
ентитетима у којима је сам ХУС слабо разјашњене етиологије и патогенезе као 
што је случај код: ХИВ инфекције, малигних болести, кемотерапије и јонизи-
рајућег зрачења, посттрансплантацијског лијечења инхибиторима калцине-
урина, трудноће и пуерперија (HELLP синдром - Hemolytic anemia, Elevated 
Liver enzymes, Low Platelets) те узимања оралних контрацептива, системског 
лупус еритематозуса и синдрома антифосфолипидских протутијела, гломеру-
лопатија и неких других ненаведених болести и стања.

На класични Д+ ХУС отпада око 90% свих случајева ХУС-а, на ХУС везан 
уз пнеумококну инфекцију отпада око 5%, док се остале врсте ХУС-а појављују 
врло ријетко (2).

ХУС је најчешћи узрок акутног затајења бубрега (АЗБ) у дјеце до 3 године 
живота у западним земљама. Иако се најчешће јавља у дјечјој доби, све чешће 
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се јавља и у одраслој доби (1,3,4). ХУС је први пут описао Гасер 1955. (1). Хелман 
је описао појаву ХУС-а у једнојајчаних близанаца и на тај начин сугерирао 
могућност генског пријеноса болести (5). Ремуци је 1987. држао да су ХУС и 
тромботична тромбопенична пурпура (ТТП) двије различите варијанте исте 
болести, док је Вардл први описао ХУС и ТТП као два различита ентитета (6,7). 
Занимање за ХУС у јавности и у стручној литератури нагло је порасло након 
велике епидемије ХУС-а у Њемачкој 2011. године (4).

Узроци ХУС-а су различити. Унаточ томе, стања с тромботичном 
микроангиопатијом (ТМА) завршавају асоцијацијом сличних клиничких 
манифестација. Патофизиологија ХУС-а темељи се на оштећењу или поремећају 
функције ендотелне станице због разних разлога с посљедичним стварањем 
артериоларних и капиларних микротромба. Наиме, ендотелне станице отекну, 
дијелом се одлијепе од гломерулске базалне мембране, сузи се лумен капилара 
те се започну стварати тромби, који потпуно опструирају капилар (ТМА). На 
хистолошким препаратима често се виде и некрозе аферентних артериола 
бубрега, удружене с тромбозом. Поступно се развија и мезангијска склероза. 
Имунофлуоресцентне технике показују одлагање фибрина или фибриногена у 
гломерулу, мезангију и унутар зидова крвних жила. Такођер се понекад виде 
и грануларни депозити комплемента и имуноглобулина уздуж капиларних 
петљи гломерула (8). Све те промјене лумена крвних жила бубрега резултирају 
уништавањем и фрагментацијом еритроцита (МХА), али и уништавањем 
тромбоцита (тромбоцитопенија). Фрагментирани еритроцити у крвном 
размазу попримају специфичне облике (schizocytes, helmet cells) (9).

клинички облици хемолитичко-Уремичког синдрома

Класични (типични, епидемични д+) 
хемолитичко-уремички синдром

Д+ ХУС је обично тешка, али самоизљечива болест с релативно добрим 
краткорочним исходом. Јавља се обично прије треће године живота, најчешће 
љети у малим епидемијама. Претходи му прољев, често крвав, а након тога 
слиједе хемолитичка анемија с вриједностима хемоглобина <100 г/Л и с појавом 
фрагментираних еритроцита, тромбоцитопенија с вриједностима тромбоцита 
<150000/µL и АЗБ с вриједностима серумског креатинина већим од 97. 
перцентиле за доб или гломерулске филтрације која је мања од 80 мл/мин/1.73 
м2, израчунато према Шварцовој формули. На Д+ ХУС отпада око 90% свих 
случајева ХУС-а у дјеце (2). Учесталост ове врсте ХУС-а у Западној Еуропи је 
0,9-3,4/100 000 људи, а у Аргентини чак 20/100 000 људи (2,3,9). Проузрокован 
је веротоксином, shiga ili shiga-like токсином (SТX) који излучује verotoxin 
producing E. coli (VTEC) или по новијој номенклатури shiga toxin producing E. 
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coli (STEC) или enterohaemorrhagic E. coli (EHEC), што је у суштини исто. 
Природно станиште тих бактерија су цријева говеда. Најчешћи сојеви VTEC, 
STEC или EHEC који изазивају ХУС су 0157:H7, О111:H, О103, О26, О104:H4 и 
др. ХУС могу изазвати и Shigella dysenteriae tip I, као и Citrobacter freudii. Након 
инфекције STEC-ом само ће 10%-15% болесника обољети и од ХУС-а. SТX се 
веже на рецепторе Gb3 (globotriaosylceramide), којих има пуно у бубрежном 
кортексу и ту изазива оштећења на ендотелу крвних жила те покреће ТМА 
(2). Људи се најчешће заразе конзумацијом контаминираног слабо куханог 
или печеног говеђег меса, непастеризираног некуханог млијека и млијечних 
производа, контаминиране воде, воћа и поврћа. Могућ је и пријенос с особе 
на особу (3).

лабораторијски налази у д+ хемолитичко-уремичкoм синдрому

У урину се обично нађу: лагана протеинурија, хемоглобинурија, еритроци-
турија са еритроцитним цилиндрима, док се у крви обично нађу: МХА с вријед-
ностима хемоглобина мањом од 80 г/Л, тромбоцитопенија од 40000-50000/ µL 
те шизоцити (2%-10%).

Од биокемијских налаза у ХУС-у се нађу: повишене разине уреје, креатини-
на, К, Р, билирубина, LDH те снижене разине Na, Ca и хаптоглобина.

Све сојеве E. coli, Shigella-e и Citrobacter freudii који узрокују ХУС те SТX 
могуће је доказати у столици.

патохистолошки налаз у д+ хемолитичко-уремичкoм синдрому 

Промјене у ткиву бубрега састоје се од оклузивних промјена артериола и 
малих артерија с посљедичним ткивним микроинфаркцијама (ТМА). Промје-
не су ограничене углавном на бубрег. 

ултразвучни налаз бубрега у д+хуС-у је такођер карактеристичан. УЗ 
налаз у почетку показује повећане бубреге с инхомогено-хиперехогеним па-
ренхимом с мјестимичним закрпастим хиперехогеним подручјима (фаза I). У 
тој фази колор доплер (КД) претрага показује јако повећане индексе васкулар-
ног отпора (РИ) уз ниске или одсутне дијастоличке протоке. У каснијој фази 
ХУС-а (почетка опоравка), УЗ налаз показује хиперехогени паренхим бубрега с 
јако хиперехогеним подручјима попут закрпа (фаза II). У тој фази KД претрага 
показује дјеломично враћање дијастоличке фазе протока уз још увијек висок 
РИ. У тој фази болесник најчешће још не мокри, али је враћање дијастоличког 
протока јасан знак да ће се диуреза у слиједећих неколико дана успоставити, 
што је позитиван прогностички знак. У каснијој фази реконвалесценције ХУС-
а и након ње (фаза III), УЗ налаз показује нормализацију бубрежног паренхима 
уз мања остатна хиперехогена подручја (ожиљке), а KД налаз показује потпуно 
уредан доплерски запис уз уредан РИ.
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Клиничка слика д+ хемолитичко-уремичког синдрома

Д+ ХУС започиње прољевом и дехидрацијом, затим се појаве знакови ане-
мије (бљедило, умор) те рјеђе знакови појачане склоности крварењу (модрице 
и пурпура). Истовремено се појаве и знакови бубрежне болести (хематурија, 
едеми, хипертензија), све до АЗБ. Осим тога се у 25% дјеце могу појавити не-
уролошке манифестације (сметеност, конвулзије до коме). Болест се обично 
почиње спонтано повлачити 1-3 тједна након почетка. 

лијечење д+ хемолитичко-уремичког синдрома 

Лијечење Д+ ХУС-а се састоји од одржавања равнотеже текућине, електро-
лита и ацидо-базног статуса, давање трансфузија еритроцита када је хемогло-
бин мањи од 60-70 г/Л. Потребно је такођер контролирати артеријску хипер-
тензију те лијечити могуће конвулзије. Такођер је потребно давати болеснику 
оптималну балансирану прехрану, која је примјерена АЗБ. Уколико се конзер-
вативним мјерама не може контролирати АЗБ, треба примијенити лијечење 
дијализом. У специфичну терапију спада плазмафереза и давање свјеже смрз-
нуте плазме која је упитна, без сигурних доказа о учинковитости. 

Антиагрегантни лијекови и фибринолитици нису индицирани због повећа-
ног ризика крварења. Интравенско давање имуноглобулина због тромбоци-
топеније такођер није индицирано. Кортикостероиди, хепарин, имуносупре-
сиви, концентрати тромбоцита, фибринолитичка средства, простациклини и 
имуноглобулини нису показали позитиван учинак у лијечењу ХУС-а. Давање 
концентрата тромбоцита индицирано је само у случајевима јаког крварења, 
инвазивних терапијских поступака и дијагностичких метода, ако је број тром-
боцита мањи од 10000/µL.

Давање антибиотика је апсолутно контраиндицирано и опасно, јер се раз-
арањем STEC може нагло ослободити већа количина SТX те проузрочити по-
горшање болести.

Билатерална нефректомија може понекад бити спасоносна у стањима ре-
фракторне хипертензије и хипертензивне енцефалопатије, иако би се она данас 
требала изнимно радити, обзиром на постојање све већег броја учинковитих 
антихипертензивних лијекова, који се могу примијенити у дјеце. Данас долази 
у обзир лијечење ренопротективним АCЕ-инхибиторима или антагонистима 
ангиотензин II рецептора, како би се након пребољелог ХУС-а смањила проте-
инурија те ублажиле њезине посљедице, те регулирао повећан артеријски тлак. 
У будућности би се могло размишљати о употреби моноклонских протутијела 
на СТX (2,3,9). 
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прогноза д+ хемолитичко-уремичког синдрома

Под увјетом да се примјењују сви модерни начини лијечења, дјеца с класич-
ним ХУС-ом опораве се у 85% случајева. У 15%-20% оболелих касније се раз-
вије артеријска хипертензија. У 5%-25% случајева бубрези трајно изгубе дио 
своје функције. Такођер је потребно дуготрајно надзирати болеснике који су 
задржали протеинурију, хипертензију, абнормални ултразвучни налаз бубрега 
или имају смањену вриједност ЈГФ, јер се постотак дјеце која ће добити озбиљ-
ну протеинурију, артеријску хипертензију и кроничну бубрежну инсуфицијен-
цију повећава протоком времена (2,3). 

Пре око 50 година смртност од свих облика ХУС-а је била 40%, данас 2,3%-
3,6%, а у најновије вријеме око 1%, колико показују подаци о смртности обоље-
ле дјеце у њемачкој епидемији 2011. године (3,4,9). Такав опадајући тренд смрт-
ности од Д+ ХУС-а везан је уз провођење добре потпорне терапије на одјелима 
интензивног лијечења дјеце. Одрасли болесници обично имају мањи мортали-
тет од дјеце, али их око 80% заврши на дијализи, осим у њемачкој епидемији 
2011. године, гдје је морталитет одраслих био 4,3%, што вјеројатно доказује да 
је Д+ ХУС болест која се до сада пуно чешће јављала у дјеце па педијатри стога 
имају веће искуство у вођењу болесника с Д+ ХУС-ом (3,4). 

превенција д+ хемолитичко-уремичког синдрома

Типични (Д+) ХУС може се превенирати ако дјеца једу само добро печено 
месо и термички обрађене намирнице, пију пастеризирано млијеко, сир и воћ-
не сокове. Потребно је да перу руке прије припремања хране, посебице након 
руковања са свјежим месом. Дјеца која дирају стоку требају прије јела пажљиво 
опрати руке. Ако једно дијете има ХУС, довољно је након контакта с болесним 
дјететом добро опрати руке (3).

хУс изазван неУраминидазом из бактерије 
StreptoCoCCuS pneumoniae

ХУС повезан с инфекцијом бактеријом Streptococcus pneumoniae (серотип 
19А) је ријетка, али тешка болест. По први пут је описан пред 41 годину. На њега 
отпада око 5% свих случајева ХУС-а или 40% свих ХУС-а који нису повезани 
са STEC-ом. Око 0,4%-0,6% свих инвазивних пнеумококних инфекција заврши 
ХУС-ом, иако се чини да је тај број потцијењен, јер се често у тешким пнеумоко-
кним инфекцијама ХУС превиди (10). Главни патогенетски механизам темељи 
се на дјеловању ензима неураминидазе из наведене бактерије на начин да не-
ураминидаза разгради неураминску (сијаличну) киселину којом је прекривен 
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Thomsen- Friedenreich антиген (Т антиген) с површине еритроцита те га на тај 
начин открије и изложи дјеловању IgM протутијела из крвне плазме. Протутије-
ла се вежу за Т антиген и покрену имунолошку реакцију која доведе до разарања 
еритроцита. Због овакве имунолошке реакције се у овој врсти ХУС-а нађе пози-
тиван Coombsov тест у око 90% случајева. Т антиген се такођер налази на повр-
шини тромбоцита и гломерулских ендотелних станица па и оне бивају оштећене 
сличним начином. Патохистолошка слика бубрега показује отечене гломерулске 
ендотелне станице те одлагање тромбоцита и фибрина унутар гломерула (2).

Овом ХУС-у обично претходи септикемија и пнеумонија с емпијемом пле-
уре, а понекад и менингитис, али не и крвави прољев. Дјеца обољела од овог 
ХУС-а обично су млађа од оне с ХУС-ом изазваним СТX-ом те имају јаче зах-
ваћен хематолошки сустав и већу вјеројатност да ће требати дијализу.

Осим промјена у урину и крви, које су сличне у свим врстама ХУС-а, у овој врсти 
ХУС-а обично се из крви, плеуралног изљева или из ликвора изолира Streptococcus 
pneumoniae те се у 90% случајева добије позитиван директни Coombsov тест.

Осим симптоматске терапије, која је иста као и у Д+ ХУС-у треба напоменути 
да је давање свјеже смрзнуте плазме контраиндицирано. Штовише, сви крвни 
производи, као еритроцити, требају бити испрани како би се превенирало додат-
но додавање анти-Т-антиген протутијела. Давање антибиотика у ХУС-у изазва-
ним неураминидазом из Streprococcusa pneumoniae није контраиндицирано.

У периоду од 16 година након првог описа ХУС-а изазваног неурамини-
дазом, умрло је око 50% болесника, а 67% преживјелих развило је кроничну бу-
брежну болест или артеријску хипертензију. Касније је смртност од ове врсте 
ХУС-а пала на 12%, док је још 10% развило крајњи ступањ бубрежног затајења, 
а још 16% је развило кроничну бубрежну болест и хипертензију. У данашње 
вријеме смртни исход се углавном веже за постојање менингитиса док је у ску-
пини ХУС-а без истовременог постојања менингитиса смртност само 2% (10).

Пнеумококни ХУС би се могао превенирати уклапањем серотипа 19А у цје-
пиво против пнеумокока (10).

атиПични хемолитичко-Уремички синдром (ахУс)

Атипични ХУС је хетерогено, најчешће генски детерминирано, систем-
ско, озбиљно и по живот опасно стање, које у око 80% случајева води у крајњи 
ступањ бубрежног затајења. Осим бубрега, болешћу су захваћени и други ор-
гани као срце и мозак. Његов настанак није везан за прољев, STEC, Shigellu 
dysenteriae, Citrobacter freudii или Streptococcus pneumoniae. Ријетко се јавља 
прије треће године живота. Јавља се тијеком цијеле године. Не појављује се у 
епидемијама, углавном се понавља те се појављује и обитељски. Након транс-
плантације бубрега болест се поново јавља у 30%-100% болесника те узрокује 
губитак трансплантата у око 60% случајева.
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аХУС се може насљеђивати аутосомно доминантно с варијабилном пе-
нетрацијом и аутосомно рецесивно, али може представљати и стечено стање.

аХУС је најчешће (60%) повезан с дисрегулацијом алтернативног пута акти-
вације комплемента. Најчешћи узроци су: генски детерминирани мањак факто-
ра H (FH), регулаторног протеина алтернативног пута активације комплемента, 
али и други поремећаји комплемента, укључивши и стечени развој ауто-проту-
титијела на фактор H. Осим мутација комплементног фактора H, данас се зна за 
постојање неколицине насљедних дефеката регулаторних протеина комплемента, 
као што је complement factor H-related proteins (CFHR), faktor I (CFI) и мембран-
ски кофактор протеина (MCP) или CD46, затим генске мутације комплементних 
активатора комплемент кофактора B (CFB) и комплемента С3, тромбомoдулина 
(THBD) с посљедичном инактивацијом C3b која је посредована фактором I. Због 
тога болесници с аХУС-ом често имају ниску разину C3 због перманентне акти-
вације комплемента алтернативним путем уз утрошак комплемента. Осим мута-
ција тих гена описан је аХУС због мутације гена за кобаламин C (cblC) (9,11,12).

Као могући окидачи активације аХУС-а спомињу се неентеричке инфекци-
је, вируси, лијекови, малигне болести, трансплантације и трудноћа (2).

Тијеком реакције која се догађа у аХУС-у активирају се ендотелне станице 
тако да натекну, дијелом се одлијепе од базалне мембране. У те новонастале су-
бендотелне просторе скупља се фини паперјасти материјал, интралуминално 
настаје тромбоза уз дјеломичну или потпуну опструкцију капиларног лумена. 
Одљепљивање ендотелних станица узрокује ослобађање упалних медијатора, 
што води у ретракцију активираних ендотелних станица и излагање субендотел-
ног екстрацелуларног матрикса, који пропушта ендогене регулаторе комплемен-
та. У здравих особа интегритет ткива се одржи брзим везивањем фактора H, који 
има антиинфламаторни учинак те инхибира активацију комплемента. У дјеце с 
аХУС-ом с мањком фактора H или његовом мутацијом, његова интеракција с по-
вршинским компонентама је мањкава те је недовољна за заштиту експониране 
субендотелне мембране, резултирајући оштећењем и деструкцијом ткива. 

Клиничка слика атипичног хемолитичко-уремичког синдрома 

Клиничка слика аХУС-а је врло слична оној у Д+ ХУС-у, али без прољева. 
Неки болесници имају симптоме од стране средишњег живчаног сустава, а мно-
ги имају артеријску хипертензију већ приликом наступа болести. Хематолошке 
и нефролошке компоненте болести су врло сличне онима код Д+ ХУС-а.

лабораторијски налази у атипичном 
хемолитичко-уремичком синдрому

Осим налаза који су карактеристични за остале типове ХУС-а, у болесника с аХУС-
ом обично се нађе ниска разина C3 као посљедица смањене активности фактора H. 
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лијечење атипичног хемолитичко-уремичког синдрома 

Лијечење аХУС-а је симптоматско, јер каузално лијечење не постоји. Због 
тога се аХУС лијечи одржавањем равнотеже воде, електролита, ацидо-базног 
статуса и атреријског тлака. У случају потребе проводи се дијализа, најбоље 
перитонеумска. Трансфузије еритроцита дају се у случају да хемоглобин падне 
на разине мање од 50-70 г/Л. Инфузије тромбоцита дају се само у случају акти-
вног крварења или потребе кируршке интервенције. Други терапијски присту-
пи као давање свјеже смрзнуте плазме, хепарина, фибринолитика, стероида, 
интравенских имуноглобулина нису показали увјерљив позитиван учинак. 
Измјене плазме које садрже фактор Н два до три пута тједно су, чине се као 
разумна опција за одржавање разина фактора Н, иако постоје озбиљне двојбе 
гледе сигурности и учинковитости те терапије.

У најновије вријеме у лијечењу аХУС-а се употребљава eculizumab, хума-
низирана моноклонска протутијела која блокирају активацију комплемента 
С5 и превенирају алтернативни пут активације комплемента (11,13). Атипич-
ни (Д-) ХУС се до сада није могао превенирати, али се чини да се опетованим 
давањем eculizumaba у неким случајевима може смањити број и јачина реци-
дивирајућих атака аХУС-а. 

диференцијална дијагноза 
хемолитичко-Уремичког синдрома

ХУС је потребно разликовати од многих стања која имају више или мање 
сличности с ХУС-ом. То су најчешће: тромботична тромбопенична пурпура 
(ТТП), дисеминирана интраваскуларна коагулација (ДИК), тромбоцитопеније 
других узрока, смањење коагулацијских фактора V и VIII, продуљено aPTV и 
PV, повећана разина деградацијских продуката фибринолизе (FDP) и D-димера, 
ТМА у болесника с карциномом. 

тромботична тромбопенична пурпура (ттп) 

Тромботична тромбопенична пурпура (ТТП) је ентитет који је најсличнији 
ХУС-у па га је понекад тешко разликовати од ХУС-а, јер постоји доста прекла-
пања у налазима и презентацији клиничке слике. ТТП је обиљежена тромбо-
цитопенијом, хемолитичком анемијом, бизарним неуролошким симптомима, 
пурпуром, азотемијом, врућицом, тромбозама у терминалним артериолама и 
капиларама. Захваћа више одраслу популацију. Већ је Вардл 1988. први описао 
ХУС и ТТП као два различита ентитета (7). 
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ТТП настаје због смањене количине цистеин протеазе која цијепа v Wille-
brandov фактор коагулације (АDАМТS 13). Због тога у болесника с ТТП-ом 
постоји вишак мултимера v Willebrandovog фактора који могу аглутинирати 
тромбоците, чега нема у ХУС-у. Недостатак АDАМТS 13 може бити генски или 
стечени поремећај. Стечени облик може бити изазван аутоимуним процесом 
или лијековима. У ТТП-у долази до оштећења ендотела те поремећаја рада 
циркулирајућих медијатора активације тромбоцита. Такођер постоји и 
недостатна фибринолитичка активност плазме. Дијагноза ТТП поставља се 
доказом смањене активности АDАМТS 13.

Лијечи се инфузијама плазме те превентивним давањем плазме, чиме се 
значајно смањио број релапса болести. У односу на инфузије плазме, плазма-
фереза је показала још бољи учинак. 

Морталитет од ТТП је прије увођења терапије плазмом био око 95%, а након 
тога је пао на око 20% (9). 
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10.4. КОНГЕНИТАЛНЕ АНОМАЛИЈЕ БУБРЕГА

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

Према једној старијој класификацији експерата Светске здравствене орга-
низације, развојне и хередитарне болести бубрега обухватају (1) ненормално-
сти облика и положаја, (2) ненормалности масе, (3) ненормалности диферен-
цијације метанефроса, (4) цистичке болести, (5) медуларни сунђерасти бубрег, 
(6) тубулско-интерстицијумске болести, (7) хередитарни нефритис и поре-
мећаје тубулског транспорта и (8) туморе бубрега. Ова класификација је са-
чињена првенствено на основу морфолошких карактеристика, комбиновањем 
са клиничким, радиографским, физиолошким и генетичким одликама (1).

еПидемиологија

Заједно са ненормалностима доњег дела уротракта, са којима се налазе уд-
ружене у око половине оболелих, конгениталне аномалије бубрега предста-
вљају спектар фенотипова који се обухватају заједничким називом: конгени-
талне аномалије бубрега и уринарног тракта (КАБУТ; енгл. акроним CAKUT, 
од: congenital anomalies of the kidney and urinary tract). Ове аномалије су узро-
ци терминалне инсуфицијенције бубрега код деце у око 30-50% (2). У Србији, 
КАБУТ/ CAKUT се налазе код 58% (од 336) деце и адолесцената са хроничном 
болешћу бубрега и код 44% са терминалном инсуфицијенцијом бубрега (3). 

Инциденција КАБУТ износи 0,3-1,6/1000 све новорођенчади. Аномалије 
доњег дела уротракта се налазе у око 50% и најчешће су представљене везико-
уретерним рефлуксом (25%), опструкцијом пијелоуретерног или уретеровези-
калног споја (по 11%). Малформације бубрега представљају око 20-30% антена-
тално откривених аномалија, у око 30% случајева су удружене са екстраренал-
ним малформацијама, а налазе се још у око 500 различитих синдрома (2).

ембрионални развој бУбрега

Развој бубрега код људи почиње у 5. недељи, а први функционални не-
фрони формирају се до 9. недеље гестације. Коначни број се ствара око 34-36. 
недеље гестације. Бубрег сисара развија се из два дела метанефроса: први део 
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је уретерни изданак (пупољак), који настаје израстањем из Волфовог дуктуса 
и из кога се развијају сабирни дуктуси, каликси, пијелум, уретер и тригонум 
бешике; други део је метанефросни мезенхим, пореклом од мезодермних ће-
лија у близини метанефросног дуктуса, чијим диферентовањем и трансфор-
мацијом у епител, у процесу мезенхимно-епителне трансформације, настају 
структуре нефрона почев од подоцита до дисталног вијугавог тубула. Први 
корак у развоју бубрега јесте стварање уретерног изданка из Волфовог (ме-
зонефросног) дуктуса у одговору на сигнале из околног метанефросног ме-
зенхима, који почиње у 5. недељи гестације. Изданак се издужује и инвадира 
мезенхим. Ако се не створи уретерни изданак последица ће бити уни- или 
билатерална агенезија бубрега. Позиција изданка на Волфовом дуктусу од 
кључног је значаја за формирање само једног уретера и компетентног везико-
уретерног споја. Стварање више од једног изданка значи да је други ектопичан 
што резултује у озбиљним аномалијама (удвојен систем са везикоуретерним 
рефлуксом и дисплазијом). Развој је регулисан реципрочном индукцијом из-
међу метанефросног мезенхима и уретерног изданка. Морфогенеза бубрега је 
подвргнута стриктној генској и молекулској контроли и до сада је идентифи-
ковано више гена који у њој учествују и чије мутације доводе до фенотипског 
испољавања у виду КАБУТ (слика 1). За детаљна разматрања о улози генских 
и молекулских механизама у патогенези малформација бубрега и уринарног 
тракта заинтересованог читаоца упућујемо на наш ранији рад (4) и новију 
литературу (2,5,6).

Малформације бубрега се класификују на основу макроскопских и ми-
кроскопских анатомских карактеристика. Савремена класификација ових 
малформација обухвата: (1) агенезију бубрега, (2) просту хипоплазију бу-
брега, (3) дисплазију бубрега и (4) хипоплазију/дисплазију (хиподисплазију) 
бубрега (2). Према ранијој класификацији СЗО, ове малформације су обух-
ваћене ненормалностима масе и ненормалностима диференцијације метане-
фроса (1).

Агенезија бубрега означава конгенитални недостатак бубрега и урете-
ра. Проста хипоплазија се дефинише као мали бубрег са смањеним бројем 
нефрона и са нормалном реналном архитектуром. Дисплазија се одликује 
налазом малформисаних елемената ткива бубрега. Микроскопске ненормал-
ности састоје се од ненормалног диферентовања мезенхимних и епителних 
елемената, смањеног броја нефрона, нестанка кортико-медуларне диферен-
цијације и налазом дисплазичних елемената, укључујући хрскавицу и кост. 
Дисплазични бубрези су разнолике величине: на једној страни спектра су 
велики бубрези прожети бројним крупним цистама, а на другој су мали бу-
брези са цистама или без њих. Мали дисплазични бубрег без макроскопски 
видљивих циста клинички се често класификује као хипоплазични/диспла-
зични бубрег (хиподисплазија) пошто се патохистолошки преглед, као метод 
за разликовање хипоплазије од дисплазије, заживотно у пракси веома ретко 
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користи. Екстремни облик дисплазије бубрега јесте мултицистични диспла-
зични бубрег (МЦДБ) (1,2,5,7,8).

На овоме месту прво ћемо размотрити ненормалности облика и положаја 
бубрега а потом малформације бубрега горе наведеним редоследом.

Слика 1. Хипотеза о „пупљењу“

a) ектопични изданак уре-
тера (А,С) проузрокује 
ектопију ушћа уретера 
у бешику (а,с) са по-
следичним ВУР-ом или 
опструкцијом и диспла-
зијом ткива бубрега.

б) пупљење уретера у мета-
нефросни мезенхим у ра-
ној фази развоја бубрега 
регулисано је помоћу 
више гена и сигналних 
молекула (преузето, уз 
адаптацију, из реф. 6).
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аномалије облика и Положаја бУбрега

фузија бубрега

Фузијом се означава спајање два бубрега. Најчешћа аномалија ове врсте 
јесте потковичасти бубрег, настао спајањем полова, најчешће доњих, оба бу-
брега. Учесталост је 1:400-800 особа у општој популацији а чак 30% код особа с 
Тарнеровим синдромом. Укрштена ектопија са фузијом бубрега значи да је је-
дан бубрег прешао средњу линију и спојио се са контралатералним али је ушће 
припадајућег уретера ортотопично. Фузија је праћена малротацијом бубрега, 
уретер прелази преко истмуса потковичастог, односно предње стране бубрега 
код укрштене ектопије. Због тога, као и због често постојећих аберантних крв-
них судова компресија уретера није ретка (2).

Већина пацијената нема тегобе. Опструкција уретера се испољава болом 
у крстима и хематуријом или уринарном инфекцијом. Калкулоза се налази у 
20% пацијената. Друге придружене урогениталне аномалије: удвојени или ек-
топични уретер, малформације утеруса, хипоспадија, ретенција тестиса. Мо-
гуће су и придружене аномалије гастроинтестиналног тракта, ЦНС и скелета. 
Код детета са овом аномалијом треба учинити преглед бубрега ултразвуком, 
статички сцинтиграм и микциону цистоуретерографију (MЦУГ) (2,8).

ектопија бубрега

Миграцијом из карлице, уз истовремену ротацију, бубрег до 8. недеље гес-
тације заузме свој дефинитивни положај. Поремећаји у овом процесу проузро-
кују аномалије положаја, тј. различите облике ектопије. Ектопија значи трајну 
локацију бубрега ван нормалног места, за разлику од птозе или мобилног бу-
брега, који мења положај при дисању или кретању (1). Ектопични бубрег је 
често хипоплазичан, малротиран и праћен аномалијама уретера.

Проста ектопија бубрега значи да се бубрег налази испод свога нормалног 
места, обично у карлици или на њеном улазу. Ређе може да се нађе на супротној 
страни, али без фузије са контралатералним бубрегом. Ектопија може да буде 
унилатерална или билатерална . Код билатералне карличне ектопије бубрези су 
често спојени у средњој линији. Ектопични бубрег може да буде асимптомски 
и да се открије случајно или се открива преко симптома инфекције уринарног 
тракта или других манифестација: хематурије, инконтиненције, хипертензије 
и инсуфицијенције бубрега (2,8).

Ектопија, нарочито билатерална, удружена је с високом инциденцијом 
урогениталних аномалија: везикоуретерног рефлукса, контралатералне дисп-
лазије, хипоспадије и крипторхизма; агенезије вагине и утеруса и једнорогог 
утеруса. Остале аномалије налазе се у надбубрегу, срцу, скелету (2).
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За дијагнозу је потребан преглед ултразвуком а статички сцинтриграм слу-
жи за процену диференцијалне функције бубрега. Свакако треба учинити и 
МЦУГ, а друга испитивања по потреби (2).

ненормалност масе бУбрега

агенезија бубрега

билатерална агенезија (лат. agenesia) бубрега (БАБ) се налази у око 1:5000 
фетуса, а настаје због билатерално непостојеће примарне нефрогенезе. Узроци 
у хуманој врсти нису познати а експерименти на мишевима указују на мута-
ције неких гена активних у раној нефрогенези: GDNF (фактор раста у неди-
ферентованом мезенхиму), RET (рецептор GDNF у уретерном изданку), PAX2 
и WT1 (транскрипциони фактори). Фетус, односно неонатус имају каракте-
ристичан изглед лица и хипоплазију плућа (Potter-ов синдром) због недостат-
ка амнионске течности. Треба имати на уму да су многи случајеви Потеровог 
синдрома резултат опструкције уротракта или тешке билатералне хипоплазије 
бубрега (1,7). БАБ је често удружена са налазом једне умбиликалне артерије. 
На БАБ се може посумњати када постоји олигоамниос и када се помоћу маг-
нетске резонанције не открије ткиво бубрега, нити се идентификују реналне 
артерије помоћу доплер-ултрасонографије високе резолуције. Преживљавање 
по рођењу, могуће само уз терапију замене функције бубрега, зависи од степена 
хипоплазије плућа. У последњих петнаестак година описано је преживљавање 
у чак 70-80% оболелих (7).

унилатерална агенезија бубрега (УАБ) се у општој популацији налази са 
учесталошћу 1:1300-2900 а на аутопсији 1:1000. Дијагноза се заснива на доказу 
да други бубрег не постоји, најчешће помоћу прегледа ултразвуком и сцин-
тиграфијом. Међутим, хиподисплазични бубрег може временом потпуно да 
инволуише па се у томе случају код одраслих особа може поставити погрешна 
дијагноза УАБ.

УАБ је удружена са ненормалностима развоја других ткива, нарочито 
унутрашњег ува, гениталног тракта и аксијалног скелета. Аномалије контрала-
тералног уринарног тракта налазе се у 30-40% случајева (7).

Контралатерални бубрег подлеже компензаторној хипертрофији па њен 
изостанак обично указује на дисплазију и будућу инсуфицијенцију. Ако је 
контралатерални бубрег нормалан, дугорочна прогноза је одлична. Међутим, 
неке студије показују да код дела пацијената удаљена прогноза није тако добра 
због развоја хипертензије и протеинурије. Стога је код особа са једним функ-
ционалним бубрегом оправдан доживотни надзор, периодичним мерењем кр-
вног притиска и мерењем протеинурије (7).



196

Радован Богдановић

хипоплазија бубрега

Хипоплазичан бубрег је за више од 2 СД мањи од просечне величине бубре-
га, одређене према узрасту или висини (1). Унилатерална ренална хипоплазија, 
ако није удружена с другим малформацијама, може да буде асимптомска и нај-
чешће се открива случајно, ултрасонографски или другим сликовним техника-
ма. Особе са билатералном хипоплазијом бубрега су у ризику за прогресивну 
хроничну болест бубрега (2).

Посебан облик хипоплазије јесте олигомеганефронија, фамилијарна болест 
у којој су ренална хипоплазија и прогресивна протеинуричка болест бубрега 
у детињству удружене са смањеним бројем необично великих гломерула нор-
малног изгледа. Олигомеганефронија је проузрокована хетерозиготним мута-
цијама у гену PAX2. Аутозомно-доминантне мутације у истом гену узрок су и 
хипоплазије бубрега удружене с колобомом оптичког нерва („renal-coloboma“ 
синдром). Оболеле особе често имају и везикоуретерни рефлукс. Претпоста-
вља се да PAX2 превенира апоптозу ћелија уретерног изданка у фази гранања. 
Недостатак једног PAX2 гена доводи до појачане апоптозе ћелија изданка и ус-
порава нефрогенезу, чиме се објашњава налаз мањег броја нефрона. PAX2 ве-
роватно утиче и на структуре уретеро-везикалног споја, што је основ за појаву 
рефлукса (1,6,7).

Ренална хипоплазија се налази и у аутозомно-доминантном бранхио-ото-
реналном (БОР) синдрому. Овај синдром обухвата хипоплазију бубрега раз-
личитог степена изражености, дефекте деривата шкржног лука (цисте или 
фистуле на латералној страни врата) и поремећаје слуха удружене с малфор-
мацијом аурикуле, атрезијом слушног канала, аномалијама средњег ува и хи-
поплазијом кохлее или семициркуларних канала. Хипоплазија бубрега може 
да буде благо изражена или да доведе до терминалне инсуфицијенције бубре-
га између 10. и 40. године живота. Код већине оболелих налазе се мутације 
у гену EYA1, који је експримован у метанефросном мезенхиму и, заједно са 
другим транскрипционим фактором, SIX1 контролише експресију GDNF и 
PAX2 у метанефросном мезенхиму. Код мањег дела оболелих нађене су мута-
ције у SIX1 и SIX5 генима (2,6,7).

генетски и средински узроци хипоплазије бубрега

Број нефрона у популацији клинички здравих особа варира у широком рас-
пону, у односу 1:5. Особе са мањим бројем нефрона (у доњем делу „нормалног“ 
распона) имају повећан ризик за хипертензију и инсуфицијенцију бубрега до-
цније у животу. Осим расних разлика (Абориџини имају мањи број нефрона у 
односу на белу расу), на број нефрона утичу и варијанте гена који контролишу 
рану нефрогенезу: GDNF/RET, PAX2, гени система ренин-ангиотензин (7).
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Од срединских чинилаца, утврђено је да дефицит витамина А или узимање 
инхибитора АСЕ у току трудноће могу да проузрокују хипоплазију бубрега, од-
носно хипоплазију бубрега с тубулском дисгенезом и настанком инсуфицијен-
ције бубрега одмах по рођењу (7).

дисПлазија бУбрега

Ренална дисплазија је најчешћа аномалија међу КАБУТ и најчешћи узрок 
абдоминалног тумора код деце. Може да буде унилатерална или билатерална и 
дифузна, сегментна или фокална. Учесталост унилатералне дисплазије износи 
1:1000 а билатералне 1:5000 (8).

Дисплазични бубрег је, по правилу, мањи од нормалног али присуство 
циста може да допринесе величини већој од нормалне. Дисплазија, често удру-
жена с хипоплазијом, често је део слике ВУР-а, опструкције уротракта фетуса 
и појединих синдрома различите етиологије (2,6,7).

Унилатерална дисплазија се у пренаталном периоду открива рутинским 
ултразвучним прегледом. Билатерална дисплазија може да буде удружена с 
олигоамниосом а по рођењу се презентује прогресивном инсуфицијенцијом 
бубрега. На ултразвучном прегледу, дисплазија се одликује појачаном ехогено-
шћу, губитком кортикомедуларне диферентности и кортикалним цистама.

Мултицистични дисплазични бубрег (МДБ) се ултрасонографски прика-
зује као велика маса нерениформног облика у којој доминирају цисте које 
међусобно не комуницирају. Најчешће је потпуно афункционалан, спојен с 
атрезичним уретером. У око 15% случајева унилатералног МДБ могу да се 
докажу минималне зоне функционог ткива између дисплазичних делова. 
Контралатерални бубрег у 20-30% случајева показује ограничене зоне диспла-
зије, ВУР, аномалије положаја или ротације и пијелоуретерну опструкцију. У 
већини случајева долази до постепеног смањења величине дисплазичног бу-
брега, па се инволуција на ултразвучним прегледима до друге године живота 
налази у 60% МДБ. До тада, 20-25% МДБ у потпуности ишчезне (2). Увећање 
МДБ се виђа само повремено. Контралатерални бубрег показује компенза-
торну хипертрофију (7).

Најчешћа компликација МДБ јесте хипертензија, али се налази у највише 
до 3% деце са МДБ. Подаци о учесталости Вилмсовог тумора и карцинома бу-
брега у МДБ који није инволуисао су донекле противуречни: једни сматрају да 
учесталост није значајно већа него у општој популацији (2), док други наводе 
да је учесталост Вилмсовог тумора 3-10 пута већа (7), што је био разлог за ра-
нију праксу рутинске нефректомије. Данас преовладава став да је нефректо-
мија потребна само код резистентне хипертензије док је ретко индикована у 
случајевима када није дошло до инволуције МДБ. Општа је сагласност да се 
преглед ултразвуком препоручује тромесечно у првој години живота, потом на 
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шест месеци до инволуције МДБ или до узраста 5-8 година (2,7). Истовремено 
се прати и компензаторна хипертрофија контралатералног бубрега. Осим тога, 
у почетку треба искључити ВУР и друге аномалије на контралатералној стра-
ни. Надзор је трајан и обухвата мерење крвног притиска, процену функције и 
повремени ултразвучни преглед (7).

Одавно је запажено да деца са ВУР-ом већег степена, претежно мушког 
пола, имају „ожиљне“ промене паренхима и мању величину бубрега и пре 
иједне инфекције уринарног тракта. Ови „ожиљци“ и смањена функциона 
маса, пропорционални величини ВУР-а, представљају појаве дисплазије и хи-
поплазије. Веза између ненормалности везикоуретерног споја и дисплазије/
хипоплазије паренхима објашњава се поремећајима у раној фази нефрогенезе, 
тј. аберантном позицијом уретерног изданка на Волфовом дуктусу и његовим 
доцнијим урастањем и арборизацијом у „сиромашнији“ део метанефросног 
бластема (6,9). Процеси су регулисани помоћу више гена, укључујући PAX2, 
GDNF, FOXC2, ROBO2 и SLT. Мутације гена ROBO2 су нађене у око 5% поро-
дица са ВУР-ом и различитим КАБУТ (6,10).

Дисплазија/хипоплазија се налазе у бројним малформационим синдромима 
који су највероватније проузроковани поремећајима у генима или развојним 
процесима заједничким за више органа. Мутације у гену за NHF-1beta (TCF2) 
одговорне су за аутозомно-доминантни синдром који карактерише дијабетес 
(MODY5), прогресивна недијабетесна нефропатија, гениталне малформације и 
дисфункција јетре. Промене у бубрезима су разнолике а најчешће се налазе хи-
поплазија и дисплазија са цистичким променама. Други моногенски синдроми 
с дисплазијом: Townes-Brocks (REAR: renal-ear-anal-radial) и онихоостеодисп-
лазија (nail-patella), Bardet-Biedl (2,6,7).

Дисплазија различитог степена се налази у бројним синдромима нејасне 
етиологије: VATER (vertebral defects, anal atresia, tracheoesophageal fistula, renal 
dysplasia), VACTERL (VATER + cardiac and limb defects), Ivemark (дефекти пан-
креаса и јетре), Meckel, Perlman (2,6,7).
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11.1. НЕУРОНСКА ЦЕРОИДНА ЛИПОФУСЦИНОЗА

Katherine B. Sims
Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School, Boston, US

Увод

Неуронска цероидна липофусциноза (НЦЛ) представља групу наследних 
генетских лизозомских неуродегенеративних болести које могу довести до не-
уролошких поремећаја у свим узрасним групама. Клиничке манифестације су 
примарно од стране централног нервног система и могу обухватати, у разли-
читом обиму, когнитивно нарушење (деменција, енцефалопатија), епилептич-
ке нападе који су често миоклонички, невољне покрете, атаксију и оштећење 
вида. Ретинална дегенерација и оштећење вида су ретки код облика НЦЛ са 
касним почетком. Већина генетских поремећаја из ове групе се наслеђују ау-
тозомно рецесивно, мада постоје веома ретки облици болести са почетком у 
одраслом добу које се наслеђују аутозомно доминантно.

Историјски посматрано, ови поремећаји су били одређени према узрасту 
клиничког почетка болести и патолошких обележја депозита у лизозомима. 
Појединачни поремећаји су најпре добијали имена према ауторима који су 
први описали клинички спектар у одређеној етничкој популацији. Класична 
клиничка подела НЦЛ је на: инфантилни, касни-инфантилни, јувенилни и ад-
ултни облик. Откривање гена везаних за болест је довело до препознавања до-
датних облика касне-инфантилне, конгениталне и јувенилне НЦЛ. До данас је 
откривено 13 генских локуса (11 публиковано) која су удружена са НЦЛ код 
људи (табела 1). С обзиром да постоје болесници чија клиничка слика и пато-
лошки налаз личе на НЦЛ (тзв. NCL-like), очекује се да ће бити откривено још 
генских локуса. 
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Главно патолошко обележје НЦЛ су инклузије у лизозомима које се виде у 
ткивима помоћу електронског микроскопа (слика 1). Ове инклузије су аутоф-
луоресцентне и првобитно мишљење је да се ради о липофусцину. На основу 
тога је поремећај добио назив неуронска цероидна липофусциноза који се још 
увек употребљава. У циљу откривања инклузија најчешће се биопсијом узи-
ма узорак коже, коњуктиве и/или ректалне слузокоже. Инклузије могу бити у 
виду осмофилних гранула, криволинијских, праволинијских телашаца или у 
облику отиска прста. Позитиван налаз добијен електронском микроскопијом 
да постоји исталожен материјал има велики дијагностички значај јер указују на 
НЦЛ. Нажалост, биопсија периферног ткива може бити негативна, као што се 
дешава код облика НЦЛ са касним почетком. 

Слика 1. Инклузије код НЦЛ виђене електронским микроскопом

Испитивања појединости патобиолошких пормећаја код осталих типова 
НЦЛ су у току, поред CLN1 и CLN2, за које се зна да су узроковане недостат-
ком растворљиве лизозомске хидролазе. Активно истраживање се спроводи у 
циљу расветљења улоге протеина и њихових интеракција, супстрата, механи-
зама неуронске смрти и односа између различитих НЦЛ протеина у завршном 
интраћелијксом путу, укључујући, бар делом, процес ендозомално-лизозомал-
не аутофагне деградације (слика 2).
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Слика 2. Конвергенција ендозомно-лизозомног и аутофагно-лизозомног пута 
деградације 

клиничке и Патобиолошке карактеристике

Конгенитална нцл

CLN10 болест (конгенитална, CTSD, MIM#610127)
Конгенитални облик НЦЛ је ретко обољење. Иако је болест примарно кон-

генитална, описани су болесници (са мутацијом на CLN10 гену) са тешким кас-
ним инфантилним обликом НЦЛ.

Клиничка слика болести испољава се већ на рођењу, у виду респираторне 
недовољности, ригидитета и епилептичког статуса. До леталног исхода долази 
у периоду од неколико сати до неколико недеља живота. Код облика болести 
са каснијим почетком, описан је неуродегенеративни ток који више личи на 
тежак облик касне инфантилне НЦЛ, са оштећењем вида, атаксијом и психо-
моторним пропадањем у клиничкој слици. 

CLN10 ген кодира главну лизозомску аспартну протеазу катепсин Д (cathepsin 
D - CTSD). Начин на који се CTSD транспортује до лизозома зависи од рецептора 
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за маноза-6 фосфат и разликује се у односу на тип ћелије. У лизозому је укључен 
у протеолизу. Одређен број супстрата је откривен in vitro, укључујући и просапо-
зин који се разлаже на сапозине A, B, C и D. Сапозини A и D су есенцијални ко-
фактори протеина за хидролизу сфинголипида. Специфичан супстрат за хумани 
интраћелијски CTSD је још увек непознат. Друге биолошке функције у којима 
CTSD може да има улогу су ћелијска пролиферација, одстрањење антигена и 
апоптоза. Животињски модели ове тешке неуродегенеративне болести обухва-
тају беле шведске овце (које преживе само неколико дана) и америчке булдоге 
са блажим фенотипом и каснијим почетком. CTSD knock-out миш ctsd-/- је више 
проучаван. Клинички фенотип је веома агресиван. После краткотрајног периода 
нормалног развоја следе нагли губитак вида и епилептички напади. Претпоста-
вља се да су епилептички напади код ових модела удружени са снижењем гама-
амино-бутарне киселине (GABA) и са поремећајем њене трансмисије. Код ctsd-
/- миша, неурони и глија централног нервног система садрже аутофлуоресцент-
на тела уз накупљање подјединице С митохондријалне АТП-азе и ганглиозида. 
Патолошке промене су нарочито изражене у таламакортикалним путевима и 
обухватају активацију микроглије, астроцитозу, губитак неурона и синапси и 
аксоналну дегенерацију. Процес ћелијске смрти, а који није апоптоза, обухвата 
активацију глије, инфламацију и/или повећан оксидативни стрес. 

инфантилна и касна инфантилна нцл

CLN1 болест (инфантилна, инцл; Santavuori-Haltia disease; MIM#256730)
CLN1 је болест са почетком у доба одојчета и карактерише се израженим 

успорењем неуролошког развоја током друге половине прве године живота. 
Манифестује се развојном регресијом, моторном оштећењем, епилептичким 
нападима и оштећењем вида.Често постоји микроцефалија која може бити 
евидентна већ на рођењу. Клинички ток болести је рапидно прогресиван дово-
дећи рано до вегетативног стања. Деца обично умиру током првих десет година 
живота. Главни терапијски изазов је лечење епилептичких напада. Потпора у 
исхрани, често исхрана преко гастричне тубе и физикална терапија чине осно-
ву неге ове деце. 

Генетска грешка је у гену РРT1 (палмитоил протеин тиоестераза 1), који 
кодира протеин са карактеристикама солубилног лизозомског ензима. Иако се 
тачна природа дисфункције овог протеина још истражује, постоји доказ да је 
функција прекинута на лизозомско-ендозомалном путу. Претпоставља се да у 
нервним ћелијама, РРT1 може да учествује у различитим ћелијским процесима 
укључујући ендоцитозу, пренос везикула, синаптичку функцију, метаболизам 
липида и/или апоптозу. 

Патолошке анализе код људи су показале да у већини ћелија долази до 
акумулације аутофлуоресцентног депозита у лизозомима Депозити су грану-
ларне природе и називају се грануларни осмофилни депозити-ГРОД (granular 
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osmophilic deposits-GROD). У саставу нагомиланог материјала је активатор 
сфинголипида, сапозини А и D. Овакав налаз се може видети електронском 
микроскопијом (ЕМ) ткива коже, коњуктиве и/или ректалне слузнице добије-
них биопсијом ткива оболелих. 

Дијагноза се може поуздано поставити помоћу ензимског есеја РРT1 актив-
ности код деце са сумњом на CLN1 болест. Сумњу да је дете оболело од CLN1 
би требало да побуди значајно заостајање у неуролошком равоју, епилептички 
напади и/или губитак вида код одојчади у првим месецима живота. Микро-
цефалија може да буде изражена. CLN1 болест је доказана код болесника са 
почетком у одраслом добу (види у наставку).

Модели ове болести код мишева имитирају клинички фенотип код људи 
(губитак вида, напади, моторне абнормалности, скраћен животни век). Неу-
ропатолошка истраживања су поред ГРОД и аутофлуоресценције показала и 
атрофију таламокортикалног пута. Неурофизиолошке студије на експеримен-
талним моделима су показале синаптичке абнормалности и промене у биосин-
тези холестерола.

Цистеамин битартрат је коришћен у покушајима да се одстрани нагомила-
ни материјал код болесника са CLN1 (NICHD, USA). Други директни начини 
лечења нису доступни. 

CLN2 (класична касна-инфантилна нцл, kKINCL; болест Jansky-
Bielschowsky; MIM#204500)

Класични облик CLN2 болести почиње између друге и четврте године 
живота. Рани психомоторни развој је нормалан. Иницијално се јавља гу-
битак моторних способности, често удружено са атаксијом и проблемима 
у говору. Са прогресијом болести јављају се епилептички напади (обично у 
трећој години живота). Напади могу бити генерализовани тоничко-клонич-
ки, парцијални, чак и апсанси. Тешко се постиже контрола напада, мада у 
почетку може бити веома ефикасна примена бензодиазепина. Миоклонус 
може постојати истовремено са нападима, или доводи до прекидања спавања 
или је присутан током дневних активности. Оштећење вида се често јавља 
до четврте године живота и споро прогредира. Код неких болесника функ-
ције вида могу остати очуване током прве деценије. Оболела деца временом 
постају попотпуно непокретна, а када се јаве проблеми са гутањем неопходна 
је исхрана преко гастричне сонде. Објављен је систем клиничке процене деце 
са CLN2 који се користи у студији клиничке генске терапије (Cornell Medical 
Center, R. Crystal, USA).

CLN2 болест настаје услед мутација гена за трипептидил пептидазу-1 (TРР1). 
Овај протеин предстравља солубилну лизозомску хидролазу која се транспор-
тује до лизозома уз посредовање рецептора за маноза-6 фосфат. Супстрат овог 
протеина in vivo није још потпуно познат, међутим наводи се да TРР1 покреће 
деградацију субјединице С митохондријалне АТП-азе. Субјединица С је главна 
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комплонента нагомииланог материјала у лизозомима (аутофлуоресцентни це-
роидни липофусцин). Могуће је да TРР1 протеин не доспева до лизозома (хума-
на CLN2 имуноцитохемија). 

Генске мутације код људи са CLN2 су превасходно тзв. мисенс мутације. 
Претпоставља се, на основу анализа структуре кристала CLN2 протеина, да 
индиректно доводе до нестабилности и деградације протеина. Неке мутације 
потпомажу протеолитичку активност. Патолошке промене код оболелих од 
CLN2 болести укључују и аутофлуоресцентну субјединицу С митохондријалне 
АПТ-азе. Инклузије у лизозомима које се могу видети електронском микро-
скопијом су криволинијског (КЛ) облика. Атрофија кортекса и церебелума је 
последица тешког губитка неурона и ламинарне некрозе. Постоји активација 
микроглије.

Резултати неурофизиолошког испитивања су врло карактеристични за 
класичну CLN2 болест. Електроенцефалографски (EEГ) запис показује типи-
чне окципиталне шиљке током споре фотостимулације (1 до 2 Hz). Електроре-
тинограм (EРГ) може показивати лош одговор чак и у периоду пре клиничких 
показатеља да је вид оштећен. Абнормалности како на ЕЕГ-у, тако и на ЕРГ су 
прогресивне. Визуелни евоцирани потенцијали (ВEП) су абнормално повећа-
ни, џиновски, чак и у каснијим фазама болести. Магнетска резонанација (МР) 
главе обично показује прогресивну генерализовану атрофију великог и малог 
мозга. Описане су промене у белој маси у перивентрикуларној регији, а такође 
хипоинтензни сигнал у таламусима. 

Дијагнозу је могуће поуздано поставити ензимском анализом ТРР1 актив-
ности. На CLN2 болест би требало посумњати код претходно здравог детета 
које показује застој у психомоторном развоју или појаву необјашњених епи-
лептичке нападе у узрасту око треће године живота. Теоријски је могуће да 
примена малих молекула (шаперона) доведе до повећања нативне резидуалне 
ензимске активности, мада висока инциденција p.Arg208X може ограничити 
корист овог терапијског приступа. 

Постоје модели CLN2 болести код мишева (тремор, моторни поремећаји, 
атаксија, веома скраћен животни век, дегенерација таламокортикалних путе-
ва и атрофија церебелума) и код паса. Модели CLN2-/- миша су коришћени 
у експериментима за лечење матичним ћелијама и применом генске терапије 
доводећи до напретка у неуропатологији. Након ефикасности која је показана у 
испитивањима на моделима као што су глодари и примати, мали број клинич-
ких студија у фази I (Oregon Health Univ with Stem Cells Inc., USA) су примењи-
вале матичне ћелије (неурални прогени) у виду ињекција директно у ЦНС код 
оболелих од CLN1/2. Није описано клиничко побољшање. У току су студије 
код болесника са CLN2 (Cornell Medical Center, R. Crystal, USA) у којима, ко-
ристећи систем ААВ-вектора, дефицитарни протеин допрема се директно ин-
трапаренхимно у ЦНС. Следи процена клиничког исхода, а такође магнетске 
резонанције и лабораторијских параметара. 
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Ако се изузму ова малобројна клиничка истраживања, лечење и даље ос-
таје примарно симптомско. Контрола епилептичких напада је главни изазов у 
терапији, а такође исхрана и побољшање квалитета живота.

варијанте касне инфантилне нцл

CLN5 (варијанта касне инфантилне нцл, vKINCL, vLINCLFin; MIM#256731)
CLN5 болест је једна од варијанти касног инфантилног облика НЦЛ и има 

релативно мале варијације у клиничком фенотипу између болесника. Први 
описани болесници су из Финске, главна мутација (CLN5Fin major) је 2 bp деле-
ција у егзону 4 (c.1175delAT). После прве идентификације, различите мутације 
су пронађене међу болесницима различитог етничког порекла (колумбијско, 
португалско, италијанско, шведско, северно-америчко, пакистанско, авганис-
танско, кинеско, индијско, египатско и хиспано). Клинички фенотип је сличан, 
али у релативно широком оквиру код различитих мутација и етничких група, 
Спектар мутација је веома широк, али најмање 59% мутација убрзава термина-
цију кодона преко малих делеција, инсерција или нонсенс промена.

Почетак болести је обично између треће и седме године живота, али су оп-
исани и болесници са почетком у јувенилном добу (17 година). Након нормал-
ног рођења и раног психомоторног развоја, долази до застоја у развоју који 
је удружен са моторним оштећењем. Потом следи оштећење вида и слепило. 
Когнитивнно пропадање је рани знак. Напади се обично јављају око девете го-
дине. Најчешће су генерализовани, али могу бити и парцијални. Миоклонус се 
често запажа и може да се јави пре и независно од епилептичких напада. Про-
блеми у понашању нису тако чести. EEГ показује постериорне шиљке током 
фотостимулације споре фреквенције. Џиновски соматосензорни евоцирани 
потенцијали (СЕП) се често виђају код болесника са миоклонусом средином 
прве деценије живота. Офталмолошки налази су обично патолошки током 
првог тестирања и често показују макуларну дистрофију. Изражена оптичка 
атрофија се резвија до узраста од 7-9 година. Магнетска резонанација главе 
показује скоро увек абнормалности у време постављања дијагнозе у виду изра-
жене церебеларне атрофије. Језгра таламуса могу бити хипоинтензна на T2-w 
секвенцама. Преживљавање је обично до тинејџерског узраста. 

Патолошки ултраструктурни налаз је углавном мешовит: криволинијска 
тела, као отисак прста и ГРОД, мада нису увек присутни чак ни код болесни-
ка са молекуларном потврдом дијагнозе. Главна компонента материјала који је 
нагомилан у лизозомима је субјединица С митохондријалне АТП-азе. Неуро-
физиолошко тестирање показује џиновске ВЕП и СЕП, а на ЕРГ-у веома лош 
одговор. Дијагноза се поставља идентификацијом молекуларне мутације.

Клиничко лечење је симптомско и нарочито је усмерено ка лечењу епилеп-
сије која са прогресијом постаје интрактабилна. Фармаколошко лечење миокло-
нуса и дистоније и превенција контрактура је од великог значаја., Куративна 
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терапија не постоји. Будуће клиничке студије могу имати за циљ да се помоћу 
матичних ћелија или генском терапијом коригује недостатак протеина. 

CLN5 протеин је растворљив лизозомски гликопротеин који је, након ос-
лобађања из предформе, усмерен ка лизозому. Постоје научне чињенице да 
CLN5 мутације могу да ометају његов транспорт до лизозома што узрокује аб-
нормалну ретенцију ендоплазматског ретикулума. Недавни докази подржавају 
хипотезу о улози CLN5 у контролисању лизозомских рецептора (сортилин, ка-
тјон-независни маноза 6-фосфат рецептор, CI-MPR). Други подаци указују да 
CLN5 у интеракцији са осталим НЦЛ протеинима (TРР1, CLN3 пептид, РРT1, 
CLN6 и/или CLN8) може узроковати прекидање много распрострањенијих ће-
лијских путева у лизозомалном процесирању. 

Постоје анимални модели из групе сисара који обухватају псе, овце и го-
веда. Модел CLN5-/- knockout миша је још више развијен. Ови мишеви, као и 
други анимални модели, показују благ фенотип у односу на онај код људи. Мо-
дели показују типичне депозите у виду отиска прста и криволинијских инклу-
зија заједно са нагомилавањем аутофлуоресцентног материјала и субјединице 
С митохондријалне АТП-азе у ЦНС-у. Презентација код ових модела указује 
да су абнотмалности у вези са оштећењем мијелина, неуронске дегенерације и 
инфламације. Постоје експериментални докази који говоре у прилог прекла-
пања биолошког пута CLN1 и CLN5. Патобиолошке појединости и повезаност 
болести код људи са оштећењем функције протеиа је још увек у испитивању.

CLN6 (варијанта касне инфантилне нцл; vKINCL; vLINCL; MIM#601780)
CLN6 болест је друга варијанта касног инфантилног облика НЦЛ. Почетак 

болести је обично имеђу прве и пете године, мада су описани случајеви са касним 
почетком болести. CLN6 ген је објављен 2002 и највећи број болесника је до сада 
описан из Индије, Костарике, Чешке Републике, Португала и Пакистана. Мањи 
број случајева је из Француске, Италије, Турске, Саудијске Арабије и Бразила. 

Узраст у коме почиње болест је у широком распону од 18 месеци до 8 го-
дина Иницијалне клиничке манифестације обухватају кашњење у моторном 
развоју и церебеларне симптоме у виду атаксије и дизартрије. Напади најчешће 
почињу пре пете године живота, а такође рано настаје губитак вида. Исто као 
и код CLN2, EEГ може показивати постериорна пражњења високе амплитуде 
у одговору на фотостимулацију. Магнетска резонанција главе показује гене-
рализовану и прогресивну атрофију малог и великог мозга. Може се видети 
појачан T2-w сигнал у перивентрикуларној белој маси и снижен интензитет у 
таламусу и путамену. То је рапидно прогресивна болест која се завршава летал-
ним исходом обично између пете и десете године живота, мада неки болесници 
са касним-инфантилним обликом болести могу да доживе тинејџерски узраст. 
Описана је и CLN6 болест са касним почетком, у адултном добу.

Клиничко лечење се састоји од симптомске терапије, нарочито усмерене 
према успостављању контроле напада који се јављају у раној фази болести и 
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постају рефракторни на терапију. Значајна је примена лекова у терапији ми-
оклонуса и спастицитета. Централно место има палијативна нега, која је ус-
мерена ка побољшању квалитета живота. С обзиром да је функција CLN6 још 
увек непозната, до сада нису започете експерименталне клиничке студије. 

Патолошки налаз је у суштини немогуће разликовати од других варијан-
ти касног инфантилног облика НЦЛ. Електронском микроскопијом се добија 
полиморфан и мешовит налаз са депозитима у облику отиска прста, праволи-
нијских и атипичних криволинијских инклузија. Код облика са каснијим поче-
тком виде се и грануларне инклузије. У размазу крви не виде се вакуолизирани 
лимфоцити. Дијагноза се поставља откривањем мутације.

CLN6 ген кодира мембрански протеин који се налази у ендоплазматском 
ретикулуму. Биолошка функција и патобиолошка дисфункција код људи је не-
довољно разјашњена. Претпоставља се да протеин омета сазревање или ензим-
ску функцију лизозомске хидролазе. Не постоје главне мутације код људи и 
бројне мутације су јединствене.

Постоје анимални модели за овај облик НЦЛ укључујући nclf миша и два 
модела оваца. Неуродегенеративни ток болести код анималних модела веома 
личи на онај код људи. Код модела овце из Јужног Хемпшира у Новом Зеланду, 
неуродегенерација је изражена са губитком неурона и генерализованом атро-
фијом и пигментном дегенерацијом. Запажена је рана активација микроглије. 
Постоји губитак GABA-ергичких интернеурона са снижењем концентрација 
GABA-е. Губитак таламичких релејних неурона и патологија синапси могу ука-
зивати на поремећај у неуралној мрежи и улогу у фенотипу. 

CLN 7 (варијанта касне инфантилне нцл; vKINCL, vLINCL; MFSD8; 
MIM#610951)

CLN7 се назива још и турска варијанта касног инфантилног облика НЦЛ. 
Слично као и код других варијанти КИНЦЛ, почетак је средином прве деце-
није. У узрасту од две до седме године почиње агресивна и тешка епилепсија 
је удружена са развојном регресијом. Клинички ток је рапидно прогресиван са 
појавом миоклонуса, атаксије, деменције и слепила. Код неких болесника прве 
манифестације су почеле са губитком вида или моторном регресијом, понекад 
са знацима паркинсонизма. Могу постојати значајни поремећаји личности и 
понашања као и поремећај спавања. Описани су стереотипни покрети руку. 
Долази до раног смртног исхода.

Јавља се генерализована атрофија мозга која захвата велики и мали мозак. 
Лизозоми су испуњени аутофлуоресцентним материјалом, свуда у неурони-
ма, нарочито у базалним ганглијама и таламусу, мање у астроцитима и олиго-
дендроглији. Имуноцитохемијском анализом је показано нагомилавање субје-
динице С митохондријалне АТП-азе у лизозомима. У централном нервном 
систему се путем електронске микроскопије виде инклузије у виду отиска прс-
та и праволинијских депозита. Криволинијске инклузије су виђене у ћелијама 
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периферног ткива. Прогесивне промене на ретини корелирају са трајањем бо-
лести и степеном оштећења вида. 

Карактеристичан EEГ налаз показује дифузну спору основну активност и 
окципиталне шиљке који се чешће јављају током спавања. Приказан је елек-
трични статус током спавања. EРГ је веома атенуисан већ у раној фази болести. 
ВЕП анализа показује продужење Р1 латенције у раној фази, са прогресијом до 
губитка одговора. Снимањем главе се рано запажају абнормалности, у виду ге-
нерализоване церебралне и церебеларне атрофије. Ретко се откривају промене 
у белој маси перивентрикуларно, истањење корпуса калозума и хипоинтензи-
тет таламуса. Описана је атрофија можданог стабла.

Клиничко лечење је потпорно. Контрола напада може бити изазов и за 
бројне антиконвулзивне лекове се сматра да могу бити од користи. Пробле-
ми у понашању, хиперактивност и агитираност могу бити веома тешки за 
решавање како за лекара, тако и за породицу. Због спастицитета могу бити 
потребни лекови против спазма. Тренутно не постоји експериментална тера-
пија за CLN7.

MFSD8 кодира протеин за који се претпоставља да је саставни протеин мем-
бране и да има улогу транспортера кроз лизозомску мембрану. Његов супстрат 
још увек није познат. Иако су ген и удружене мутације превасходно откривене 
код болесника из Турске, касније су сукцесивно описивани болесници из дру-
гих земаља укључујући Италију, Египат, Индију, Хрватску, Чешку Републику, 
Француску и Грчку.

CLN8 (NE/EPMR); варијанта касне-инфантилне нцл, vLINCL; MIM#610003)
CLN8 болест је први пут описана у финској популацији као епилептички 

синдром детињства под називом „northern epilepsy (NE)“ или прогресивна 
епилепсија са менталном ретардацијом (ПЕМР), све док неуропатолошка ис-
питивања нису открила цитоплазматске аутофлуоресцентне накупине типи-
чне за НЦЛ-сличне поремећаје. Помоћу електронске микроскопије виде се 
депозити и у ћелијама ЦНС-а по типу криволинијских инклузија, чешће него 
депозити као отисак прста или ГРОД. Након идентификовања гена у Фин-
ској, описани су болесници из Турске, Италије и Израела који су оболели од 
варијанте касне инфантилне НЦЛ у тешком облику а за које је доказано да су 
носиоци музације за CLN8.

Болесници са ПЕМР су хомозиготи за мисенс мутацију (c.70C>G, 
p.Arg24Gly). Иницијални симптоми у овој кохорти су генерализовани тонич-
ко клонички напади који почињу у узрасту између пете и десете године. Са 
приближавањем ка пубертету повећава се учесталост напада и јавља се мо-
торно и когнитивно пропадање. Иако се током друге деценије дешава про-
гресивна атрофија церебелума и можданог стабла, болесници могу доживети 
шесту деценију. Вид и ЕРГ су очувани. EEГ показује спору основну активност 
са мултифокалним епилептичким пражњењима. Атрофија малог мозга се 
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на магнетској резонанцији јавља касније. Неуропатолошки налаз код ПЕМР 
примарно показује таложење материјала, губитак неурона и активацију глије 
у кортексу и церебелуму.

У варијанти касне инфантилне форме ове болести постоји кашњење у ра-
ном психомоторном развоју (ходање и говор), а потом следе миоклонички 
епилептички напади и атаксија у узрасту између друге и седме године. Иако 
клиничка слика може побудити сумњу на епилептичку енцефалопатију, на-
пади се ипак јављају после когнитивног нарушења и оштећења вида што го-
вори у прилог неуродегенеративне болести. Након почетка болести долази 
до рапидне прогресије болести која у узрасту од 8-10 година доводи до тешке 
неспособности и погоршања епилепсије. Фокални и генерализовани напади, 
као и апсанси, могу еволуирати и контролу напада је веома тешко успостави-
ти. Често постоје поремећаји у понашању. Уобичајени су спастицитет, тремор, 
екстрапирамидни невољни покрети. EEГ показује спору основну активност, 
ниске амплитуде и губитак одговора на фотостимулацију. Организација спа-
вања може недостајати. ЕРГ показује снижену амплитуду а потом губитак 
сигнала. ВЕП у почетку може показивати одговор високе амплитуде, али са 
прогресијом болести долази до снижења аплидуде све до ишчезавања одгово-
ра. Електронска микроскопија показује примарно криволинијске инклузије 
и као отисак прста, а постоји и накупљање субјединице С митохондријалне 
АТП-азе у лизозомима. 

CLN8 протеин је локализован у еноплазматском ретикулуму или у Голџије-
вом апарату и његова функција није позната. Претпоставља се да је његова по-
тенцијална улога у синтези, метаболизму или транспорту липида.

Фенотип код анималног модела миша (mnd) се карактерише дегенерацијом 
ретине и тешким моторним оштећењем и више потсећа на касни инфантилни 
облик CLN8 него на ПЕМР. Мишеви немају епилептичке нападе, мада испоља-
вају промене у метаболизму масти као што се виђа код ПЕМР. Опсервацијом 
ових мишева утврђено је да постоје абнормалности у глутаматергичкој неу-
ротрансмисији и претпостравља се да је она у основи дегенерације моторног 
неурона. Постоји и модел болести код пса расе енглески сетер. 

Лечење је симптомско и потпорно, Напади могу бити веома тешки за ле-
чење. Не постоји експериментални лек или терапијска студија.

нцл са Почетком болести У јУвенилном и адУлтном добУ

CLN3 (јувенилна, јнцл, Batten or Spielmeyer-Sjogren disease; MIM# 204200)
Мутације CLN3 гена доводе до болести са почетком у јувенилном добу. Ово 

је облик НЦЛ који има највећу преваленцију широм света. Класичан фенотип 
карактерише почетак болести између четврте и осме године живота када се 
јавља оштећење. Иницијални проблеми са видом могу остати незапажени и 
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често се прави грешка и сматра да ова деца имају проблеме у понашању или 
психијатријске проблеме који доводе до неуспеха у учењу. Напади се обично 
не јављају до последњих година прве деценије, или чак у другој. Најчешће 
су примарно генерализовани тоничко клонички, али се често јављају и ком-
плексни парцијални напади. Може постојати миоклоничка компонента и 
ови напади код CLN3 се класификују као миоклоничка епилепсија. Напади 
се често релативно једноставно контролишу све до касне фазе болести, али 
постоје изузеци. Моторни симптоми су примарно екстрапирамидални и спо-
ро прогредирају. Болесници остају способни и у другој деценији. Постоји 
спора прогресија когнитивног нарушења (деменција). Поремећаји понашања 
и спавања и психијатријске промене се манифестују током споре прогре-
сије болести. Могу се јавити различити симптоми као што су анксиозност, 
агресивно понашање, депресија, халуцинације (визуелне). Јављају се све из-
раженије тешкоће у одржавању пажње, испрекидано спавање и проблеми у 
говору. Поремећај спавања се јавља током прогресије болести и огледа се у 
дневној поспаности, узнемирености, хиперактивности и могу погоршати већ 
постојеће промене у понашању. Поремећаји ритма или прогресивна карди-
омиопатија се могу јавити средином друге декаде. Магнетска резонанција 
главе до десете године показује нормалан налаз, али се у наредним година-
ма могу видети благи до умерени знаци церебралне и церебеларне атрофије. 
Магнетска спекроскопија може показати благо снижење N-ацетил-аспартата. 
Опште оштећење функција неминовно доводи до зависности од туђе неге. 
Превремена смрт, обично узрокована аспирационом пнеумонијом и сепсом, 
се дешава у трећој или чак четвртој деценији живота.

Офталмолошки налаз се рано јавља и може помоћи у раној дијагнози. Кли-
нички деца могу изгледати као да користе периферни вид. Преглед офталмоло-
га може показати дегенерацију макуле, истањење крвних судова и пигментну 
акумулацију у ретини. Ови налази могу потсећати на retinitis pigmentosa. ВЕП и 
ЕРГ ишчезавају рано.

Дијагностички значај има налаз вакуолизованих лимфоцита (слика 3). Мо-
лекуларно тестирање за најчешћу 1 kb делецију (око 73% алела) је на распо-
лагању. Патолошки налаз на ретини показује значајан губитак неурона и ге-
нерализовану атрофију и подсећа на узнапредовалу retinitis pigmentosa. Бројне 
ћелије, не само нерони, показују нагомилани материјал под светлосним ми-
кроскопом. Применом ЕМ се доказују инклузије облика отиска прста као и 
вакуоле које садрже ламеларни материјал Виде се и накупине субјединице С 
митохондријалне АТП-азе.
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Слика 3. Вакуолизирани лимфоцити 

„Unified Batten Disease Rating Scale“ је коришћена у Америци за процену 
природног тока болести, а данас се користи у управо започетој другој фази 
клиничког испитивања (JUMP Study, Rochester Univ.; F Marshall, J Mink; USA) 
ефикасности лека микофенолат мофетил (CellCept). Преклиничке студије на 
анималним моделима за CLN3 су документовале имунолошке маркере код бо-
лести и ефикасност имунолошке супресије. 

Патобиолошка фунција CLN3 протеина још увек се испитује. То је ендозо-
мални/лизозомски трансмембрански протеин који изгледа да има водећу уло-
гу у касном систему ендозомалног/лизозомског транспорта. Претпоставњена 
улога CLN3 је у лизозомској ацидификацији, фузији мембране, транспорту 
везикула, аутофагији, апоптози и/или протеолипидној модификацији. Постоје 
бројни анимални модели за CLN3 укључујући један са хуманом делецијом 
(CLN3deltaex7-8) која је уметнута у геном миша. Клиничка слика код ових мише-
ва обухвата поремећај понашања, смањење спонтане активности и оштећење 
учења и меморије као и значајно скраћење животног века. Патолошке проме-
не су најизраженије у таламокртикалном систему. Код ових модела описано је 
прекомерно активирање AMPA-глутаматских рецептора. Ако се исто покаже и 
код људи, то може имати утицаја на лечење болесника. 
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кУфсова болест

Иако је термин Куфсова болест углавном била употребљавана за адултни 
облик НЦЛ, бројни прикази породица и начина наслеђивања указују на два 
облика НЦЛ-сличне болести: аутозомно доминантни (АД) и аутозомно реце-
сивни (АР) облик. Адултни облик се клинички разликује због отсуства окулар-
них симптома Сви облици НЦЛ са почетком у одраслом добу су означене као 
адултни облик НЦЛ (АНЦЛ). 

CLN4 (CLN4B; DNAJC5/CSF ANCL, аутозомно доминантна Куфсова бо-
лест, перијев тип; MIM#162350)

Aутозомно доминантни облик НЦЛ са почетком у одраслом добу је от-
кривен ове године и означава се као CLN4. У оригиналној вишегенерацијској 
породици коју је описао Пери, почетак болести је био у раним тридесетим го-
динама, са церебеларним симптомима, након којих су се јавили напади, ми-
оклонус и прогресивна деменција. Остали описи породица које су имале неве-
дени молекуларно-генетски поремећај су проширили старосне оквире у којима 
почиње болест, од 24 до 46 година. Код неких болесника почетни симптоми су 
били епилептички напади, миоклонус и понекада екстрапирамидални невољ-
ни покрети који су праћени деменцијом после више година. Патолошки налаз 
периферног ткива добијеног биопсијом може бити негативан, али прегледом 
ЦНС-а се откривају грануларне накупине и акумулиран липопигмент. 

Аутозомно-рецесивни облик Куфсове болести са касним почетком 
(MIM#204300) се дели у два карактеристична фенотипа: Тип А почиње са ми-
оклоничком епилепсијом, а касније се јављају деменција и атаксија, док Тип Б 
почиње са деменцијом а касније се јављају церебеларни и екстрапирамидал-
ни знаци. Болест почиње обично око тридесете године, међутим, описани су 
болесници са почетком у периоду од касног тинејџерског доба до шесте деце-
није. Нису откривени ретинална дегенерација ни оштећење вида. Магнетска 
резонанација главе указује на генерализовану атрофију великог и малог мозга 
током пет до шест година од почетка болести. Патолошка анализа применом 
електронске микроскопије показује мешовите инклузије укључујући ГРОД, 
криволинијске и инклузије облика отиска прста. 

CLN 12 (ATP13A2; аутозомно рецесивна Куфсова болест; MIM#610513)
Након откривања ATP13A2 (неуронални Р-тип ATП-аза ген) мутација код 

модела пса (тибетански теријер) за касни почетак НЦЛ, код породице са ти-
пичном патологијом за НЦЛ је испитана цела егзомска секвенција пронађена је 
и појединачна хомозиготна мутација ATP13A2. Овај ген је од раније познат као 
узрок врло ретког облика јувенилног аутозомно рецесивног паркинсонизма 
са деменцијом (Kufor-Rakeb-ов синдром). У описаној белгијској породици са 
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НЦЛ, тешкоће у говору су примећене у узрасту од осам година. У узрасту од 
11 до 13 година постојао је нестабилан ход. Током наредних година дошло је 
до појаве миоклонуса, погоршања атаксије, прогресивних екстрапирамидал-
них знака са акинезијом и ригидитетом и проблема са говором. Пробанд је 
у узрасту од 25 година имао тежак миоклонус, неразумљив говор и био је ве-
зан за колица. Поред пирамидног и екстрапирамидног оштећења, постојали су 
булбарни знаци и парализа погледа са ограничењем погледа навише. Патолош-
ка анализа ЦНС-а показује спиралне ламеларне инклузије типичне за НЦЛ и 
липопигментним депозитима у ретини. Остали оболели чланови породице су 
показивали знаке спиноцеребеларне атаксије, булбарне знаке, пирамидалне и 
екстрапирамидалне абнормалности и деменцију. Клинички се нису јавили зна-
ци оштећења вида. Овај рад наглашава могућу значајну паралелу између НЦЛ 
и паркинсонизма и указује да прекид лизозомском путу може довести до више 
општих неуродегенеративних фенотипа. 

CLN6 (CLN6; аутозомно рецесивна Куфсов болест са касним почетком)
За разлику од CLN6 болести са почетком у дечјем узрасту, код болесника 

са овим обликом НЦЛ, болест се примарно презентује у тинејџерском узрасту 
све до тридесетих година живота. Болест почиње миоклоничким нападима 
и има обележја типа А фенотипа. За разлику од облика болести са ранијим 
почетком, код овог облика нема оштећења вида. Генотипско-фенотипска ко-
релација није извршена. Претпоставља се да очувана функција ретине може 
бити одраз постојања резидуалног протеина и донекле задржане фунционалне 
активности. Описани болесници су били италијанског порекла, али су, такође, 
доказани и болесници ирског, малтешког и француско-канадског порекла. 
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11.1. THE NEURONAL CEROID LIPOFUSCINOSIS 
DISORDERS

Katherine B. Sims, M.D.
Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School, Boston, US

introduCtion

The neuronal ceroid lipofuscinosis (NCL) disorders are a group of genetically in-
herited lysosomal neurodegenerative diseases which can cause neurologic abnormal-
ities in all age groups. The clinical features affect primarily the central nervous system 
and may include, in variant fashion, cognitive failure (dementia, encephalopathy), 
seizures which often are myoclonic, movement abnormalities which are often ataxic 
in nature, and visual failure. Retinal degeneration and visual failure is rare in the late-
onset forms of these diseases. The majority of these genetic disorders are autosomal 
recessive, although there are rare autosomal dominant adult-onset forms.

Historically these disorders were characterized by clinical age of onset and patho-
logic hallmarks of lysosomal deposition. The individual disorders were initially given 
names honoring those that first identified the clinical spectrum in narrow ethnic 
populations. The classic clinical distinction was therefore infantile, late-infantile, 
juvenile and late-onset or adult. As the genes for these related diseases have been 
identified, additional forms of late-infantile, congenital and juvenile-onset have been 
recognized. There are currently 13 genetic loci identified (11 published) in associa-
tion with human NCL disease [Table 1]. As there are cases which by clinical history 
and pathologic features appear to be NCL-like, it is presumed that more genetic loci 
will be identified.

The pathologic hallmarks of the NCLs are of membrane-bound (lysosomal) in-
clusions seen on electron microscopy in tissues [Figure 2]. These inclusions are auto-
fluorescent and were originally thought to be lipofuscin. Hence the nomenclature, 
neuronal ceroid lipofuscinosis, a title that has continued in use. Common sites of bi-
opsy and inclusions identification include the skin, conjunctiva and/or rectal tissues. 
Inclusions can appear as granular osmophilic deposits (GROD), curvilinear (CL), 
rectilinear (RL) or as more crystalline fingerprint bodies (FP). The identification of 
this storage material by biopsy and EM when positive assists in strongly suggesting 
the NCL diagnosis. Unfortunately peripheral tissue biopsy may be negative, as is par-
ticularly true, in the late-onset forms of NCL.

The pathobiologic details of the NCL disorders, other than those of CLN1 and 
CLN2 which are classic soluble lysosomal hydrolases, are still being worked out. Ac-
tive research is ongoing to elucidate the protein function, the substrates and interacting 
partners of these proteins, the mechanisms of neuronal death and the relationships 
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between the various NCL proteins in a final common intracellular pathway, involv-
ing at least in some part, the endosomal-lysosomal autophagy degradation pathways 
[Figure 1].

CliniCal and pathobiologiC FeatureS

Congenital NCL

CLN10 (congenital, CTSD, MIM#610127)
CLN 10 disease appears, at this point, to be a rare disease. It has been primarily 

recognized as a congenital form of NCL although severe late-infantile cases have 
been described. Clinically these patients present at birth with respiratory failure, 
rigidity, and status epilepticus. Death occurs within hours to weeks after birth. In 
the later onset forms, a neurodegenerative course much like severe late-infantile 
has been described, with clinical features of visual failure, ataxia and progressive 
psychomotor regression. 

The CLN10 gene encodes the major lysosomal aspartic protease cathepsin D 
(CTSD). Variant within different cell types, CTSD is transported to the lysosomes 
in a mannose-6-phosphate receptor-dependent manner. Within the lysosome it is 
involved in limited proteolysis. A number of substrates have been recognized in vitro, 
including prosaposin which can be cleaved into saposins A, B, C, and D. Saposins A 
and D are essential cofactors for some sphingolipid hydrolysis proteins. The specific 
substrates for human intracellular CTSD remain unknown. Other cellular biologic 
functions in which CTSD may have role include those of cell proliferation, antigen 
processing, and apoptosis.

Animal models of this severe neurodegenerative disease include the White Swed-
ish Landrace sheep (which die within a few days of birth) and, with a less severe 
late-onset phenotype, the American Bulldog. The CTSD knock-out mouse ctsd-/- has 
been better studied. The clinical phenotype is very aggressive. After brief normal de-
velopment there is the rapid onset of visual failure and seizures. In presumed associa-
tion with the seizures, decreased GABA and dysfunctional GABAergic transmission 
has been shown in this model. In the ctsd-/- mice the CNS neurons and glia contain 
autofluorescent bodies and accumulate subunit c of the mitochondrial ATPase and 
gangliosides. Pathologic changes of microglial activation, astrocytosis, neuronal and 
synapse loss, and axonal degeneration are particularly pronounced in the thalmocor-
tical pathways. A non-apoptotic cell death pathway may involve glial cell activation, 
inflammation and/or increased oxidative stress. 
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Infantile and Late-Infantile NCLs

CLN1 (infantile, INCL; Santavuori-Haltia disease; MIM#256730)
CLN1 disease is an infantile onset disorder with profound neurodevelopmental 

failure manifested in the second half of the first year by developmental regression 
with motoric deterioration, seizures, and visual failure. There is often microcephaly 
which may have been evident at birth. The course of the disease is rapidly progres-
sive and leads to an early vegetative state. The children usually die within the first ten 
years of life. Management of seizures is a major challenge. Nutritional support, often 
by g-tube, and physical therapy are mainstays of care. 

The genetic defect is in the PPT1 (palmitoyl protein thioesterase 1) gene. The 
encoded protein is a well characterized soluble lysosomal enzyme. Although the ex-
act nature of the protein dysfunction remains under study, there is evidence that 
function is disrupted in the lysosome-endosomal pathway. It has been proposed that, 
in neuronal cells, PPT1 may participate in a variety of cellular processes possibly 
including endocytosis, vesicular trafficking, synaptic function, lipid metabolism and/
or apoptosis. 

Human pathologic studies shows that most cell types accumulate autofluores-
cent lysosomal storage deposits. These are granular in nature and are termed GRODs 
(granular osmophilic deposits). Storage material in the GROD consists of at least 
sphingolipid activator saposins A and D. These findings can be demonstrated in pa-
tients by electron microscopy (EM) of skin, conjunctiva and/or rectal biopsy. 

Diagnosis can be made most efficiently by enzyme assay of PPT1 activity in a 
child suspected of having CLN1 disease. CLN1 should be suspected in an infant in 
the first few months of life that shows significant failure of neurodevelopmental prog-
ress, seizures and/or visual failure. Microcephaly may be prominent. CLN1 disease 
has been identified in adult onset patients (see below)

In mouse models of the disease the clinical phenotype mimics that of human 
disease (visual loss, seizures, motor abnormalities, shortened life span). Neuropatho-
logic study has shown thalmocortical atrophy in addition to the GROD and autofluo-
rescence. Neurophysiologic studies in these models have shown synaptic abnormali-
ties and changes in cholesterol biosynthesis.

Cysteamine bitartrate is being used in trials to try and clear storage material 
from patients with CLN1 disease (NICHD, USA). No other direct curative treat-
ment is available.

CLN2 (classic late-infantile, cLINCL; Jansky-Bielschowsky disease; MIM#204500)
CLN2 disease, in its classic form, has onset between the ages of 2 and 4 years. 

Early psychomotor development is normal. There is an initial decline in motor skills 
often with an ataxia and deteriorization of speech and language. As progression en-
sues, seizures appear (usually in the third year of life). The seizures may be generalized 
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tonic-clonic, partial or even absence in nature. They are difficult to control although 
benzodiazepines may be particularly helpful. Myoclonus may coexist and can disrupt 
sleep as well as daytime function. Visual loss appears often by the 4th year of life and 
is slowly progressive. Some patients may retain some visual function during the first 
decade. Eventually the children become totally dependent and need g-tube support 
when swallowing becomes problematic. A clinical scoring system has been published 
and is currently being used in clinical gene therapy trials (Cornell Medical Center, R. 
Crystal, USA).

CLN2 disease is due to mutations in tripeptidyl peptidase 1 (TPP1). This pro-
tein is a soluble lysosomal hydrolase that is transported to the lysosome by a man-
nose 6-phosphate receptor mediated pathway. The in vivo substrates of this protein 
are not fully known, but TTP1 has been reported to initiate degradation of subunit 
c of the mitochondrial ATPase protein. Subunit c is a major component of the 
lysosomal storage material (autofluorescent ceroid lipofuscin) seen pathologically 
in CLN2 disease. TTP1 protein may not reach the lysosome (human CLN2 immu-
nocytochemistry). 

In CLN2 human disease, the gene mutations are primarily missense ones. They are 
predicted, based on analysis of the CLN2 protein crystal structure, to disrupt folding 
and to lead to protein instability and degradation. Some mutations may compromise 
proteolytic activity. Human disease pathologic changes are seen in CLN2 disease and 
include the autofluorescent subunit c of mitochondrial ATPase. Lysosomal inclusions 
are also seen characteristically and are curvilinear (CL) by EM. Cortical and cerebel-
lar atrophy are secondary to severe depletion of neurons and laminar necrosis. There 
is activation of microglia.

Neurophysiologic findings are very characteristic in classic CLN2 disease. The 
EEG shows typical occipital spikes in response to photic stimulation (102Hz). The 
ERG may show diminished response even before there are clinical signs of visual 
deteriorization. Both the EEG ictal activity and ERG abnormalities are progressive. 
Visual evoked potentials (VEP) studies can show abnormally enhanced (giant VEP), 
even until late in the disease. Cranial magnetic resonance imaging (MRI) usually 
shows progressive generalized cerebral and cerebellar atrophy. White matter abnor-
malities in the periventricular region, as well hypointense signal in the thalami, have 
been reported.

Diagnosis can be made, most efficiently, by enzyme assay of TPP1 activity. CLN2 
should be suspected in a previously healthy child who shows developmental arrest 
of psychomotor development or onset of unexplained seizure disorder around the 
age of 3 years. The majority of human CLN2 gene mutations produce premature stop 
codons. Although small molecule (chaperone) therapies are theoretically possible, 
the high incidence of p.Arg208X may limit utility of this therapeutic approach to 
augment native residual enzymatic activity.

There is a knock-out mouse model of CLN2 disease (tremor, motor abnormalities, 
ataxia, very shortened life span; CLP; degeneration of the thalamocortical pathways, 
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cerebellar atrophy) and a naturally occurring dog model exist. The CLN2-/- mouse 
model was used in stem cell and gene therapy experiments with improvement in neu-
ropathology. 

Following efficacy studies in rodent and primate models, a small phase I clinical 
trial (Oregon Health Univ with Stem Cells Inc., USA) used stem cell (neural pro-
genitors) direct CNS injection in patients with CLN1/2. No improvement in clinical 
course was reported. There are ongoing trials in CLN2 patients (Cornell Medical 
Center, R. Crystal, USA) using an AAV-vector system, and direct CNS intraparen-
chymal delivery of the deficient protein. Clinical outward will be assessed as well as 
MRI and other laboratory parameters.

Excluding these small clinical research trials, management remains primarily 
symptomatic. Control of seizures is a major challenge as well as overall nutritional 
and quality of life goals.

Variant late-infantile NCL

CLN5 (variant late-infantile, vLINCLFin; MIM#256731)
CLN 5 disease is one of the variant late-infantile forms of NCL and shows rela-

tively little clinical phenotypic variation between patients. Initially described in the 
Finnish population, the major mutation (CLN5Fin major) is a 2 bp deletion in exon 4 
(c.1175delAT) which causes frameshift and premature protein truncation at Tyr392. 
Since original identification, a variety of mutations have been identified in a broad 
variety of ethnically diverse patients, although less commonly [Columbia, Portugal, 
Italy, Sweden, North America, Pakistan, Afghan, Chinese, Asian Indian, Egyptian, 
Hispanic). The clinical phenotype is similar, but relatively broad in nature, in the dif-
ferent mutation and ethnic groups. The mutation spectrum is wide but at least 50% 
of the mutations premature termination codon through small deletions, small inser-
tions or nonsense changes.

The usual age of onset is between 3 and 7 years but has been reported in a 
couple of juvenile-onset cases (age 17 years). Following normal birth and early 
development, there is slowing of psychomotor development associated with motor 
clumsiness. This is followed by visual failure and blindness. Cognitive decline can 
be an early feature. Seizures usually appear about age 9. These are usually general-
ized but can be partial in nature. Myoclonus is frequently observed and can appear 
earlier and independent of seizures. Behavioral problems seem to be infrequent. 
The EEG shows posterior spikes to low-frequency photic stimulation. Giant SEPs 
are often seen in those patients with myoclonus in the mid-first decade. Opthal-
mologic evaluation is usually abnormal at first testing and often reveals a macular 
dystrophy. By the age of 7-9 years, there is significant optic atrophy. Cranial MRI is 
almost always abnormal at time of diagnosis and shows severe cerebellar atrophy. 
Thalamic nuclei may appear hypo intense on T2-weighted images. Survival is usu-
ally into the teenage years.
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Pathologic ultrastructural findings are mixed CL, FP, and GROD, but are not 
always present in molecularly defined cases. A major lysosomal storage component 
is subunit c of the mitochondrial ATPase. Neurophysiologic testing in patients can 
show giant VEP and SEP potentials, as well as ERG extinction. Diagnosis is made by 
molecular mutation identification.

Clinical management relies on symptomatic therapy particularly aimed at con-
trolling seizures which with progression can become intractable. Pharmacologic 
management of myoclonus and dystonia, and the prevention of contractures, are im-
portant. There are no curative therapies at present. Future clinical studies may aim to 
cross-correct the protein deficiency by stem-cell or gene therapy. 

The CLN5 protein is a soluble lysosomal glycoprotein that is targeted to the lyso-
some after cleavage from a pro form. There is research evidence that CLN5 mutations 
may disturb its lysosomal trafficking as probable cause of abnormal ER retention. 
Recent evidence has demonstrated CLN5 regulation of retromer recruitment at the 
endosome. This supports the hypothesis of a role for CLN5 in controlling the lyso-
somal sorting receptors (sortilin, cation-independent mannose 6-phosphate recep-
tor, CI-MPR). Other data suggest that CLN5 interaction with other NCL proteins 
(TPP1, CLN3 peptide, PPT1, CLN6 and/or CLN8) may cause more widespread cel-
lular pathway disruption in lysosomal processing.

Mammalian animal models have been identified including naturally occurring 
canine, sheep and cattle. A CLN5-/- knockout mouse has been developed. These 
mice, as well as the other animal models, show a relatively mild phenotype, as is seen 
in humans. The models show typical FP and CL inclusions along with the accumu-
lation of CNS autofluorescent material and subunit c of the mitochondrial ATPase. 
Expression profiling, in this model system, has suggested abnormalities related to 
myelin integrity and injury, neuronal degeneration and inflammation. There is some 
experimental evidence to suggest that the CLN1 and CLN5 biologic processing path-
ways may overlap. The pathobiologic details and the relationship of protein dysfunc-
tion to human disease are still under study. 

CLN6 (variant late-infantile; vLINCL; MIM#601780)
CLN6 disease is another of the late-infantile variant forms of NCL. The usual age 

of onset is between 1 and 5 years, although late-onset cases are well described (see 
below). The CLN6 gene was reported in 2002 and the majority of patients with this 
disease have been identified to date in India, Costa Rica, Czech Republic, Portugal, 
and Pakistan. A smaller numbers of cases have been reported from France, Italy, Tur-
key, Saudi Arabia and Brazil. 

The age of clinical onset of disease is broad, ranging from 18 months to 8 years. 
Initial clinical features include motor delay and cerebellar findings of dysarthria 
and ataxia. Seizures start in the majority of patients before 5 years of age and visual 
failure is also early. Just as in CLN2, the EEG may show high-amplitude posterior 
discharges in response to photic stimulation. ERG tracings suggest that the wave 
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forms are extinguished late in the course of the disease. Cranial MRI shows gen-
eralized and progressive generalized cerebral and cerebellar atrophy. There may be 
increased T2-weighted signal in the periventricular white matter and decreased 
intensities in the thalami and putamen. This is a rapidly progressive disease with 
age of death usually between 5 and 10 years, although some with the late-infantile 
form can survive into the teenage years. CLN6 disease has been identified in adult 
onset patients (see below)

Clinical management relies on symptomatic therapy, particularly aimed at con-
trolling seizures which can early on become intractable. Pharmacologic management 
of myoclonus and spasticity is important. Palliative care aimed at improving quality 
of life is central. As the function of CLN6 remains unknown, no experimental clinical 
trials have been initiated.

Pathologic findings are essentially indistinguishable for the other variant late-
infantile forms of NCL. EM findings are mixed and highly pleomorphic with FP, RL 
or atypical CL inclusions. Later-onset cases may have granular inclusions. No vacu-
olated lymphocytes are seen in blood smear. Diagnosis is made by molecular muta-
tion identification.

The CLN6 gene encodes a membrane protein which is localized to the ER. Al-
though encoding a conserved protein among vertebrates, no functional or sequence 
homologies have been identified with other proteins. Biologic function, and the hu-
man pathobiologic dysfunction, are poorly understood. It has been postulated that 
the protein may impair maturation or enzymatic function of lysosomal hydrolases. 
There are no major human founder mutations and many mutations are unique.

There are natural animal models including the nclf mouse and two sheep models. 
The neurodegenerative course of the animals’ disease is much like that in humans. In 
the New Zealand South Hampshire sheep model, neurodegeneration is marked, with 
neuronal loss and generalized atrophy, as well as retinal degeneration. Early micro-
glial activation has been documented. There is loss of GABAergic interneurons with 
decreased GABA concentrations in this model. Loss of thalamic relay neurons and 
identified synaptic pathology, may suggest aberration in network connectivity and 
apossible role in the neurologic phenotype. 

CLN 7 (variant late-infantile; vLINCL; MFSD8; MIM#610951)
CLN7, or so-called Turkish variant of late-infantile NCL has its onset, as in 

other late-infantile forms, in mid-first decade. Between the ages of 2 and 7 years 
there is onset of an aggressive and severe epilepsy in association with develop-
mental regression. The clinical course is rapidly progressive with the appearance 
of myoclonus, ataxia, dementia and blindness. Some cases have shown onset with 
visual failure or motoric regression, sometimes with Parkinsonian features. There 
can be significant personality and behavioral changes as well as sleep disturbances. 
Stereotypic hand movements have been described. There is early loss of ambulation 
and early death.
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Generalized brain atrophy occurs with effect on both the cerebrum and cerebel-
lum. Lysosomes are distended with autofluorescent material, ubiquitously in neurons 
and prominent in the basal ganglia and thalamus with less storage in astrocytes and 
oligodendroglia. There is mild lysosomal storage of subunit c of the mitochondrial 
ATPase demonstrated by immunocytochemistry. In the central nervous system, elec-
tron microscopic analysis demonstrates FP and RL inclusions. CL inclusions have 
been seen in peripheral tissues in addition. There is retinal neuronal loss, which is 
progressive, and seen to correlate with disease duration and degree of visual loss. 

The EEG characteristically shows diffuse background slowing and occipital 
spikes, which can appear more common in sleep. Electrical status has been demon-
strated during sleep. The ERG is usually very attenuated early in the disease. VEP 
studies early on show delayed P1 latency and progress to loss of response. Cranial 
imaging abnormalities are noted early, with generalized cerebellar and/or cerebral 
tissue loss. Occasionally identified are periventricular white matter changes, thin-
ning of the corpus callosum and hypointensity of the thalami. Brainstem atrophy 
has been described.

Clinical management is supportive. Seizure control may be a challenge and a 
wide variety of anticonvulsants have been found helpful. Behavioral problems of 
hyperactivity and agitation can be challenging to manage for physician and family. 
Spasticity may require antispasmodic agents. There are currently no experimental 
therapies for CLN7.

The CLN7 encoded gene, MFSD8 encodes a protein predicted to be an integral 
membrane protein with 12 membrane-spanning domains. This protein is a mem-
ber of the major facilitator superfamily of proteins and is presumed to function as 
a lysosomal membrane transporter. Its substrate specificity is not currently known. 
Although the gene and associated mutations were originally identified in a group of 
Turkish patients, disease cases have been subsequently identified in many countries 
including Italy, Egypt, India, Croatia, Czech Republic, France and Greece. 

CLN8 (NE/EPMR); variant late-infantile, vLINCL; MIM#610003)
CLN8 disease was first recognized in the Finnish population in a childhood 

epilepsy syndrome designated northern epilepsy (NE) or progressive epilepsy with 
mental retardation (EPMR) when neuropathologic studies identified cytoplasmic 
autofluorescent storage typical of a NCL-like disorder. CNS neuronal deposition was 
noted and by EM, CL more than FP or GROD inclusions have been seen. Following 
identification of the causative gene in the Finnish, patients from Turkey, Italy and 
Israel were identified with a severe form of variant late-infantile disease and were 
shown to carry mutations in CLN8.

The NE/EPMR patients are homozygous for a missense mutation (c.70C>G, 
p.Arg24Gly). Initial symptoms in this cohort are of a generalized tonic-clonic epi-
lepsy starting between 5 and 10 years of age. With attainment of puberty there is an 
increase in seizure frequency and the appearance of a motor and cognitive decline. 
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Although there is, by the second decade, a progressive cerebellar and brainstem atro-
phy, patients can survive into there 6th decade. Vision and the ERG are preserved. The 
EEG shows a slowed background with multifocal epileptic bursts. Cerebellar atro-
phy, by cranial MRI, appears late. Neuropathologic accumulation in EPMR primarily 
shows storage accumulation, neuronal loss and glial activation widely in the cortex 
and cerebellum.

In the late-infantile variant form of the disease there is early developmental delay 
(walking and language) and then onset of myoclonic seizures and ataxia between the 
ages of 2 and 7 years. Although this may raise the question of epileptic encephalopa-
thy, there follows worsening cognitive decline and visual impairment suggesting a 
more neurodegenerative disease. There is rapid disease progression following onset 
of disease and by the age of 8-10 years there is severe disability and worsening epi-
lepsy. Focal and generalized seizures, as well as absence, may evolve and seizures can 
become very difficult to control. There are frequently behavioral problems. Spastic-
ity, tremors, extrapyramidal movement abnormalities are common. The EEG shows 
slowed background activity, attenuated amplitude and loss of photic response. There 
can be significant loss of sleep organization. ERG will demonstrate attenuated am-
plitudes and then loss of signal. VEP recordings may early in the disease show high 
amplitude response but with disease progression these become decreased and then 
extinct. EM pathology shows primarily CL and FP inclusions and there is lysosomal 
storage of subunit c of the mitochondrial ATPase. 

The CLN8 protein is localized in the ER/Golgi and is a protein whose normal 
function is unknown. It has been postulated to potentially play a role in lipid synthe-
sis, metabolism or transport based on analysis of sequence homology to a family of 
TLC-domain proteins.

The natural mouse model (mnd) is a truncation mutation and the phenotype 
is characterized by retinal degeneration and a severe motor dysfunction and most 
closely resembles late-infantile onset CLN8 deficiency rather than EPMR. The mice 
do not have seizures although the mouse does seem to model the lipid metabolism 
changes seen in EPMR. Observations in these mice have also identified abnormali-
ties in glutamatergic neurotransmission and been postulated to possibly underlie the 
motor neuron degeneration. There is also a dog model (English setter).

Management is symptomatic and supportive. Seizures can become very difficult 
to treat. There are no experimental pharmacologic agents or therapeutic trials

Juvenile and Adult-onset NCLs

CLN3 (juvenile, JNCL, Batten or Spielmeyer-Sjogren disease; MIM# 204200)
Mutations in the CLN3 gene result in a juvenile onset disorder. Of the NCL dis-

orders this is the most prevalent worldwide. The classic phenotype is one of onset of 
visual failure between the ages of 4 and 8 years of age. Initial visual compromise may 
be missed and often the children are mistaken as having a behavioral or psychiatric 
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problem which leads to educational failure. Once the visual loss is appreciated, then 
diagnostic work-up is usually undertaken. Seizures usually do not appear until late in 
the first decade or even into the second. These are primarily generalized tonic-clon-
ic but complex partial seizures can also occur frequently. There may be myoclonic 
component and these CLN3 associated seizures are usually classified as myoclonic 
epilepsy. Seizures are often relatively easy to control until late in the disease but there 
are exceptions.

Motoric symptoms are primarily extrapyramidal and are slowly progressive. Am-
bulation is maintained well into the second decade. There is a slowly progression cog-
nitive impairment (dementia). Behavioral, psychiatric and sleep problems manifest 
during the slow progression of this disease. A variety of symptoms can be evident and 
include: anxiety, aggressive behavior, depression, hallucinations (visual). There can 
be increasing difficulty with attention, sleep disruption and speech problems. Sleep 
problems may arise during disease progression and may result in daytime sleepiness, 
irritability, hyperactivity and may worsen already disordered behavior. Cardiac in-
volvement can appear in mid-second decade with rate disturbances or a progressive 
cardiomyopathy. Cranial MRI is usually normal before 10 years of age but may show 
slight to moderate cerebral and cerebellar atrophy in subsequent years. Magnetic res-
onance spectroscopy (MRS) may show slightly decreased N-acetyl-aspartate. Even-
tually global compromise of function leads to total dependence for care. Premature 
death, usually secondary to aspiration pneumonia and sepsis, often occurs in the 
third or even fourth decade. 

The ophthalmologic findings appear early and may assist in initial diagnosis. 
Clinically the children may appear to use their peripheral vision. Ophthalmologic 
examination may show findings of macular degeneration, thinning of the vessels 
and retinal pigment accumulation. These findings can resemble retinitis pigmentosa 
(RP). VERs and ERG are abolished early.

Diagnostic findings include vacuolated lymphocytes [Figure 3]. Molecular test-
ing for the common 1 kb deletion (about 73% of disease alleles) is readily available. 
Pathologic findings in the retina show profound neuronal loss and a generalized at-
rophy resembling advanced RP. Many cell types, including non-neuronal, show evi-
dence of storage on light microscopy. By EM there are documented fingerprint inclu-
sions (FPP) as well as vacuoles which may contain lamellar material. Subunit c of the 
mitochondrial ATPase is stored.

The Unified Batten Disease Rating Scale has been used in the US population to 
assist with natural history assessment in the CLN3 population and is now being used 
in a just started Phase II clinical trial (JUMP Study, Rochester Univ.; F Marshall, 
J Mink; USA) using mycophenolate mofetil (CellCept). The preclinical studies in 
CLN3 animal models documented immunologic markers in disease and efficacy of 
immunologic suppression. 

The pathobiologic function of the CLN3 protein remains under study. CLN3 is 
an endosomal/lysosomal transmembrane protein that seems to play pivotal role in 
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the late endosomal/lysosomal membrane transport system. Proposed functions of 
CLN3 include a possible role in lysosomal acidification, membrane fusion, vesicular 
transport, autophagy, apoptosis and/or proteolipid modification. There are a num-
ber of CLN3 animal models including one with the human deletion (CLN3deltaex7-8) 
inserted in the mouse genome. The clinical features of these mice include behavioral 
changes, reduced spontaneous activity and impaired learning and memory as well 
as significantly shortened life span. Pathological changes are most severe in the thal-
mocortical system. In this model, an AMPA-type glutamate receptor over activation 
has been described. If identified in humans, this would have implications for patient 
management and treatment.

KuFS diSeaSe

Although the term Kufs has been generally applied to the adult-form of NCL, 
family reports and inheritance patterns have suggested both autosomal recessive 
(AR) and autosomal dominant (AD) forms of late-onset NCL-like disease. The adult 
form is distinguished clinically by absence of ocular involvement. All adult-onset 
forms have been designated ANCL. 

CLN4 (CLN4B; DNAJC5/CSFα; ANCL, autosomal dominant Kufs disease, 
Parry type; MIM#162350)

An autosomal dominant adult-onset form of NCL was identified this year and 
given the reserved CLN4 designation. In the original Parry multigenerational family, 
onset was with cerebellar symptoms in early 30s followed by seizures, myoclonus and 
a progressive dementia. Other family reports of this molecular genetic disorder have 
broadened the age of onset to between age 24 and 46 years. In some of these cases the 
onset was with seizures with associated myoclonus and sometimes extrapyramidal 
movement abnormalities, and followed within a few years by dementia. Biopsy of 
peripheral tissues may be negative but on CNS examination granular storage and 
lipopigment accumulation has been documented.

The autosomal recessive late-onset Kufs disease (MIM#204300 has been divided 
into two characteristic phenotypes: Type A with onset of myoclonic epilepsy and 
later dementia and ataxia, and Type B with dementia onset and later cerebellar and/
or extrapyramidal signs. Onset is usually in the 30s but cases have been reported with 
onset in late teens up to the 6th decade. No retinal degeneration or visual failure has 
been identified. Cranial MRI may show generalized cerebral and cerebellar atrophy 
within 5-6 years of disease onset. Pathology shows mixed inclusions by EM including 
GROD, CL and FP inclusions. 
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CLN 12 (ATP13A2; autosomal recessive Kufs disease; MIM#610513)
Following identification of ATP13A2 (neuronal P-type ATPase gene) mutations 

in a dog model (Tibetan terriers) for late-onset NCL, a family with typical NCL 
pathology was studied by whole exome sequencing and a single homozygous mu-
tation in ATP13A2 was found. This gene had been previously known to cause a 
very rare form of autosomal recessive juvenile parkinsonism with dementia, Kufor-
Rakeb syndrome (KRS). In the reported NCL Belgian family learning difficulties 
were noted at about age 8 years. By age 11-13 years there was unsteady gait. Over 
the next years, myoclonus and worsening ataxia, progressive to extrapyramidal fea-
tures with akinesia and rigidity and speech difficulties were noted. The proband, by 
the age of 25 years, had severe myoclonus, unintelligible speech and was wheelchair 
bound. In addition to the pyramidal and extrapyramidal dysfunction, there were 
bulbar signs and evidence of a gaze palsy with upgaze restriction. CNS pathologic 
study showed whorled lamellar inclusions typical of NCL and there was lipopig-
ment deposition in the retina. Other affected family members showed spinocer-
ebellar ataxia, bulbar signs, extrapyramidal and pyramidal abnormalities as well 
as dementia. No visual failure was apparent clinically. This work highlights the po-
tential important parallels between NCL and Parkinsonian disorders and suggests 
that lysosomal pathway disruption may lead to a more general neurodegenerative 
phenotype.

CLN6 (CLN6; late-onset autosomal recessive Kufs)
Unlike the childhood onset CLN6 disease, these patients present primarily in 

their teenage to 30s. With the onset of myoclonic seizures they fit the Type A phe-
notypic patterns. Unlike the earlier-onset phenotype in this disease there is no visual 
failure. No genotype-phenotype correlations have been made. Retained retinal func-
tion may, however, reflect a presumed residual protein and some retained functional 
activity. Reported cases have been primarily of Italian ancestry but have also been 
identified in those of Irish, Maltese and French Canadian origin.

Списак литературе наведен је уз превод на српски језик.
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11.2. ПРВИ АФЕБРИЛНИ НАПАД

никола димитријевић
Медицински факултет Универзитета у Београду
Универзитетска дечја клиника, Београд

Око 10% популације има бар један напад у животу. Око 50% напада се јавља 
у дечјем узрасту, са највећим ризиком у првој години живота. Уколико дете 
добије и други афебрилни напад поставља се дијагноза епилепсије. Учесталост 
епилепсије пер се износи 1-2% (1). Зато се пажљиво разматрају различити фак-
тори који повећавају ризик за понављање афебрилних напада, односно појаву 
епилепсије (2).

После првог афебрилног напада мора се етиолошки разјаснити да ли је на-
пад провоциран или непровоциран. Термин „провоциран“ се односи на по-
знате факторе који доведe до појаве напада (хипогликемија, хипокалцемије, 
хипо/хипернатремија). Њихово откривање са/без понављања напада у овим 
околностима, не потврђује дијагнозу епилепсије. Синоним за ове нападе је из-
раз „симптоматски напади“. Насупрот овоме, код „непровоцираних напада“ не 
постоје преципитирајући фактори или су непознати (3).

Испитивање деце са првим афебрилним, непровоцираним нападом мора 
да пружи одговоре на следеће дилеме: 1) да ли је дете имало „напад“ или „дру-
ги пароксизмални догађај“ (синкопа, зацењивање); 2) клинички изглед напада 
одређује врсту напада (примарно генерализовани - фокални); 3) да ли је напад 
симптом познатог синдрома или болести; 4) која су испитивања неопходна; 5) 
да ли је неопходна антиконвулзивна терапија; 6) прогноза ризика за понављање 
напада (= појава епилепсије) (4). 

Одређене врсте епилепсије у дечјем узрасту показују велику тенденцу за по-
нављање напада, односно никада немају клиничку презентацију као изоловани 
афебрилни напад (апсанс напади, инфантилни спазми, миоклонични и аки-
нетски напади – рецидиви се јављају код све деце). Кад се разматрају примарно 
генерализоване конвулзивне епилепсије и парцијалне епилепсије (комплексне 
или елементарне симптоматологије) ризик за понављање после првог напада 
износи 27-62%. Ризик је значајно већи код парцијалних напада, јер указује на 
фокалну органску лезију. Код парцијалних комплексних напада ризик износи 
80-90%, код фокалних моторних 65%, а код генерализованих тонично-клонич-
них напада 45% (2,5). Остали значајни ризико-фактори за поновљање напада 
су патолошки електроенцефалограм (ЕЕГ), етиологија напада, психомоторна 
заосталост, појава напада у сну / буђењу, ранија појава фебрилних конвулзија 
и постиктална Тодова пареза. Од малог су значаја узраст деце, дужина напада, 
пол и породична појава епилепсије (6).
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Основа дијагнозе афебрилног напада је анамнеза и неуропедијатријски 
преглед. Обим и врста испитивања се предмет многих контроверзних сао-
пштења. Основна испитивања су лабораторијске анализе, ЕЕГ и неурорадио-
лошки прегледи (7).

еег налаз

Упоређујући однос нормалан ЕЕГ / патолошки ЕЕГ, ризик за појаву напа-
да после првог идиопатског генерализованог напада износи: после 12 месеци 
- 15% / 41%, 24 месеца - 23% / 54%, 36 месеци - 26% / 56% (8). ЕЕГ налаз може 
да утиче на одлуку о почетку терапије после првог напада, али се одлука увек 
доноси уз договор са родитељима.

етиологија наПада

Идиопатски напади, непознат узрок, нормалан неуролошки и налаз магнетне 
резонанце главе (МР), носе значајно мањи ризик за понављање напада у на односу 
симптоматске нападе. Однос ризика идиопатски / симптоматски напади износе: 
12 месеци - 24% / 37%; 24 месеца – 33% / 53%; 36 месеци - 36% / 60%. У већини слу-
чајева је индикована терапија после првог напада код симптоматских епилепсија.

Узраст деце При Првом афебрилном наПадУ

Подаци су неуједначени. У већини студија узраст деце није значајан фактор 
за понављање напада. Према нашем искуству, појава фокалних напада у првој 
години и адолесценцији носи велики ризик за понављање напада (преко 70%). 

Породична анамнеза

Утицај је различит, најзначајнији је код генетски детерминисаних епилепсија.

трајање Првог наПада

Многа испитивања су показала да епилептични статус не представља по-
већан ризик за понављање напада, нити за понављање епилептичног статуса. 
Ризик се повећава уколико се као секвеле епилептичног статуса јаве моторне 
секвеле и/или ментална субнормалност.



234

Никола Димитријевић

остали фактори

Неонаталне конвулзије и патолошки неуролошки налаз повећавају ризик 
за понављање напада, али никада не достижу екстремно високе вредности 
(преко 80%).

неУрорадиолошка исПитивања

Две стандардне методе испитивања су компјутеризована томографија (КТ) 
и МР главе. Употребљавају се ради потврде / искључења интракранијалне хе-
морагије, апсцеса , тумора, развојних и других аномалија мозга. КТ се технички 
лакше изводи (често само уз седацију), јефтинија је метода, али је присутно X-
зрачење. МР главе открива знатно прецизније структурне пормећаје, али захтева 
седацију/анестезију млађе деце. У нашој установи је правило да се КТ примењује 
у ургентним стањима, са сумњом на интракранијално крварење или интракра-
нијалну хипертензију, где је могућа индикација за хитну неурохируршку интер-
венцију. МР испитивање се спроводи код деце са конвулзијама где не постоји 
сумња на „ургентна стања“. МР главе се углавном не ради код деце са парокси-
змалним неепилептичним поремећајима свести (типичне фебрилне конвулзије, 
синкопе, зацењивања), као и код генетских (идиопатских епилепсија и епилеп-
тичних синдрома (бенигна роландичка епилепсија, дечја апсанс епилепсија) (9).

очекивана Учесталост Понављања наПада

Уколико се јави понављање напада већина се дешава у току прве године: за 
6 месеци 75%, за 12 месеци 85% а за 24 месеца 95%. Комбинација ових података, 
уз ЕЕГ налаз, врста напада и неуролошки статус детета, значајно олакшавају 
план испитивања и одлуку о доношењу терапије.

разлози за тераПијУ После Првог афебрилног наПада

Tри могућа главна разлога су: превенција рецидива напада, смањење ризи-
ка за мождано оштећење и смањење ризика за развој резистентне епилепсије. 
Први разлог је логичан и реалан, али се одлука увек доноси на основу индиви-
дуалне процене фактора ризика и увек уз договор са родитељима. Други раз-
лог је веома дискутабилан. Евентуална појава великог броја напада и епилеп-
тичног статуса „нису велики ризик“ за мождано оштећење, мада епилептични 
статус код већине лекара доноси интуитивну зебњу за прогнозу. Контролисане 
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студије су показале да епилептични статус није „јак“ разлог за почетак тера-
пије после првог напада. Сличан закључак већине спроведених студија је и за 
евентуалну појаву резистентних епилепсија 10).

наши резУлтати

Циљ рада је био одређивање учесталости примене антиепилептика после 
првог афебрилног напада. Код деце се конвулзивним кризама примењна је 
стандардна методологија испитивања (анамнеза, неуро-педијатријски преглед, 
ЕЕГ у будном стању и после депривације сна, лабораторијска испитивања, не-
урорадиолошки преглед (МР главе) и психометријско испитивање. У обраду 
су укључена деца са примарно генерализованим конвулзивним и парцијалним 
нападима. Резултати рада: испитано је 248 деце са првим афебрилним 
нападом. Период праћења је 3 године. Терапија је примењена код 144 (58,1%) 
деце, рецидив у овој групи је имало 52 (36,1%). Терапија није примењена код 104 
(41,9%) детета, а рецидив је имало 62 (59,6%).

закљУчак

Терапија после првог афебрилног напада је врло контроверзна. Не постоји 
„један“ одговор нити правило који могу да се примењују код све деце. Верова-
тноћа понављања напада зависи од врсте напада, неуролошког налаза, ЕЕГ на-
лаза, а значајни су и МР налази као и позитивна породична анамнеза за одређе-
не јасно генетски детерминисане епилепсије и синдроме. Врло су „дисперзни“ 
налази у различитим студијама који се односе на временски период у коме се 
јавља рецидив напада. Мета анализа више студија указује да се 16-62% рециди-
ва јавља унутар 5 година, уколико се терапија не примењује. 

Неспорно је да примена терапије смањује проценат рецидива. Да ли је ова-
кав начин размишљања увек потребан ? Какав је ефекат терапије на психолош-
ке и когнитивне функције ? Да ли је значајан и материјални ефекат ? У нашим 
условима код родитеља још увек надвладава страх од напада, а не страх од „те-
рапије“. Ово важи и за ситуације када је постигнут консензус већине истражи-
вача да се терапија не примењује код типичних фебрилних конвулзија и при-
марно генерализоване епилепсије (уз нормални неуролошки налаз, нормални 
интериктални ЕЕГ и налаз МР главе). Да ли је реална индикација за примену 
антиепилептика „осећање сигурности и смањење родитељског страха од напа-
да“ ? Квалитет живота фамилије је одређен квалитетом живота свих чланова, 
деце и родитеља. Евидентна је велика потреба за адекватни психосоцијални 
приступ овом проблему. Стога није тешко објаснити зашто родитељи у висо-
ком проценту примењују алтернативне методе лечења без знања лекара. 
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11.3. ОБУСТАВА АНТИЕПИЛЕПТИЧНЕ ТЕРАПИЈЕ

Марија Кнежевић-поганчев
Институт за здравствену заштити деце и омладине Војводине, Нови Сад

Могућност процене појаве епилептичких напада и познавање прогнозе бо-
лести, у дугорочном смислу суштински опредељују ток лечења и квалитет жи-
вота деце и адолесцената оболелих од епилеписје. Ова за клиничара значајна 
информација, провлачи се хронолошки, почев од процене вероватноће појаве 
рецидива напада после првог епилептичког напада, као дилема увођења конти-
нуиране антиепилептичке терапије (АЕТ) до разматрања вероватноће појаве 
рецидива напада после обуставе АЕТ (1). 

Прогноза еПилеПсије

Епилепсија је животна, а не доживотна болест са различитим исходом: поја-
вом рецидива напада после првог непровоцираног напада; стабилном клинич-
ком ремисијом током и после обуставе АЕТ, односно појавом рецидива напада 
после обуставе АЕТ или смртним исходом. Непредвидљивост појаве епилеп-
тичких напада је једина константа у разноликости епилептичких поремећаја. 
Одређивање вероватноће појаве поновног епилептичког напада и фактора 
који утичу на појаву рецидива, дефинисали би прогнозу епилепсије, како то-
ком трајања, тако и током, односно након обуставе АЕТ.

УсПостављање контроле наПада
антиеПилетПичким леком

Циљ АЕТ је успостављање стања без напада. Антиепилептички лекови (АЕЛ) 
превенирају епилептичке нападе али немају суштински антиепилептогено дејство. 
Ремисију након увођења АЕТ постиже 60-75% новодијагностикованих пацијената 
(2). Код 70% пацијената (50% новодијагностикованих) АЕТ се обуставља, при чему 
70% пацијената (30-35% новодијагностикованих) остаје без напада, док се рециди-
ви напада јављају код 30% (11-41% новодијагностикованих) пацијената.(2) 

У којој мери АЕЛ мењају природни ток епилепсије није познато. Питање 
спонтане ремисије епилепсије, мада врло вероватно, је у основи хипотетично. 
О утицају АЕЛ на ток епилепсије се може закључивати само посредно, обзи-
ром да контролисана клиничка испитивања уз употребу плацеба нису етички 
прихватљива, нарочито не код деце. 
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разлози за обУставУ ает

Најчешћи разлог за обуставу АЕТ су: нежељени ефекти АЕТ, тератогеност, 
цена лека и психосоцијално проблеми (стигматизација и ефекат хроничне бо-
лести и терапије на квалитет живота) (3). 

одлУка о заПочињањУ обУставе ает

Вишегодишња стабилна ремисија напада актуелизује питање потребе за 
континуираном АЕТ. Одлука о обустављању АЕТ је често тежа од одлуке о 
увођењу АЕТ (4). Нема јасне препоруке о дужини стабилне контроле напа-
да пре започињања обуставе АЕТ, мада је излечење дефинисано као успешна 
обустава АЕТ, без појаве рецидива напада (5). 

Брзо успостављање контроле напада са нормализацијом електроенцефа-
лографског (ЕЕГ) налаза није поуздан показатељ да је и основни узрок епи-
лепсије престао да делује. Прве препоруке о дужини примене АЕЛ дали су 
Lennox-ови 1960-те године, са постепеном обуставом АЕЛ након 1-3 године 
без напада. Касније студије нису установиле битну разлику у стопи рецидива 
након обуставе АЕЛ, после трајања АЕТ 2, 3 или 4 године континуирано пре 
обуставе АЕТ. 

Одлука о обустави АЕТ се заснива на процени глобалног ризика за појаву 
рецидива напада. Од велике су користи дефинисани критеријуми за иденти-
фикацију болесника код којих се може успешно обуставити АЕТ. Међутим, 
селекција оваквих болесника је тешка, јер нема изолованог, јасно предикти-
вног фактора ризика обуставе АЕТ, изузев специфичне етиологије и пато-
физиологије појединих епилепсија и епилептичких синдрома (6). Ризик за 
започињање обуставе АЕТ мора бити процењиван за сваког пацијента инди-
видуално (7). 

Процес обУставе антиеПилетПичке тераПије

У случају потребе за брзом обуставом АЕЛ код појаве нежељених ефе-
ката АЕЛ, алергијских или идиосинкратских реакција, АЕЛ се може нагло и 
комплетно обуставити. Оваква обустава се саветује уз континуиран надзор у 
хоспиталним условима, уз примену других АЕЛ код појаве рецидива напада, 
најчешће клоназепама или клобазама, због брзе учинковитости и малих не-
жељених ефеката. Физичка зависност од лека код примене АЕЛ се наводи само 
код барбитурата и бензодиазепина. Нагла обустава тих лекова може изазвати 
апстиненцијалну кризу.
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Процес планиране и контролисане обуставе АЕТ подразумева постепено 
снижавање концентрације АЕЛ којим се врши потпуно „одвикавање“ од пре-
тходног дуготрајног деловања АЕЛ на функционисање мембране неурона и 
процесе неуротрансмисије. 

Широко прихваћена пракса спорије обуставе АЕЛ није поткрепљена подаци-
ма из студија и литературе. Најчешће је то време од 3 до 12 месеци, мада је фар-
макодинамски оправдано АЕТ комплетно обуставити у периоду од 4-6 недеља.

Период обуставе АЕЛ значајан је показатељ евентуално и даље присутне 
епилептичке активности. У том се периоду се могу јавити напади који нису 
везани за апстиненцијални механизам, већ указују на потребу даљег узимања 
АЕЛ, због погоршања ЕЕГ налаза или клиничког рецидива напада. Разлог за 
спорију обуставу је и стварање услова да се у рационалном временском оквиру 
може испољити евентуална склоност ка рецидивима напада. 

УсПешност обУставе антиеПилеПтичке тераПије

Обустава АЕТ је базирана на концепту по којем су лечење или природни 
ток епилепсије умањили склоност ка нападима до те мере да је даља примена 
АЕТ непотребна. Одлука о обустави АЕТ се доноси после процене односа ко-
ристи обуставе АЕТ и ризика за појаву рецидива напада. Публиковане студије 
о обустави АЕТ наводе појаву рецидива напада код 12% до 63% пацијената. 
Овако широк распон се објашњава различитим популационим групама, раз-
личито дефинисаним студијама (проспективно или ретроспективно), укљу-
чивањем различитих типова епилепсија и различитим начином и дужином 
праћења пацијената током и након обуставе АЕТ (8). 

Стабилна контрола напада након поновног увођења АЕТ после рецидива 
епилептичког напада након обуставе АЕТ, успоставља код 64-91% пацијената 
у периоду праћења од 1-9 година. Мада се описује фармакорезистентност у до 
23%, Камфилд и Камфилд налазе да је ризик од појаве неконтролисане епилеп-
сије након обуставе АЕТ мањи од 1%, што указује на неоправданост страхо-
вања да би се појавом рецидива изгубила могућност поновног успостављања 
стабилне контроле клиничке ремисије по поновном увођењу АЕТ (9). 

значај Појаве рецидива наПада 

Појава рецидива напада током или након обуставе АЕТ означава: активно 
присутну епилепсију; специфичну склоност ка појави епилепитчких напада 
при излагању потенцијално провоцирајућим факторима (визуелне дражи, хи-
первентилација, депривација спавања), еволуцију претходног типа епилепсије/
епилептичког синдрома у нови; акциденталну појаву напада при неочекиваном 
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излагању трауми, токсичним супстанцама или метаболичким поремећајима у 
оквиру других болести; апстиненцијалну реакцију после обуставе фенобарби-
тона, примидона, клоназепама, диазепама, нитразепама или АЕТ политерапије. 
Најризичнији период за појаву рецидива је током прве три, посебно током прве 
године по обустави АЕТ.

фактори ризика за обУставУ антиеПилеПтичке тераПије

Бројна су истраживња значаја појединих карактеристика епилепсије за поја-
ву рецидива епилептичких напада после обуставе АЕТ, чији је основни мотив 
олакшано и сигурније доношење клиничке одлуке о даљем третману појединих 
пацијената. Први водич за обуставу АЕТ предложен од American academy of 
Neurology 1996. године, донет је према анализом 17 студија процењеног ризика 
за појаву рецидива напада након обуставе АЕТ (у педијатријској популацији 
31.2% (22-36%) а у адултној 39.4% (21-66%) (10). 

Фактори испитивани као значајни за обуставу АЕТ су: структурне промене 
мозга; електроенцефалографске промене; број напада пре отпочињања обуста-
ве АЕТ; тип напада/епилептичког синдрома; епилептички статус у анамнези; 
фебрилни напади у анамнези; тип АЕТ - монотерапија или политерапија; мен-
тална недовољност; дневни ритам будности и спавања; узраст у време обус-
таве АЕТ; присуство коморбидних стања.

Одлуку о обустави треба да донесу заједно родитељ, пацијент и лекар узи-
мајући не само статистичку вероватноћу за исход обуставе, већ и социјалне и 
друге последице које би евентуални рецидив напада могао донети пацијенту.

Фактори високог ризика за
обуставу АЕТ:

Фактори ниског ризика за
обуставу АЕТ: 

- адолесцентни ураст на почетку 
епилепсије

- епилепсије са почетком у детињству

- жаришне епилепсије - епилепсије са почетком у старијем добу

- јувенилна миоклонична епилепсија - трајање ремисије 2-5 година (просек 3.5)

- придружени неуроплошки дефицит - поједини тип жаришних или 
генерлаизованих напада

- структурне лезије мозга (темпорална 
мезијална склероза и малформације 
кортикалног развоја укључујући и 
поремећај миграције)

- нормалани неуролошки налаз 
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Фактори високог ризика за
обуставу АЕТ:

Фактори ниског ризика за
обуставу АЕТ: 

- специфично патолошки ЕЕГ нарочито 
код деце

- нормална интелигенција

- одржавање епилептичких напада и 
након увођења АЕТ

- нормализација ЕЕГ током терапије

- политерапија антиепилептичким 
лековима

Позитивни или негативни прогностички показатељи успешности обуставе 
АЕТ могу се прихватити само као генералне смернице на популационом нивоу.

Утицај обУставе антиеПлеПтичке 
тераПије на квалитет живота

Публиковане студије о обустави АЕТ већином дају податке о успеху обус-
таве АЕТ и коментаришу њене ризике. Мало је података о квалитету живо-
та породице, морбидитету, социомедицинским и медиколегалним аспектима, 
било успешног било неуспешног обустављања АЕТ. У педијатрији се проблем 
ефекта хроничне болести и континуиране АЕТ на живот компликује вулне-
рабилношћу периода адолесценције. Адолесценти који нису имали рецидив 
напада након обуставе АЕТ показују знатно више резултате на скалама само-
доживљаваља здравља од оних који нису такоше нису имали рецидиве напада 
али су на континуираној АЕТ. Чак и адолесценти који су имали рецидив напада 
не показују ниже резултате на скали бриге и стреса од оних који континуирано 
добијају АЕЛ без покушаја обустављања АЕТ. 

Неопходно је дефинисати све специфичне ризике за сваког пацијента по-
наособ, информисати пацијента/адолесцента и његове родитеље о индивиду-
алним ризицима, као и о чињеници да нема поузданог теста и анализе фак-
тора ризика који је прогностички апсолутно поуздан. Потребно је саопштити 
информацију о ниском али могућем ризику за појаву епилептичког статуса и 
обучити их о начину прекидања евентуалних рецидива епилептичких напада 
и понашању у таквим ситуацијама. 
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11.4. МИОКЛОНУС

драгана богићевић
Медицински факултет Универзитета у Београду
Универзитетска дечја клиника, Београд

Миоклонус је нагли, брзи и краткотрајни трзај целог тела или дела тела. 
Овај муњевити покрет последица је или невољне мишићне контракције (пози-
тивни  миоклонус) или изненадног и кратког прекида тоничке мишићне актив-
ности (негативни миоклонус).   Јавља се у свим узрастима и у оба пола.

Подела. Миоклонус се може класификовати на неколико начина. Клиничка 
подела се врши према начину активације, дистрибуцији и изгледу миоклонуса 
(Табела  1). Најчешћи је акциони или интенциони миоклонус, који је одговор 
на покрет или на покушај да се покрет изведе. Подела према пореклу врши се 
према месту настанка у централном нервном систему. Најчешћи је кортикал-
ни миоклонус. Кортикални, субкортикални и спинални миоклонус разликују 
се по клиничким и неурофизиолошким карактеристикама. Етиолошка подела 
врши се према узроку настанка миоклонуса.

табела 1. Клиничка подела миоклонуса

Спонтани, рефлексни, акциони

Фокални/ сегментни, мултофокусни, генерализовани

Ритмични, аритмични, осцилаторни

Синхрони, асинхрони

Узроци. За разлику од других невољних покрета миоклонус се може јави-
ти и у здравих особа. Физиолошки миоклонус обухвата миоклоничке трзаје 
при успављивању и у току спавања, штуцање, бенигни миоклонус одојчади 
током храњења. Есенцијални миоклонус, спорадични или наследни, је изо-
лован поремећај без других неуролошких испада,  има бенигни ток, и нај-
чешће не ствара велике проблеме. Епилептички миоклонус, позитивни или 
негативни, описује се у идиопатским, криптогеним и симптомским епилеп-
сијама. Позитивни епилептички миоклонус  је или једини симптом, или само 
део сложеније клиничке слике хроничног конвулзивног поремећаја (Табела 
2). Негативни епилептички миоклонус се искључиво јавља уз друге типове 
епилептичких напада (једноставне и сложене парцијалне и/или примарно 
генерализоване). Симптомски или секундарни миоклонус је неспецифични 
знак многих акутних и хроничних, урођених и стечених, прогресивних и 
статичних обољења и поремећаја мозга или кичмене мождине. Чести узроци 
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миоклонуса јесу аноксија мозга, хидроелектролитни поремећаји, хепатичка, 
уремијска и респираторна инсуфицијенција, затим интоксикације и инфек-
ције (инфективне и постинфективне енцефалопатије, прионске болести). 
Миоклонус може бити последица малапсорпције (целијакија, M.Whipple), 
недостатка витамина (биотина, пиридоксина, витамина Е), аутоимуних бо-
лести (мултипла склероза, лупус), ендокринолошких поремећаја (Хашимото 
енцефалопатија), као и фокалних оштећења ЦНС-а (траума, тумор, инфаркт, 
крварење). Узроци симптомског миоклонуса деце и адолесцената могу бити 
урођене метаболичке болести (амино и органске ацидурије, болести депо-
новања, митохондријска обољења), дегенеративне бoлести (Ретов синдром, 
леукодистриофије, спиноцеребеларне болести, сирингомијелија), неурокута-
на обољења (туберозна склероза, атаксија-телангиектазија, синдром Sturge-
Weber) и конгениталне малформације (дефекти затварања нервне цеви, поре-
мећаји пролиферације и миграције неурона, агенезија корпус калозума).

табела 2. Епилептички миоклонус

Изоловани епилептички миоклони трзаји

Epilepsia partialis continua

Идиопатски миоклонус изазван стимулусима

Фотосензитивни миоклонус

Миоклоничка апсансна епилепсија

Јувенилна миоклоничка епилепсија

Sy West (инфантилни спазми)

Sy Dravet (тешка миоклоничка епилепсија одојчета)

Sy Doose (миоклоничко-астатска епилепсија)

Бенигна фамилијарна миоклонична епилепсија

Прогресивне миоклонусне епилепсије

Kлиничка слика. Миоклонус може да буде благ и непрогресиван тако да 
значајно не нарушава квалитет живота. Миоклонични трзаји, нарочито ак-
циони миоклонус, могу да ометају говор, жвакање, гутање, коришћење руку, и 
кретање. Енцефалитични миоклонус (током вирусног енцефалитиса) може да 
буде јак и да се компликује хипертермијом и рабдомиолизом.

Негативни миоклонус може да изазове испуштање предмета из руку, отежа-
но писање и храњење, климање главом, нестабилан ход или поскакивање при 
ходу. Код аноксичних енцефалопатија, прогресивне миоклонусне епилепсије и 
дегенеративних обољења прекида се тоничка активност постуралних мишића, 
што доводи до пада. У уремијској, хепатичкој и токсичкој енцефалопатији чест 
је билатерални астериксис (врста негативног миоклонуса који се испољава не-
ритмичним покретима, односно прекидима у одржавању одређеног положаја 



11. Неурологија

245

руку). Уколико је астериксис псеудоритмичан, због сличности са постуралним 
тремором назива се метаболички или лепршајући тремор. Унилатерални асте-
риксис виђа се код фокалних лезија у контралатералној хемисфери, најчешће 
код оштећења таламуса.

Миоклонус може да буде изолован, али је чешће удружен са епилепсијом, 
атаксијом, интелектуалним пропадањем (деменцијом), другим невољним 
покретима, фокалним неуролошким дефицитом, офталмолошким проблеми-
ма и обољењима различитих органа (срце, јетра, бубрези, црева, кожа, ендо-
крине жлезде). Неки од миоклоничких синдрома приказани су у табели бр.3.

табела 3. Миоклонички синдроми

Синдром Најчешћа обољења са миоклонусом

Прогресивна миоклонусна епилепсија Sy Unverricht-Lundborg
M. Lafora
Неуронске цероидне липофусцинозе

Прогресивна миоклонусна атаксија Целијакија
Митохондропатије (MERRF)
Friedreich ataxia
Ataxia-telangiectasia

Синдром опсоклонус-миоклонус Неуробластом

Syndroma Lance-Adams Кардиореспираторни арест
Аноксија мозга током анестезије

Дијагноза миоклонуса обухвата следеће: детаљну анамнезу, педијатријски, 
неуролошки и офталмолошки преглед, биохемијске, токсиколошке и серолош-
ке анализе, неурофизиолошка испитивања (ЕЕГ, ЕМГ, СЕП), МР ендокранију-
ма или кичмене мождине, и специфичне тестове (цитогенетска испитивања, 
активност ензима, биопсија коже, мишића и танког црева, и др).

У диференцијалној дијагнози се разматрају остали невољни покрети: тико-
ви, тремор, хореа, дистонија, фасцикулације мишића и психогени трзаји.

Лечење је првенствено етиолошко. Ако узрок миоклонуса није познат или 
се не може специфично лечити и елиминисати, преписују се бензодиазепини 
(клоназепам, нитразепам, лоразепам) и антиепилептици (валпроати, левети-
рацетам, етосуксимид, ламотригин, топирамат, примидон). 

Болесници са рефракторним миоклонусом добијају фелбамат, зонисамид, 
габапентин, баклофен, или нњекције ботулинум токсина.

Неки антиепилептици ( карбамазепин и фенитоин) могу да индукују или 
да погоршају постојећи миоклонус.
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12.1. ПАТОЛОГИЈА ДЕЧЈЕГ УЗРАСТА - ПРОЦЕС ИЛИ 
БОЛЕСТ

борислав Каменов
Клиника за дечје интерне болести, Клинички центар Ниш

Увод

Болести дечјег узраста се дефинишу и систематизују по истим принципима 
као и болести одраслих, када се на основу симптома и знакова који се односе на 
одређени орган или систем поставља дијагноза и на основу тога предузима одго-
варајуће лечење по принципима добре клиничке праксе. Суштинска разлика из-
међу деце и одраслих је у чињеници да је физиономија болести одраслих довољно 
јасно дефинисана и развијена, те да су генетски фактори у интеракцији са окру-
жењем, уз довољан временски период довели до тога да се атрибут болести добро 
дефинише и да поприма детерминанте стања које се дефинише као болест, која, 
ако се адекватно лечи може довести до излечења и превенције компликација. 

За разлику од одраслих, фактор развоја у дечјем организму је од енормог 
значаја. Познато је да се многе болести превазилазе са узрастом, а да се друге 
појављују и да су типичне за одређени узраст. Ваљда због тога је одавно схваће-
но да интериста није добар лекар за дечји узраст, па је зато и основана кли-
ничка дисциплина и специјалност педијатрија. Фактор време у интеракцији 
генетске основе и фактора окружења, развој појединих органа и система и по-
себно развој имунског система, који је кључни фактор интеракције окружења 
са геномом организма, одлучујући су за развој болести. Ако се сложимо да се 
болест развија, онда морамо бити свесни да дата дијагноза у једном тренутку 
не може да да очекивани увид у шире сагледавање патологије дечјег узраста, 
већ само у тренутно стање које се сигурно мора као такво третирати, али и у 
ширем контексту сагледати, како бисмо могли да од циља дијагнозе и терапије 
тренутне болести прерастемо у виши степен рада који се може дефинисати као 
превенција болести, али и предикција будућих патолошких стања, која ће се 
развити касније у детињству или у периоду одрасле особе (1).

алергијске болести

Познат је пример ,,алергијског марша“ код алергијских болести, које се обја-
шњавају постојањем генетске предиспоозиције (атопија). Елементи тог марша су 
најпре дигестивне манифестације (алергија на протеине крављег млека), затим 
промене на кожи које се означавају као атопијски дерматитис и најзад астма или 
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алергијски ринитис на респираторном систему. Стиче се утисак да је алергијска 
болест на почетку живота изазвана нутритивним алергенима, да би касније по-
чели да доминирају инхалаторни алергени. То је могући сценарио, али се често 
занемари да у основи ових болести лежи поремећај пропустљивости епителних 
ткива, па је могуће да дете има респираторне проблеме са симптомима астме или 
ринитиса, а да је основни проблем промењена пропустљивост цревног епитела 
због интолеранције на протеине крављег млека, на пример, или због вирусне ин-
фекције. Због тога наша пажња бива посвећена сензитизацији на алерген, њеном 
дефинисању и лечењу на бази кожних тестова или специфичног IgE, а да се ос-
новни поремећај не препозноје, а самим тим болест не лечи адекватно, а права 
могућност превенције и предикције развоја других болести онемогућавају. За-
мена концепта повећане пропустљивости епитела, који индукује системску ин-
фламацију концептом атопије води нас ка дијагнози бројних алергијских болети, 
које се лече кортикостероидима, антихистаминицима, бета агонистима, а права 
позадина болести остаје непрепозната (2). 

имУнодефицијенције

Честе инфекције код деце упућују на могућу имунодефицијенцију. При-
марне имунодефицијенције су ретке, а најчешћа је селективна IgA имуноде-
фицијенција. Поред учесталих инфекција у раном детињству, ови болесници 
показују већи ризик од оболевања од различитих хроничних инфламаторних, 
васкуларних и других болести. IgA је значајан за заштиту епитела од различи-
тих патогена и токсина из окружења који оштећују епител. Због тога епител 
постаје пропустљив, па бројни молекули продиру у организам, па се организује 
други ниво одбране који доводи до хроничне инфламације, ремети се стварање 
имунорегулаторних ћелија и руши се орална толеранција. Примена препарата 
који поправљају функције епитела може одложити развој хроничних болести 
код болесника са селективном имунодефицијенцијом (пробиотици, витамин 
Д, препарати цинка). 

рецидивне инфекције У дечјем УзрастУ

Рецидиви инфекција у дечјем узрасту, посебно када се односе на респира-
торни систем најчешће са објашњавају недостатком етиолошке дијагнозе, па 
се брисеви носа и ждрела понављају у недоглед и често лечи условно патоге-
на флора или клицоноштво антибиотицима који ремете дигестивну флору 
утврђујући инфламаторни процес. Често се заборавља да је овој деци потребан 
мало већи одмор од једне до друге инфекције, па је повлачење такве деце из 
дечјег колектива делотворније од било ког лечења (3).
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резидентне вирУсне и интрацелУларне 
инфекције и инфламација

Познато је да упркос присуству једног или више резидентних вируса (CMV, 
EBV, HSB, HBV) болест не мора да се развије. Организам често толерише при-
суство вируса уколико исти не нарушавају озбиљније функционисање ћелија. 
Нове инфекције, примена лекова, фактори стреса из окружења (расхлађивање, 
гладовање, екстремни напор, адјуванси), укључујући и психогени стрес, могу 
бити прави фактори који иницирају болест, које означавамо тригерима боле-
сти, а они су кључни фактори без којих се болест не би ни развила. У прак-
си често занемарујемо значај ових фактора, па тиме и искључујемо могућност 
превенције болести на нивоу контроле тригер фактора (4). 

системска инфламација и аУтоимУнске болести

Реактивност синовија, која се најчешће јавља после инфекција и ћелијског 
стреса друге генезе, углавном je последица значајног страдања ћелија, неадек-
ватне реактивности имунског система, често у склопу постојеће системске 
инфламације, коју смо препознавали као имунодефицијенцију, јер дете често 
болује, или аутоимунску болест, која најчешће није почела. Због тога често по-
сежемо за имуносупресорним средствима, а ређе приступамо анализи основе 
поремећаја који најчешће захтева подршку у смислу препознавања и контро-
лисања системске инфламације, ћелијског стреса и страдања ћелија, повећане 
пропустљивости епителних ћелија. У случају реактивности перитонеума, деца 
су често посматрана као да имају акутно обољење слепог црева, оперисана а да 
оперативна дијагноза буде серозни перитонитис (5).

Пренатални и неонатални стрес 
и болести дечјег Узраста

Пренатално и неонатално реедитовање експресије гена у условима стреса 
ћелија плода у току интраутерусног развоја због инфекције, хипоксије, дело-
вања лекова, могу бити значајни фактори ризика за иницијацију инфламације 
од рођења. Пренатално оштећење ендотела је такође значајан фактор у ини-
цијацији инфламације (6).
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метаболичке болести и инфламација

Метаболичке болести попут дијабетеса, болести тироидеје, али и пот-
храњеност и гојазност, индукујући ћелијски стрес, могу иницирати хроничну 
инфламацију, која даје другачији, пролонгиран ток болести у току инфекције, 
са честим компликацијама. Корекција метаболичних поремећаја је прави пут 
за лечење инфламације код ових болесника, као и превенције компликација 
које неминовно прате оваква стања.
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12.2. ПРИМАРНЕ ИМУНОДЕФИЦИЈЕНЦИЈЕ

Срђан пашић
Медицински факултет Универзитета у Београду
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије
“Др Вукан Чупић“, Београд

Примарне имунодефицијенције (ПИД) су група наследних обољења која 
настају услед мутација различитих гена чија је функција од значаја за одбра-
ну организма од патогених узрочника (1). Основно обележје ПИД су учестале, 
рецидивне или неуобичајене инфекције, најчешће током првих месеци или го-
дина живота (Табела 1). 

табела 1. Десет знакова од значаја за дијагнозу примарних имуно дефи ци јенција

≥ 6 епизода акутног отитиса медија (АОМ) за 12 месеци

≥ 2 епизоде пнеумоније за 12 месеци

 ≥ 2 епизоде синузитиса (максиларни синузитис код адолесцената) 

позитивна породична анамнеза

инфекције опортунистичким узрочницима или узрочницима ниске вируленције 

ненапредовање у телесној маси 

рецидивне инфекције без опоравка ≥ 2 месеца („дете је стално болесно“)

повећана потреба за интравенском применом антибиотика

апсцеси коже, поткожног ткива или паренхимних органа

тешке или неуобичајене реакције после стандардних имунизација 

Учесталост ПИД се процењује од 1: 5000 до 1: 10000 у општој популацији. 
Основна подела ПИД обухвата поремећаје основних компоненти имунског сис-
тема, Б лимфоцита, Т или Б лимфоцита, фагоцита или система комплемента. 

За дијагнозу ПИД је значајна лична анамнеза о понављаним, честим инфек-
цијама или инфекцијама узочницима ниске вируленције (опортунистички уз-
рочници) (1). Такође, породична анамнеза о оболелим блиским сродницима је 
значајна за дијагнозу. Клинички преглед код болесника са сумњом на ПИД по-
некад указује на секвеле претходних инфекција као што су хронични ринитис 
или синузитис, затим ожиљке на бубној опни или губитак слуха услед рецидива 
отитиса. Код болесника са непрепознатом ПИД, понављане епизоде пнеумонија 
често имају за последицу настанак бронхиектазија. Развој маљичастих прстију, 
хипоксемије и цијанозе централног типа је касни знак узнапредовале хроничне 
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плућне болести. Перзистентна орална кандидијаза (soor) је знак поремећаја 
ћелијског имунитета, али је код сумње на ПИД увек неопходно искључити ХИВ 
инфекцију. Лимфно ткиво, тонзиле и лимфни чворови нису развијени код бо-
лесника са агамаглобулинемијом. Насупрот томе, код болесника са фагоцит-
ним поремећајима или комбинованим ПИД може се уочити супуративни лим-
фаденитис или лимфаденопатија. Кожне промене као што су телангиектазије, 
витилиго или дерматитис („сличан екцему“) одлика су појединих ПИД.

Основна улога имунског система је успешна одбрана организма од инфек-
ција (2). Активација имунских одбрамбених механизама после продора патоге-
них микроба се одиграва брзо са следственим уклањањем патогених узрочника. 
Компоненте имунског система чине природне баријере, систем неспецифичне 
имуности и систем специфичне имуности. 

Природне баријере су кожа и слузнице респираторног, урогениталног или 
дигестивног система (3). Анатомски дефекти (нпр. расцеп меког непца, дер-
мални синус, дефекти дуре) који нарушавају интегритет коже или слузница 
могу бити улазна места за инфекције. За разлику од урођених поремећаја иму-
нитета, код анатомских дефеката локализација инфекције је увек иста (нпр. ре-
цидивни менингитис код дефекта дуре; отитис код расцепа непца). 

Неспецифична имуност се заснива на функцији серумских протеина и фа-
гоцитних ћелија. Активацијом система комплемента олакшана је фагоцитоза 
и њихова лиза микроба независно од функције антитела. Друга група солу-
билних фактора су реактанти акутне фазе запаљења (С-реактивни протеин, 
маноза-везујући лектин) који активирају комплемент и индукују продукцију 
инфламаторних цитокина и хемокина у раној фази запаљењске реакције. 

Фагоцитне ћелије (неутрофили, моноцити, ткивни макрофаги) су способне 
да фагоцитују и прераде стране антигене и микробе. Неутрофили су важни у од-
брани од пиогених узрочника и гљивица, а макрофаги у одбрани од микроба који 
преживљавају интрацелуларно као што су Mycobacteriae, Salmonella или Listeria. 
Активација моноцитно-макрофагног система зависи од функције TLR (енгл. 
Tool-like), рецептора који препознају специфичне молекуларне мотиве патогених 
узрочника. Ови мотиви су својствени искључиво за микрорганизме, било да су 
компоненте њиховог ћелијског зида (бактеријски липополисахарид, теихолична 
киселина, манозни олигосахариди гљивица), било вирусна ДНК или РНК.

Систем неспецифичне имуности се активира брзо (у првим минутима и 
сатима после продора узрочника) и има значајну улогу у раној одбрани од ин-
фекција, и активацији специфичног имунског система путем презентације об-
рађених антигена од стране специјализованих антиген-презентујућих ћелија Т 
лимфоцитима (дендритичне ћелије). Ћелије моноцитно-макрофагног система 
продукују цитокине (нпр. IL-12, интерферон-гама) који су значајан рани сти-
мулус активације Т лимфоцита. 

Специфична имуност (адаптивни имунитет) подразумева специфичност 
за антиген и настанак имунске меморије, пролиферацијом и сазревањем 
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антиген-специфичних клонова Т и Б лимфоцита. Т лимфоцити имају зна-
чајну улогу у одбрани од вируса, гљивица и интраацелуларних бактерија. Б 
лимфоцити секретују имуноглобулине. Антитела обезбеђују одбрану путем 
директне неутрализације, опсонизације микроба и ефикасније фагоцитозе, 
или путем активације система комплемента. Цитотоксични одговор зависан 
од антитела подразумева активацију ћелија „природних убица“ (енгл. natural 
killer; NK-ћелије) и лизу ћелија инфицираних вирусима .

Имунодефицијенције услед дефицита функције Б лимфоцита и продукције 
специфичних антитела се дијагностикују у више од 50% свих болесника са ПИД 
(4). Услед блока у сазревању Б лимфоцита или поремећаја њихове функције, 
продукција изотипова имуноглобулина (IgA, M, G) је снижена, услед чега су и 
концентрације имуноглобулина у серуму значајно снижене. Изостанак синте-
зе антитела после природних инфекција или после рутинских имунизација је 
значајан дијагностички критеријум који одликује ову групу ПИД. Рецидивне 
инфекције код ових болесника су најчешће проузроковане пиогеним инкапсу-
лираним бактеријама (S.pneumoniae, H.influenzae, S.aurues) или грам-негатив-
ним (Pseudomonas) узрочницима. Локализација инфекција је различита. Нај-
чешће су инфекције респираторног система (отитис, синузитис, пнеумонија), 
дигестивног система (Giardia) или пиодермија.

Ћелијске и комбиноване имунодефицијенције одликује одсуство адекват-
ног ћелијског имунског одговора усмереног ка вирусима, гљивицама, опорту-
нистичким или интрацелуларним узрочницима. Настају услед блока у сазре-
вању Т лимфоцита. Код комбинованих ПИД постоји дефицит како хуморалног 
тако и ћелијског имуног одговора. Перзистентна орална кандидијаза (soor), 
Pneumocystis jiroveci пнеумонија (PJP), BCG инфекција или хронична дијареја 
са ненапредовањем су карактеристични симптоми. Респираторни синцицијал-
ни вирус, вируси параинфлуенце I-III и аденовируси изазивају перзистентни 
бронхиолитис или пнеумонију. Ненапредовање у телесној маси са развојем по-
тхрањености последица је негативне енергетске равнотеже услед недовољног 
калоријског уноса и хиперкатаболизма услед хроничних инфекција гастроин-
тестиналног тракта ротавирусом, аденовирусима или ентеровирусима. 

Фагоцитни систем и леукоцити, као његова компонента, заузимају значајно 
место у одбрани организма у смислу ефикасне фагоцитозе и убијања одређених 
врста патогена. Склоност ка инфекцијама може настати услед сниженог броја 
неутрофила (неутропенија) или услед поремећаја њихове функције.Урођени 
поремећаји функције фагоцитног система су релативно ретки (око 18% од свих 
примарних имунодефицијенција), а одликују се тешким бактеријским и гљи-
вичним инфекцијама. Најчешћи патогени који угрожавају ове болеснике су 
Staphylococcus, Pseudomonas, Serratia, Klebsiella и гљивице као што су Candida, 
Nocardia или Aspergillus. 

Урођене дефицијенције система комплемента су ретке и дијагностикују се 
у око 2% болесника са ПИД. Систем комплемента има улогу у неспецифичном 
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имунском одговору, хуморалном имунитету, фагоцитози и запаљењском одго-
вору. Састоји се од 20 серумских протеина и најмање два добро дефинисана ре-
цептора на леукоцитима (названим комплемент рецептор 1, или CR1 и компле-
мент рецептор 3 или CR3) и трећег комплемент рецептора на Б лимфоцитима, 
названог комплемент рецептор 2 или CR2. Позната су три пута активације ком-
племента, класични, алтернативни и лектински пут. Класични пут активирају 
имунски комплекси (антиген-антитело), а алтернативни пут C3b компонента 
која настаје активацијом класичног пута или независно, везивањем ендотоксина. 
Низом протеолитичких интеракција C1, C2 и C4 настаје C3 конвертаза (C4b2а) 
која активира C3 компоненту. C3 има улогу опсонина и олакшава фагоцитозу. 
Компонента C5а има хемотактичку активност. У току даље активације, везивање 
компоненти касне фазе активације је неензимско (C6, C7, C8 и C9) уз формирање 
макромолекуларног атак комплекса (МАK). Овај комплекс је амфолитични ци-
линдар, чији се хидрофобни крај убацује у мембрану циљне ћелије и доводи до 
њене лизе.

Хередитарни ангиоедем (ХАЕ) је дефицијенција серумске естеразе, C1 ин-
хибитора и наслеђује се аутозомно-доминантним начином. Време настанка 
симптома је различито, и око 50 % болесника развије атаке ангиоедема у ра-
ном детињству, док други немају тегобе до друге деценије живота. У одсуству 
C1 инхибитора, активација класичног пута комплемента је неконтролисана са 
последичном активацијом система брадикинин-каликреин и система коагула-
ције, што доводи до повећане васкуларне пропустљивости и настанка едема. 

Напади се одликују изненадном појавом отока лица, капака, усана или вра-
та, са или без ширења едема ка усној дупљи, језику или горњим дисајним пу-
тевима. Оток по правилу не сврби, није црвен и болесници осећају само „при-
тисак“, „пецкање“ или „напетост“. Отоци трају од 24 до 48 сати, чврсти су и 
напети, али без бола и црвенила. У најтежим случајевима, услед едема глотиса 
може доћи до суфокације. 

ХАЕ се дели на два облика. У ХАЕ I, серумска концентрација C1 инхибитора 
је снижена, У ХАЕ II, серумска концентрација C1 инхибитора је нормална или 
повишена, али је протеин нефункционалан. У току напада ХАЕ серумска концен-
трација C4 је снижена, а C3 и остале компоненте су нормалних концентрација. 

У лечењу тежих напада се препоручује пречишћени C1 инхибитор или при-
мена свеже смрзнуте плазме. Ендотрахеална интубација или трахеотомија су не-
опходни код тешке опструкције дисајних путева. За профилаксу се препоручују 
инхибитори фибринолизе (епсилон-аминокапронска киселина) и андрогени ста-
назолол и даназол. Андрогени се понекад препоручују као краткотрајна профи-
лакса, неколико дана пре планиране хируршке или стоматолошке интервенције. 

Дефицијенције компоненти C1, C2 и C4 обично нису удружене са честим 
инфекцијама, али су ови болесници склони развоју аутоимунских болести, нај-
чешће системског лупуса. Урођени дефицит C3 компоненте је врло редак. Како 
су C3b и C3bi главни опсонини, оболеле особе имају склоност ка рекурентним 
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пиогеним инфекцијама проузрокованим S.pneumoniae или H.influenzae тип б. 
Фактор I и Фактор H контролишу активацију алтернативног пута комплемен-
та и дефицијенција било кога од ова два фактора доводи до континуиране пот-
рошње C3 и предиспозиције ка инфекцијама.

Дефицијенција компоненти касне фазе активације комплемента се клинич-
ки испољава рекурентним инфекцијама N.meningitidis или N.gonorrhaeae. Бо-
леснике са овим дефицитом неопходно је имунизовати вакцином против ме-
нингокока и применити антибиотску профилаксу. Дефицијенције пропердина 
и фактора D су ретке и наслеђују се везано за X хромозом. 
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12.3. УЛОГА И ЗНАЧАЈ ПАТОГЕНЕТСКИХ 
МЕХАНИЗАМА У ИНФЛАМАЦИЈИ 

христина Стаменковић
Клиника за дечје интерне болести, Клинички центар Ниш

Инфламација представља одговор живог организма на ендогене и егзоге-
не штетне факторе. Овај витални заштитни механизам, којим организам по-
кушава да се ослободи штетног агенса или да локализује оштећење, обухвата 
низ промена које се одигравају у крвним судовима, крви и у међућелијском 
матриксу. Облик, тежина и ток запаљењског процеса зависе од врсте и ин-
тензитета деловања штетног агенса, врсте ткива и општег стања организма. 
Према току и трајању запаљењског процеса, сва запаљења можемо поделити 
на перакутна, акутна, субакутна и хронична. Перакутна запаљења се јављају 
изненада, трају кратко и најчешће се завршавају смрћу. Акутни запаљењски 
процеси могу да се развијају веома брзо по дејству штетног агенса, одликују се 
јасним запаљењским знацима, трају око три недеље и најчешће се завршавају 
регенерацијом. Субакутна запаљења се по трајању налазе између акутних и 
хроничних. Хронични запаљењски процеси јављају се у два облика. Једну групу 
чине они који настају из акутног процеса, у току кога организам није био у 
стању да се избори са штетним агенсом, па се процес пролонгира и траје неко-
лико месеци до једне године. Другу групу чине запаљења која од самог почетка 
имају хронични ток. То је случај код перзистентних инфекција (туберкулоза, 
сифилис), дуготрајног излагања ендогеним или егзогеним штетним агенсима 
(атеросклероза, силикоза) и код аутоимунских болести (реуматоидни артри-
тис, дерматомиозитис, лупус еритематозус).

Узрочници запаљењског процеса могу бити патогени микроорганизми, 
вируси, гљивице и паразити. Од њихове вируленције и патогености зависиће 
и интензитет запаљењске реакције. Запаљењску реакцију могу да изазову и 
физички надражаји као што су топлота, хладноћа, јонизујућа зрачења и меха-
ничка оштећења, а од дужине и интензитета њиховог деловања зависиће обим 
промене у ткивима. И хемијска једињења као што су киселине, базе и неке ток-
сичне супстанце изазивају акутну инфламацију, при чему њихова концентра-
ција и време задржавања у ткиву условљавају интензитет запаљењске реакције. 
И имунолошке реакције могу да се манифестују као запаљењске, посебно ако 
су у питању хиперсензитивни процеси који настају активирањем мастоцита 
помоћу антитела IgE класе. Болести гломерула бубрега често настају због депо-
новања имунских комплекса у базалној мембрани (1).
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акУтна инфламација

Акутна запаљењска реакција је брзи, рани одговор на штетне ноксе. Пато-
генеза запаљењске реакције је у суштини иста или слична без обзира на при-
роду штетног агенса и локализацију самог процеса. У току акутне запаљењске 
реакције долази до промена у хемодинамици, пропустљивости крвних судова, 
реакције крвних ћелија у запаљењском подручју, са настанком опсежних био-
хемијских процеса.

Основне фазе инфламације:
краткотрајна локална вазоконстрикција1. 
локална вазодилатација2. 
повећана пропустљивост крвних судова3. 
миграција и адхеренција крвних елемената4. 
транседнотелијална миграција (диапедеза) и хемотакса 5. 
фагоцитоза6. 

Многе од набројаних фаза резултат су деловања вазоактивних медијатора 
(хистамина, брадикинина, серотонина, еикозаноида, цитокина и делова систе-
ма комплемента).

системски ефекти акУтне инфламације

Оштећење ткива које се јавља у организму као последица деловања најраз-
новрснијих агенаса, хемијских и физичких фактора или имунолошких реакција, 
изазива у организму низ догађаја која могу да се подведу под тзв. одговор акутне 
фазе. Основна карактеристика одговора акутне фазе су повишена температура 
и негативан биланс азота. У одговор акутне фазе убрајају се и повећана синте-
за беланчевина акутне фазе, што доводи до убрзане седиментације еритроцита, 
леукоцитоза удружена са већим бројем незрелих неутрофила, смањење концен-
трације гвожђа и цинка у плазми и повећане концентрације бакра која је у не-
посредној корелацији са повећаном концентрацијом церулоплазмина. Већина 
ових промена јавља се у року од неколико сати или неколико дана од почетка за-
паљењске реакције, а посредована је проинфламаторним цитокинима. Промене 
које се јављју у крви карактеришу се смањењем концентрације албумина, које је 
последица њиховог губљења у периваскуларне просторе због повећане пропус-
тљивости крвних судовла и повећањем концентрације алфа глобулина.

Ендотел представља баријеру између крви и ткива, који има примарну фи-
зиолошку улогу у пропуштању хранљивих материја, а за имунски систем у за-
паљењским реакцијама његова пропустљивост и значај су евидентни како на 
нивоу микроциркулације, тако и на нивоу великих крвних судова. Активирање 
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ендотела подразумева повећану адхезивност и ћелијску инфилтрацију. Акти-
виране ендотелне ћелије продукују TNF, IL-1, IL-6 и IL-18, а посебно IL-6 поја-
чава међућелијске импулсе, условљава појачање запаљењског процеса. 

Грозница (febris) је филогенетски веома стар одговор домаћина на запаљењски 
процес, нађен како код нижих организама тако и код сисара. Изазивају је про-
инфламаторни цитокини (IL-1, IL-6, TNF и IFNα), које синтетишу активирани 
макрофаги у току акутне инфламације. Они делују на термосензитивне неуроне 
у преоптичком и предњем хипоталамусу синтетишући синтезу простагландина 
(највероватније PFE2, PGFα и PGI2), који повећавају ниво подешености „тер-
мостата“ центра за терморегулацију, а тиме и телесну температуру.

Сама фебрилност са једне стране има штетно дејство на биолошке проузро-
коваче који изазивају инфламацију (раст бактерија, репликација вируса), а са 
друге појачава ефекте неких имунолошких функција (пролиферација Т лим-
фоцита, активација Т хелпера, стварање антитела и дејство IL-1).

Промене у крви у току запаљењских реакција јављају се у плазми и у крв-
ним ћелијама. Концентрација албумина се смањује а повећавају се α1 и α2 
глобулинске фракције, чији највећи део чине протеини акутне фазе. Смањење 
концентрације албумина настаје углавном због повећане пропустљивости крв-
них судова у току акутне инфламације и њиховог изласка у међућелијске прос-
торе. β фракција може бити смањена због изласка трансферина, α1 глобулина, 
у интерстицијум. Хроничне запаљењске реакције карактерише непромењена 
концентрација албумина, незнатно повећање, или чак непромењена концен-
трација α глобулина и повећана концентрација γ глобулина.

Протеини акутне фазе су серумски протеини, чија се концентрација повећа-
ва за време одговора акутне фазе на инфламацију или инфекцију. Нормално 
постоје у крви у малим концентрацијама и чине око 10% плазматских протеина. 
Синтетишу се углавном у јетри и представљају природни имунски одбрамбени 
систем који се све више користи за праћење здравственог статуса животиња и 
мониторинг лечења. У протеине акутне фазе спадају хаптоглобин (Hp), серумски 
амилоид А (SAA), α1-кисели гликопротеин (AGP), церулоплазмин (Cp), C-реак-
тивни протеин (CRP), α1-антитрипсин, фибриноген, α2-микроглобулин и дру-
ги. Појачану синтезу протеина акутне фазе стимулишу (посредују) IL-1 и IL-6. 

Хаптоглобин (α2 глобулин), чврсто се везује за слободни хемоглобин који 
се ослобађа хемолизом еритроцита у току запаљенске реакције и хемолитичких 
анемија. Формирани комплекс отклањају ћелије моноцитно-макрофагног систе-
ма. Повишени нивои хаптоглобина нађени су у акутним инфламацијама, посебно 
бактеријске етиологије, као и у току трауматског ретикулитиса и перикадитиса.

Церулоплазмин, споро реагујући протеин акутне фазе јесте оксидаза крви 
важна у хомеостази бакра и гвожђа. Преноси атоме бакра, важне за синтезу ци-
тохром оксидазе. Он је анти-инфламаторна супстанца која инхибира реакцију 
супероксид радикала као резултат интеракције Cu са SH групама мембранских 
протеина. Ефекат деловања Cp је изрaженији од ефекта супероксиднe дизмутазе 
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и каталaзе. Не сме се занемарити ни његова улога скупљача слободних радикала 
кисеоника, насталих у респираторном тракту, што га чини главним инхибито-
ром оксидације липида ћелијских мембрана.

C-реактивни протеин је први откривени протеин акутне фазе у серуму па-
цијената оболелих од пнеумококних инфекција. С обзиром да има способност 
да се веже за полисахаридну C фракцију ових микроорганизама, добио је и 
име. У нормалном серуму људи и паса, концентрација му је веома ниска, али 
се изразито повећава на самом почетку инфламације или инфекције. CRP ве-
зан за мембрану микроорганизама може да веже C1 компоненту комплемента 
и да тако активира класични пут. Данас се сматра да је његова главна улога 
разградња садржаја једара оштећених ћелија. CRP одговара на веома благе ин-
фламације. Код свих експерименталних животиња CRP се појављује пре било 
каквих хематолошких промена, и понекад је његова повишена концентрација 
једини индикатор инфламаторног процеса. 

α1-антитрипсин је ензим који има способност да инхибира велики број 
протеаза (трипсин, химотрипсин, плазмин, еластазу, колагеназу), али му је 
примарна улога је инактивацији еластазе из неутрофила. На тај начин контро-
лише запаљењски одговор и степен оштећења ткива.

α2-макроглобулин је протеин велике молекулске масе, који везује протеазе 
ослобођене из лизозома фагоцита или бактерија и на тај начин их инхибира. 
Том својом особином регулише инфламацију и оштећење ткива.

Фибриноген, протеин коагулације, заједно са седиментацијом еритроци-
та, представља најчешће коришћени неспецифични маркер ткивног оштећења 
и инфламације. Концентрација му се повећава посебно у случајевима за-
паљењских процеса бактеријске етиологије.

Седиментација еритроцита је неспецифичан знак одговора акутне фазе. 
Убрзана је због појачане синтезе протеина акутне фазе. У хроничним инфлама-
цијама, посебно бактеријске етиологије, убрзана седиментација еритроцита је 
последица повећане концентрације γ глобулина и анемије, која је честа појава 
код хроничних стања, мада недовољно јасне генезе.

леУкоцити

Већина акутних бактеријских инфекција праћена је леукоцитозом, и то 
због повећања броја неутрофила. Леукоцитоза је последица стварања и осло-
бађања неутрофила из костне сржи и из маргиналних депоа. У крви се повећа-
ва број незрелих неутрофила (скретање улево). Неке инфекције (инфективна 
мононуклеоза, богиње и друге вирусне болести), праћене су неутропенијом. У 
тежим инфекцијама (пнеумококна пнеумонија, сепса) настанак неутропеније 
објашњава се исцрпљењем залиха и депресијом костне сржи и прогностички је 
веома неповољан знак. 
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Неконтролисана активност неутрофила може да услови хроничну инфла-
мацију као што је аутоимунска болест или хиперсензитивну реакцију. Пример 
је аутоимунски васкулитис у коме је забележена посебна експресија неутро-
филних ензима тзв. неутрофилних серин протеаза (NSPs), који се депонују у 
бубрезима и имају важну улогу у патогенетским механизмима болести (2) .

Вируси најчешће изазивају лимфоцитозу. Еозинофилија је заједничка за 
све болести ткива и органа који садрже велики број мастоцита и није везана 
за један одређени нозолошки ентитет (парaзитозе, алергијске реакције, кожне 
болести), већ је догађај који настаје због дегранулације мастоцита.

Метаболичке промене у инфламацији резултат су деловања различитих 
хормона и биолошки активних једињења. Повећан катаболизам протеина ре-
довна је појава у акутној инфламацији, а посебно је манифестан код тешких 
инфекција и сепсе. Како је разградња беланчевина већа од њиховог уношења и 
синтезе, јавља се негативан биланс азота. Разлагање протеина стимулишу ката-
болички хормони и проинфламаторни цитокини, IL-1, IL-6 и TNF. У почетној 
фази акутног одговора повећано је лучење катехоламина, ACTH , кортизола, 
заједно са хормоном раста. Као одговор на насталу хипергликемију повећава 
се и концентрација инсулина у крви. Његов анаболички ефекат не долази до 
изражаја због преваге катаболичких хормона.

Проинфламаторни цитокини подстичу катаболичку реакцију на два начи-
на. (1) Они стимулишу синтезу простагландина, који активирају лизозомалне 
ензиме у мишићима; у процесу протеолизе се ослобађају аминокиселине које 
служе за синтезу нових протеина. То је веома важно за различите видове од-
бране домаћина; неке од ослобођених аминокиселина служе као енергетски из-
вор, док се глуконеогене користе као прекурсори за стварање глукозе. (2) IL-1, 
IL-6 и TNF стимулишу стварање кортикотропног рилизинг фактора због чега 
је повећана синтеза ACTH, а сходно томе и кортизола. У току одговора акутне 
фазе, грозница доводи до убрзања метаболичких процеса, што уз (најчешће) 
смањено уношење хране придоноси негативном билансу азота. Анорексија је 
обично прихваћени споредни ефекат инфекције или инфламације, који настаје 
деловањем IL-1 и интерферона (IFN) на неуроне осетљиве на глукозу у вентро-
медијалном хипоталамусу, у коме се се налази центар за глад. 

У току инфламације мења се однос појединих протеина плазме које син-
тетише јетра. Повећава се концентрација протеина акутне фазе, а смањује 
концентрација албумина. Смањена концентрација албумина више је узроко-
вана изласком ексудата из крвних судова, него смањеном синтезом у јетри. У 
плазми се смањује и концентрација трансферина, који прелази у међућелијске 
просторе заједно са албумином.

У инфламацијама различите етиологије (бактерије, вируси, опекотине, фи-
зичке трауме) долази до поремећаја метаболизма воде и електролита. Колико 
ће те промене бити изражене зависи и од симптома (повраћање, пролив) и од 
јачине деловања штетног агенса. Јављају се дехидрација, хемоконцентрација и 
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хиповолемија, што може изазвати инсуфицијенцију кардиоваскуларног систе-
ма уз интоксикацију разградним продуктима и бактеријским токсинима.

Инфламаторни одговор је одређено време активан и престаје када више 
није потребан да спречава непотребно оштећење ткива. Уколико се не оствари 
хомеостаза, процес прелази у хронично запаљење и ћелијско страдање. Процес 
запаљења подразумева различите механизме у различитим ткивима (3).

Умерена физичка активност има позитиван ефекат на имунски систем и 
делује антиинфламаторно, док интензивна физичка активност може имати 
проинфламаторни ефекат. Интензивна физичка активност може да узрокује 
пораст параметара инфламације (4,5,6) .

Ако акутна запаљењска реакција дуже траје или се запаљењска реакција 
понавља, то је вероватно да ће доћи до стварања услова за хронично запаљење. 
Хронично запаљење се карактерише присуством макрофага који доминирају 
у оштећеном ткиву. Ове ћелије су снажни одбрамбени маркери, али су потен-
цијално штетни агенси за сопствено ткиво уколико дође до њихове прекомер-
не активације и акумулације. Хронични запаљенски процеси су у већини слу-
чајева праћени оштећењем ткива.
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13.1. ЕТИОЛОГИЈА И ЕПИДЕМИОЛОГИЈА 
МАЛИГНИХ ОБОЉЕЊА У ДЕЦЕ

нада Константинидис
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад

еПидемиолошки Подаци

Малигне болести у деце нису јединствени ентитет, већ је то спектар разли-
читих малигнитета, који варирају у зависности од типа, хистологије, расе, пола 
и старости оболелих. Значајно се разликују од малигнитета одраслих особа по 
типу, одговору на терапију и прогнози односно исходу лечења.

У деце малигнитети најчешће потичу од ћелија крви (коштане сржи) или 
лимфног, мишићног и нервног ткива, док су у одраслих најчешћи епителијални 
тумори и то органа као што су плућа, дојкa, простата и колон.

Иако има изузетака, већина педијатријских малигнитета има добар одго-
вор на терапију, а тиме су и прогноза и исход лечења далеко бољи него код 
малигних болести одраслих. 

Малигне болести у деце су ретке и чине 1 - 2% свих неоплазми у општој 
популацији. Годишња учесталост процењује се на 14/100000 деце у узрасту до 
15 година. На светском нивоу, то је око 240000 нових случајева годишње, а у 
Србији годишње од малигнитета оболи 250-300 деце.

Колико су малигне болести у деце заправо ретке илуструје и податак да 
један лекар у примарној здравственој заштити током свог радног века види 
највише четворо деце оболеле од рака.

Упркос томе што су малигне болести у деце ретке и што су резултати ле-
чења добри, малигне болести су други по учесталости узрок смртности деце, 
одмах након саобраћајних несрећа (1, 2, 3, 4).

По учесталости, акутне леукемије чине више од 95% свих леукемија дечјег 
доба и око 30% свих малигних болести у детињству. У Табели 1 представљена је 
диструбуција педијатријских малигнитета.

Током протеклих 20 година дошло је до извесног повећања учесталости 
свих облика малигнитета у деце, од 11,5 случајева на 100000 деце у 1975. годи-
ни, на 14,8 на 100000 деце у 2004. години. Током овог истог временског периода, 
смртност је драматично смањена и петогодишња стопа преживљавања повећа-
на је за већину малигнитета. Тaко је петогодишња стопа преживљавања за све 
малигнитете у детињству порасла са 58,1%, у периоду 1975-77. година, на око 
80%, колико износи данас.



268

Нада Константинидис

табела 1. Дистрибуција педијатријских малигнитета

Узраст <1 год. 1-4 год. 5-9 год. Узраст 10-14 год. 15-19 год.

Тип канцера Проценат свих канцера Тип канцера Проценат свих канцера

Акутне 
леукемије

18 43 36 Акутне 
леукемије

23 13

Тумори ЦНС 13 19 28 Тумори ЦНС 21 9

Лимфоми 1 3 12 Лимфоми 18 23

Неуробластом 24 9 3 Тумори 
герминативних 
ћелија

6 14

Вилмсов 
тумор

6 9 4 Карцином 
штитне жлезде

4 8

етиолошки основ малигних болести У деце

Сматра се да је етиолошки основ малигних болести у деце мултифакторија-
лан, тј. спрега генетских фактора и фактора спољне средине.

Према нивоу доказа, фактори ризика за развој малигнитета могу бити:
познати (доказани),1. 
сугестивни, али неконклузивни,2. 
несигурни3. 

Нажалост, још увек је непознато 75-90% фактора ризика. Познати фактори 
спољашње средине чине мање од 5-10% етиолошких фактора, а генетске боле-
сти, односно поремећаји су у 5-15% основа малигнитета у деце.

Познати фактори ризика

а) генетски фактори ризика удружени са 
педијатријским малигнитетима (табела 2)

а) Фамилијарни неопластични синдроми
б) Наследне имунодефицијенције и поремећаји функције коштане сржи
ц) Нумеричке хромозомопатије удружене са педијатријским малигнитетима
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табела 2. Фамилијарни неопластични синдроми, наследне имунодефицијен-
ције, поремећаји функције коштане сржи и нумеричке хромозомо-
патије удружене са педијатријским малигнитетима

Синдром Ген Врста малигнитета

Фамилијарни ретинобластом RB1 Ретинобластом, остеосарком

Фамилијарни нефробластом FWT1/2 Нефробластом

Li- Fraumeni синдром TP53/CHK2/SNF5 Адренокортикални карцином 
Сарком меких ткива
Остеосарком

Wiskott-Aldrich синдром WAS Нехочкински лимфом

Bloom синдром BLM Нехочкински лимфом, Вилмсов тумор
Остеосарком

Fanconi анемија FANCA Акутна мијелоидна леукемија

Down cиндром Леукемија

Трисомија 18 Вилмсов тумор

Turner cиндром (45,X0) Неуробластом, Вилмсов тумор
Из: Stiller CA. Oncogene, 2004, 23:6429–6444 

б) узраст при оболевању 
одојчад и мала деца: тумори симпатичког нервног 
система, рабдомиосарком, вилмсов тумор; адолесценти: 
малигни коштани тумори, саркоми меких ткива

в) фактори спољашње средине (табела 3)

Tабела 3. Познати фактори ризика спољашње средине и малигнитети које 
изазивају

Фактор спољашње средине Врста малигнитета

Јонизујуће зрачење
   дијагностичко (in utero) 
   радиотерапија 

Акутна лимфобластна леукемија 
Тумори костију, леукемија

Имуносупресивна терапија Нехочкински лимфом

Инфекције 
   HIV/AIDS 
   Маларија и Епштајн-Баров вирус 

Капошијев сарком
Буркитов лимфом
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сУгестивни и несигУрни етиолошки фактори

Од сугестивних и несигурних фактора ризика у појединим студијама спо-
мињу се изложеност мајке дуванском диму и алкохолу током трудноће, као и 
контакт са бензеном, пестицидима, бојама и растварачима током професио-
налне делатности родитеља.

Међутим, проналажење узрока неке болести је обично дуг и спор процес. 
Посебно је деликатно и епидемиолошки захтевно доказивање да изложеност 
одређеном фактору доводи до малигне болести. За потврду је потребан већи 
број студија са јасним епидемиолошким критеријумима (5, 6).
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13.2. КАКО ПРЕПОЗНАТИ НАЈЧЕШЋА МАЛИГНА 
ОБОЉЕЊА У ДЕЦЕ

драгана јанић
Медицински факултет Универзитета у Београду
Универзитетска дечја клиника, Београд

Препознавање и рано откривање малигнитета дечјег доба је тешко због 
често неспецифичних и подмуклих симптома који могу наликовати на симп-
томе других, уобичајених обољења деце (табела 1) (1).

табела 1. Симптоми и знаци малигнитета дечјег доба

Симптом/знак Могуће малигно обољење

Малаксалост, мучнина, повраћање Лимфоми, леукемије, ЈС, НБЛ

Глава и врат

Главобоља, мучнина, повраћање Тумори мозга, леукемије

Конвулзивни напади Тумори мозга

Бол у уху Мекоткивни саркоми

Ринитис Мекоткивни саркоми

Епистакса Леукемије

Фарингитис Мекоткивни саркоми

Увећање лимфних чворова НБЛ, МТС, лимфоми, леукемије

Грудни кош

Мекоткивни тумефакт МТС, ПНЕТ

Коштани тумефакт ЈС, НБЛ

Медијастинална аденопатија Лимфоми, леукемије, НБЛ, ТГЋ

Абдомен

Мекоткивни тумефакт (споља) МТС, ПНЕТ

Дијареја, повраћање, 
хепатоспленомегалија

НБЛ, лимфоми, Ту јетре, леукемије

Урогенитални тракт

Хематурија Вилмсов тумор, МТС

Поремећај мокрења МТС простате или мокраћне бешике

Перитестикуларна маса Мекоткивни саркоми
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Симптом/знак Могуће малигно обољење

Мускулоскелетни систем

Мекоткивни тумефакт РМС, други МТС, ПНЕТ

Коштани тумефакт / бол Остеосарком, ЈС, НХЛ, НБЛ, леукемије
Легенда: ЈС = Јуингов сарком; НБЛ = неуробластом; МТС = мекоткивни саркоми; ПНЕТ = при-
митивни неуроектодермални тумор; РМС = рабдомиосарком; НХЛ = нехочкински лимфоми; 
ТГЋ = тумори герминативних ћелија. 

Акутне леукемије представљају најчешћа малигна обољења дечјег узраста. 
Симптоми и знаци акутне лимфобластне леукемије су неспецифични: фебрил-
ност, знаци крварења, болови у костима, увећање лимфних чворова. Нешто 
већу сумњу на леукемију омогућава присуство хепатоспленомегалије, безбол-
но увећање тестиса и присуство медијастиналне масе која се клинички може 
презентовати синдромом горње шупље вене или синдромом горњег медијасти-
нума и резултат прегледа крвне слике. 

Презентујући симптоми и знаци тумора мозга код деце су такође неспеци-
фични. По редоследу учесталости, јављају се: главобоље, мучнина и повраћање, 
поремећај хода или координације покрета, едем папиле оптичког нерва, кон-
вулзије и симптоми и знаци повећаног интракранијалног притиска. У 95% деце 
са туморима мозга постоји и неки неуролошки испад, тако да је неуролошки 
преглед детета од великог значаја. 

Хочкинова болест у дечјем узрасту се презентује лимфаденопатијом, поја-
вом медијастиналне масе или појавом системских симптома (тзв. Б симптоми: 
фебрилност, ноћно знојење и губитак у тежини). Нехочкински лимфоми код 
деце имају много неспецифичнију и разноврснију клиничку слику. Тако нпр. 
Буркит-ов лимфом често почиње симптомима који опонашају опструкцију 
црева, инвагинацију или апендицитис. Нехочкински лимфоми могу дати знаке 
поремећаја и других органа и органских система, зависно од њихове примарне 
локализације –инфилтрацију ЦНС-а или коштане сржи. 

Карактеристични симптоми и знаци неуробластома јесу: присуство масе 
у абдомену, проптоза, периорбиталне екхимозе („хематом у виду наочара“), 
појава Хорнеровог синдрома, супкутани нодули, знаци компресије кичмене 
мождине или необјашњива секреторна дијареја, опсоклонус-миоклонус. Поред 
наведених и код неуробластома се могу јавити неспецифични знаци малигне 
неоплазме: болови у костима, анемија, фебрилност, губитак у тежини. 

Највећи број деце са нефробластомом (Вилмсов тумор) има масу у трбуху, 
без других знакова или симптома. Код мањег броја болесника, могу се јавити 
бол у трбуху, хематурија, фебрилност и хипертензија. 

Пошто се мекоткивни саркоми (најчешће рабдомиосарком) могу јавити на 
свим анатомским локализацијама у телу, клиничка презентација је веома разно-
лика. Карактеристична је појава безболног тумефакта који се постепено увећава, 
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а најчешће захваћене регије су: бутина, седална регија и препоне, горњи екстре-
митети, ретроперитонеум, труп, глава и врат.

У покушају да поједностави постављање дијагнозе малигнитета дечјег доба, 
различита удружења су предложила критеријуме или мнемотехничке формуле 
који треба да помогну лекарима у примарној здравственој заштити. Тако, Аме-
ричко удружење за рак наводи следеће критеријуме:

Континуирани, необјашњиви губитак у тежини•	
Главобоље праћене јутарњим повраћањем•	
Оток или перзистирајући бол у костима или зглобовима који може бити •	
праћен храмањем
Присуство тумефакта у абдомену, врату или другде•	
Појава беличасте дисколорације зенице ока (индикативно за ретиноб-•	
ластом)
Рекурентне фебрилности које нису изазване инфекцијама•	
Претерана појава модрица или крварења (које често настаје нагло)•	
Упадљиво бледило или продужено замарање•	

Познавање симптома и знакова канцера од стране лекара примарне здрав-
ствене заштите и рано упућивање педијатријском онкологу су неопходни за 
оптималну дијагнозу и терапију деце са малигним болестима. Такође, важно 
је знати да се хирургија малигнитета обавља у терцијарним центрима ради 
специфичне обраде патолошког материјала и могућности да се преоперативно 
примени цитостатска терапија која смањује волумен примарног тумора, омо-
гућавајући лакши и безбеднији хируршки захват. 
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13.3. УЛОГА ЛЕКАРА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ 
ЗАШТИТЕ У ЛЕЧЕЊУ ДЕЦЕ СА МАЛИГНИМ 
ОБОЉЕЊИМА

гордана Костић
Клиника за дечије интерне болести КЦ, Ниш

дијагноза

Лекари примарне здравствене заштите немају искуства у лечењу малигних 
болести, али важно је да препознају прве симптоме који могу побудити сумњу 
на малигну болест. Откривање канцера код деце у раном стадијуму је веома 
тешко, јер су симптоми неспецифични и могу бити слични симптомима дру-
гих болести. Време од првих симптома до дијагнозе је различито, а зависи од 
социјалног окружења и здравственог нивоа (1).

лечење

Лечење детета са малигним оболењем је дуготрајно и компликовано, а спро-
води се у специјализованим терцијарним здравственим установама. Хемиоте-
рапија, хируршко лечење и радиотерапија су три терапијска модалитета лечења 
канцера. Мултицентрични терапијски протоколи периодично се модификују, те 
се успех лечења повећава (2). Цитостатици не уништавају само болесне ћелије, 
већ и здраве, што доводи до нежељених ефеката хемиотерапије (табела 1).

табела 1. Очекиване последице хемиотерапије

Ране последице хемиотерапије Касне поседице хемиотерапије

Мучнина и повраћање Промене у нервном систему

Панцитопенија Оштећење јетре

Губитак косе Оштећење срца

Промене расположења Коштане промене

Промене на слузокожама Ендокрине последице

Губитак или повећање апетита 

Лекар у примарној заштити треба да се упозна са нежељеним ефектима хе-
миотерапије:
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1. Супресија коштане сржи
Деца која примају цитостатску терапију имају велики ризик од инфекције, 

услед неутропеније која се јавља 7-10 дана после лечења. Ако се јави фебрил-
ност, неопходно је одмах укључити антибиотике широког спектра. Анемија и 
тромбоцитопенија су честе у току терапије. Трансфузија еритроцита се обично 
даје када је хемоглобин нижи од 70 g/L, a трансфузија тромбоцита код вред-
ности од 10 x 109/L и кад је присутно крварење. Такође је веома важно пратити 
промене на кожи, због могућности постављања дијагнозе неких инфекција. 

2. гастроинтестиналне промене
Оштећење слузокоже дигестивног система је чест симптом терапије. Добра 

нега уста је веома значајна током хемиотерапије, јер ткиво у устима постаје 
веома осетљиво на инфекције. Улцерације и болне афте које стварају гљивичне 
инфекције отежавају гутање. Препарати са анестетицима омогућују исхрану. 
Неопходно је да пацијент након сваког оброка испере уста водом или физио-
лошким раствором. Пацијенти током лечења треба да узимају антигљивичне 
препарате који се не ресорбују у дигестивном тракту. Исхрана може бити оте-
жана, али је ретко потребна исхрана сондом или парентерална исхрана. Код 
мучнине је неопходно прописати антиеметике.

вакцинација

вирусне инфекције и имунизација
Интензивна хемиотерапија узрок је имуносупресије и дуготрајног поре-

мећаја хуморалног имунитета. Утврђен је нижи ниво антитела код лечене деце. 
Ввакцинације се по правилу спроводе шест месеци после завршетка цитостат-
ске терапије по календару. Вакцина за полиомијелитис ОПВ, замењује се инак-
тивисаном ИПВ. Препоручује се вакцинација против хемофилуса, менингоко-
ка и ММР вакцина. 

Пацијенти лечени алогеном и аутологном трансплантацијом вакцинишу 
се након 12-18 месеци, ако нема евидентних знакова активне болести калем-
против-домаћина. Овим пацијентима даје се и конјугована пнеумококна вак-
цина. Вакцинација против грипа се преоручује сваке зиме, како деце, тако и 
чланова породице. Овчје богиње (varicella) могу да буду фаталне за имуносу-
примиране пацијенте. Ако дете нема антитела на вирус варичеле, а дошло је у 
контакт са оболелом особом, родитељи треба да доведу дете у болницу да при-
ми пасивну заштиту у року од 72 сатa од контакта са оболелим. Уз варичела-
зостер имуноглобулин примењује се и ацикловир.

Чланови породице треба да буду потпуно вакцинисани, како би се смањио 
ризик појаве и преношења болести (3).
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школска едУкација

За децу школског узраста посебно је важно да се, уколико је могуће, не 
одвајају од своје вршњачке групе, јер у овом узрасту школа је основна дечија 
интелектуална и психолошка преокупација. У нашим болницама постоје нас-
тавници који одржавају наставу за време боравка у болници. Такође се орга-
низује настава у кућним условима за децу која не могу да иду у школу. Бројне 
студије наводе да деца после лечења малигнитета имају психосоцијалне потеш-
коће и страх од школских обавеза. Због емоционалне нестабилности и отежане 
социјализације, неопходна је посебна активност наставника, социјалних рад-
ника и психолога (4).

надзор

Лекари примарне здравствене заштите имају значајну улогу у праћењу 
здравственог стања деце и адолесцената који су лечени од малигнитета. Касни 
ефекти терапије могу бити различити. 

Радиотерапија костију и меких ткива доводи до поремећаја раста, гонадне 
дисфункције, неуроендокриних последица. 

Токсичност цитостатске терапије има кумулативни ефекат. Кардиолошко 
надзирање антрациклинске кардиотоксичности је обавезан вид контроле код 
ових пацијената.

Контрола функције ендокриних жлезда, праћење раста и гонадне фукције 
важан је део систематских прегледа ове деце.

Појава секундарних малигнитета код лечених пацијената могућа је касније 
у току живота.

Психосоцијана подршка и одговарајућа ресоцијализација је такође важан 
задатак лекара, психолога, наставника и социјалних радника (5).

Палијативна нега

Последњих година, методе лечења су значајно напредовале, али одређен 
број деце умире због болести која је резистентна на терапију или рецидивише. 
Када је јасно да дете неће моћи да се излечи, престаје активни третман и за-
мењује се палијативном негом. Родитељи могу одлучити да одведу дете кући и 
да добију адекватну помоћ у нези детета. Лекари примарне заштите прописују 
аналгетике и другу симптоматску терапију у сарадњи са центром у коме је дете 
лечено (6).
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13.4. ИСТИНЕ И ЗАБЛУДЕ О ПРИМЕНИ МАТИЧНИХ 
ЋЕЛИЈА У ПЕДИЈАТРИЈИ

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

Последњих година постоји велико интересовање за проучавање матичних 
ћелија, што би могло да има значајну примену у генетичком инжињерству, ре-
генеративној медицини, ћелијској и генској терапији. Истовремено смо сведо-
ци и злоупотребе у њиховој примени. Неопходна су бројна испитивања како 
би доказали да је терапија заснована на матичним ћелијама специфична, ефи-
касна и безбедна (1, 2). 

Ако као кључне речи у један од претраживача, као што је Google, укуцамо 
матичне ћелије и терапија, за мање од једне секунде добићемо преко 49000000 
докумената. Претраживањем PubMed-а добије се преко 8000 докумената, а 
додавањем и речи деца преко 1700 докумената. Шта је данас реално, шта је 
нада а шта је илузија?

Матичне ћелије имају способност самообнове и диференцијације у разли-
чите типове ћелија. Према потенцијалу диференцијације деле се на: тотипо-
тентне, плурипотентне, мултипотентне, олигопотенте и унипотентне, а према 
пореклу на: ембрионалне (добијају се из бластоцита), феталне (добијају се из 
ембриона), перинаталне (добијају се из амнионске течности, плаценте и пупча-
не врпце), адултне (добијају се из адултних органа/ткива) и индуковане плури-
потентне ћелије, које се из адултних ћелија добијају у лабораторији (1).

Већ више од 40 година у хуманој медицини примењују се матичне ћелије хе-
матопоезе (МЋХ). Према потенцијалу диференцијације, МЋХ су мултипотент-
не ћелије, а према пореклу су адултне. Њихова примена у педијатрији је јасно 
дефинисана. Користе се у лечењу малигних болести хематопоезног система 
(акутне леукемије високог ризика, хронична мијелоидна леукемија, јувенилна 
мијеломоноцитна леукемија, мијелодисплазни синдром, лимфоми из групе 
високог ризика), урођених и стечених немалигних обољења (стечена апла-
стична анемија, урођене слабости костне сржи, урођене имунодефицијенције, 
хемоглобинопатије, малигна форма остеопетрозе, неке болести таложења), 
солидних тумора (неуробластом и Jуингов сарком) и аутоимунских болести 
(тешка форма јувенилног реуматоидног артритиса, мешовита болест везивног 
ткива) (3). 

У жижи интересовања последњих година су тзв. нехематопоезне индика-
ције за примену МЋХ. Истраживања за примену матичних ћелија у терапији 
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различитих болести спроводе се у бројним истраживачким лабораторијама и 
још увек су на нивоу претклиничких испитивања на анималним моделима или 
су клиничке студије у фази 1. Студије на експерименталним моделима показале 
су одређено побољшање после примене матичних ћелија у лечењу неуродегене-
ративних болести, кардиоваскуларних болести, дијабетес мелитуса, артритиса 
и повреда кичмене мождине. Међутим, за будућу безбедну и ефикасну ћелијс-
ку терапију у хуманој медицини, неопходно је спровести све фазе испитивања 
и посебно се осврнути на факторе ризика и могућа нежељена дејства ћелијске 
терапије, као што су: појава тумора, имунолошки одговор или трансмисија не-
ких агенаса (2, 4, 5).

Непостојање законске регулативе у појединим земљама, чињеница да су 
само неке болести излечиве и да неке приватне клинике и компаније дају лаж-
на обећања, омогућили су стварање новог облика индустрије - здравствени 
туризам. Пацијенти се, у жељи да обезбеде излечење озбиљних болести, под-
вргавају лечењу матичним ћелијама у земљама у којима то није законски ре-
гулисано. Приватне клинике и компаније које обећавају чудотворна излечења 
помоћу терапије матичним ћелијама ничу широм света, првенствено у слабо 
развијеним земљама које немају законске регулативе у овој области медицине. 
У приватним клиникама матичне ћелије хематопоезе примењују се за лечење 
шећерне болести, аутизма, мишићне дистрофије, церебралне парализе, боле-
сти митохондрија, шлога, повреда кичмене мождине, АИДС па чак и сепсе, што 
медицински није оправдано.
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14.1. УЛОГА ХОМЕОБОКС ГЕНА НИСКОГ РАСТА (ГЕН 
SHOX) У НАСТАНКУ ПОРЕМЕЋАЈА РАСТА

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

У тексту су изложене главне чињенице о улогама гена ниског раста (SHOX) 
у пренаталном и постнаталном линеарном и сегментном расту, клиничким 
синдромима са ниским растом условљеним хаплоинсуфицијенцијом или 
мутацијама гена SHOX и значај откривања поремећаја гена SHOX у клиничкој 
медицини.

Ген SHOX је открио Рао (Rao) са сар. 1997 године (1), а независно од њега 
Елисон (Ellison) са сар. (ген PHOG) који је своје резултате публиковао касније 
(2). Назив SHOX представља акроним од хомеобокс гена ниског раста („Short 
stature HomeobOX gene“) који спада у групу транскрипционих фактора и на-
лази се у саставу тзв. „хомеобокс“ гена који се одликује веома конзервираном 
секвенцијом нуклеотида ДНК која се није мењала током еволуције. Ген кодира 
тзв. „хомеодомен“ од 60 аминокиселина, а који се налази у бројним транскрип-
ционим факторима чији је кључни значај регулација пренаталног развоја.

Ген SHOX се налази на самом крају оба полна хромозома X, односно Y 
унутар теломерног дела псеудоаутосомног региона 1 (PAR1) у две хомологне 
копије. Познато је да PAR1 регион садржи гене који не подлежу (избегавају) 
инактивацију хромозома X. Током мејозе SHOX регион PAR1 је тачка настанка 
веома честих рекомбинација између X и Y хромозома (3).

Своје улоге од значаја за раст ген SHOX остварује на тај начин што кодира 
синтезу SHOX протеина који се везује за ДНК и делује као транскрипциони 
активатор. Производ гена SHOX је вероватно кључни регулатор раста и раз-
воја костију, односно различитих других ткива. Током ембриогенезе ген SHOX 
показује експресију у средњим деловима екстремитета, односно подлактицама 
и потколеницама (мезомелија), затим лакту и колену, ручју и скочном зглобу, 
максили, мандибули као и спољашњем уву.

Експресија обе копије гена је неопходна за његову нормалну актив-
ност - мутације које проузрокују губитак функције једног SHOX алела 
(хаплоинсуфицијенција) резултују поремећајима карактеристичним за недо-
статак гена SHOX и имају дозно-зависне ефекте (3). Недостатак једне копије 
гена SHOX може бити последица тачкастих („point“) мутација, делеција гена 
различите дужине (око 80%) или хромозомских реаранжмана. Последице не-
достатака SHOX гена је низак раст са веома разноврсним фенотипом који је 



284

Драган Здравковић

често неспецифичан код деце предшколског узраста јер се главне карактерис-
тике у виду мезомелије екстремитета и Маделунговог деформитета подлакти-
це постепено развијају и постају приметне током друге деценије живота (3). 
Карактеристични знаци су много чешћи и изражени у тежем степену код девој-
чица што се може приписати вишим нивоима естрогена (4).

Најпознатиоји клинички синдроми у којима се редовно или често откривају 
поремећаји SHOX гена су: Лери-Wајлов (Léri-Weillov) синдром, Лангерова 
(Langer) мезомелична дисплазија, Тaрнеров синдром и идиопатски низак раст.

лери-вајлов синдром. Генетска основа овог синдрома (Léri-Weillova дис-
хондростеоза) је хаплоинсуфицијенција гена SHOX прозрокована мутацијама 
са преваленцијом од 30 до 90% (5). Болест се наслеђује псеудоаутосомно-до-
минантно. Главне клиничке карактеристике овог синдрома јесу: низак раст – у 
распону од 135 цм до нормалне телесне висине, диспропорционално кратки 
екстремитети са мезомелијом, Маделунгов деформитет, парцијална дислока-
ција улне у ручном зглобу и лакту с ограниченим покретима пронације и супи-
нације као и хипертрофија мускулатуре (6).

лангерова мезомелична дисплазија (или синдром) (МИМ 249700) – Овај 
синдром је релативно редак у односу на очекивану учесталост процењену на 
основу преваленције хаплоинсуфицијенције SHOX код деце ниског раста. Ка-
рактерише га екстремно тешка клиничка слика са веома израженим ниским 
растом, мезомелијом и бројним и тешким скелетним аномалијама од којих су 
најчешће хипоплазија и скраћење појединих костију (фибула, радијус, улна), 
фузија костију и хипоплазија мандибуле (7). Генска основа овог синдрома је 
хомозиготни недостатак гена SHOX. У случају да оба родитеља болују од Лери-
Вајловог синдрома, њихови потомци су у високом ризику да оболе од Лангеро-
вог синдрома.

тарнеров синдром. Најпознатији знаци Тарнеровог синдрома код девој-
чица, девојака и одралих жена су низак раст, сексуални инфантилизам, птери-
гијум врата и кубитус валгус. Синдром настаје као последица губитка гена са 
X хромозома који може бити проузрокован комплетним губитком једног хро-
мозома X, мозаицизмом 45,X/46,XX или другим абнормалности хромозома X 
(делеције и структурне абнормалности). На основу наведених чињеница јасан 
је закључак да скоро све особе с овим синдромом имају недостатак једног алела 
SHOX гена који је последица нумеричких или структурних абарација хромозо-
ма X (3)

Бројне и веома хетерогене телесне аномалије у Тарнеровом синдрому се 
могу класификовати у неколико група: скелетне (кубитус валгус, кратка IV 
метакарпална кост, микрогнација, Маделунгов деформитет, високо засвођено 
непце), лимфатичне (птеригијум врата, ниска линија косе, дисплазија ноктију, 
лимфедем), висцералне (коарктација аорте, бикуспидна валвула, поткови-
части бубрег, тироидна дисфункција) и различите друге (пигментни невуси, 
штитаст грудни кош, отитис медија).
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Према томе, може се закљичити да хаплоинсуфицијенција гена SHOX у 
Тарнеровом условљава: низак раст, високо засвођено непце, кубитус валгус, 
кратку IV (и V) метакарпалнu кост и микрогнацију. За сада стоји само претпо-
ставка да су друге телесне аномалије последица недостатака других гена (лим-
фатични ген ?).

идиопатски ниски раст. Представља хетерогену групу деце ниског раста 
непознатог узрока. Клинички налаз се најчешће одликује нормалним односом 
између горњег и доњег телесног сегмента, раст се одвија паралелно са линијом 
доње границе нормалног раста (-2 стандардне девијације), а пубертет најчешће 
наступа у очекиваном узрасту. Хормонска и друга лабораторијска испитивања 
најчешће не објашњавају узрок ниског раста.

Учесталост недостатка гена SHOX: у већим групама деце ниског раста не-
познатог узрока износи 2 − 15%. Најчешће се налазе интрагенске мутације или 
микроделеције. Отуда се рутинска анализа SHOX гена не препоручује код све 
деце с идиопатским ниским растом, али треба да се разматра код сваког болес-
ника с клиничким налазима компатибилним са SHOX хаплоинсуфицијенцијом, 
као што је (чак и блага) мезомелија екстремитета, кубитус валгус, Маделунгов 
деформитет, високо засвођено непце или хипертрофија мишића.

клинички алгоритам за откривање болесника 
са могУћим недостатком гена ShoX

Водећи знак који треба да упути на могућност поремећаја гена SHOX јесте 
низак раст (3, 9). Поред тога, у прилог недостатка овог гена треба да упуте сле-
дећи клинички и анамнестички налази:

породична анамнеза о Лери-Вајловом (или Лангеровом) синдрому или •	
сличним абнормалностима,
клинички или радиографски налаз Маделунговог деформитета,•	
диспропорционални екстремитети - кратке подлактице и потколенице •	
(мезомелија), 
знаци дизморфије (високо непце, кратка IV метакарпална кост, кубитус •	
валгус),
друге радиографске абнормалности,•	

закљУчак

Недостаци SHOX гена се најчешће налазе (2 − 15%) код особа са клиничком 
дијагнозом идиопатског ниског раста, Лери-Вајловим синдромом и предста-
вљају главни узрок ниског раста код особа са Тарнеровим синдромом. Клинич-
ка анализа телесних пропорција (мезомелија), налаз неких минорних аномалија 
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и идентификација суптилних радиографских знакова су од кључног значаја за 
откривање овог поремећаја који треба да се потврди генетском анализом.

Главни значај ране идентификације дефеката SHOX гена обухвата: 1. разу-
мевање природе клиничког проблема и диференцијалну дијагнозу, 2. иденти-
фикацију поремећаја генског континуитета и 3. генетичко саветовање. Поред 
тога, идентификација природе поремећаја носи и клиничке импликације који 
обухватају: – честу појаву погоршања деформитета скелета током раста и мо-
гућности лечења ниског раста код девојчица са Тарнеровим синдромом или 
деце с идиопатским ниским растом (10).
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14.2. НЕСУПСТИТУЦИОНА КОРТИКОСТЕРОИДНА 
ТЕРАПИЈА У ПЕДИЈАТРИЈСКОЈ ПРАКСИ

драган Катанић, јован влашки
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад

Хипоталамо-хипофизно-адренална осовина је најважнија у стресним ситу-
ацијама јер обезбеђује гориво првог реда (глукозу), путем скока кортизолемије 
и индукцијом глуконеогенезе. Стога су, еволуционо гледано, ACTH-питуици-
ти најотпорнији на ноксе (зрачење, инфекције, токсине). Кортизолемија пока-
зује циркадијански ритам, са врхом око 8h (800 нмол/л ± 50%), падом на око 
16h (400 нмол/л ± 50%) и минимумом око 01h (100 нмол/л ± 50%) (1). У стресу 
се продукција кортизола може повећати за 2-10 пута, зависно од интензитета 
стресора и структуре личности. Као доња нормална граница јутарње корти-
золемије за нестресне дане, може се сматрати вредност од 220 нмол/л (2)(као 
напон у електричној мрежи).

Кортикостероиди се, због свог антиинфламаторног, антиедематозног, иму-
носупресивног и лимфоцитолитичког ефекта најчешће примењују у реума-
тологији, пулмологији, гастроентерологији, алергологији, нефрологији, епи-
лептологији, хематологији и за системска обољења. За виталне индикације не 
постоје контраиндикације, стога се улкусна болест, психозе, гравидитет, лакта-
ција, амебијаза, системнe микозе, туберкулоза, херпес, варицела-зостер, живе 
вакцине, свеже интестиналне анастомозе и дијабетес, сматрају само релатив-
ним контраиндикацијама (3).

Најчешћи перорално примењивани кортикостероиди за несупституциону 
хроничну терапију у педијатријској пракси су метилпреднизолон, хидрокор-
тизон (лабораторијски се приказује у крви као кортизол), преднизон и дефла-
закорт. Уобичајена доза метилпреднизолонa је 40-60 мг/м2/дан ili 2 мг/кг/дан. 
Постоје разни режими хроничног давања кортикостероида (4), од којих је ал-
тернативни режим (сваки други дан дупла дневна доза) најбољи, док је интер-
митентни режим мање прихватљив (три дана узастопно дупла дневна доза, по-
том 3 дана паузе). Тако се, у слободним данима, омогућава опоравак адреналне 
осовине. Пулсни начин давања кортикостероида (периодичне мегадозе) се све 
више примењује. Уколико је потребно поделити дневну дозу, ради имитирања 
циркадијанског ритма, даје се 2/3 дозе ујутру, а 1/3 дозе, око 17h (касније да-
вање доводи до несанице).

Приликом давања великих доза кортикостероида у инфузијама глукосали-
не код хематолошких пацијената, долази до драстичног пораста гликемије те 
је неопходно привремено давати инсулин у исту инфузиону боцу или s.c. (на 2 
грама глукозе даје се 1-2 јединице брзоделујућег инсулина).
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Полазећи од нормалне дневне продукције кортизола (ван стреса) од 20 мг, 
еквивалентне дозе кортикостероида су приказане на Табели 1.

табела 1. Еквивалентне дозе кортикостероида

Кортикостероид мг

Хидрокортизон 20

Дефлазакорт 6

Преднизон, преднизолон 5

Метилпреднизолон 5

Дексаметазон 1

Бетаметазон 0,75

Следи да свака супрафизиолошка дневна доза може супримирати хипофиз-
но-адреналну осовину. Опасност од супримирања је много мања, уколико се 
кортикостероиди примењују локално на мање површине (инхалација, ретен-
ционе клизме, мање површине коже).

Када перорална или парентерална кортикостероидна терапија траје конти-
нуирано до 15 дана (без обзира на дозу и пут апликације), долази само до функ-
ционалне супресије надбубрежних жлезда (пад АСТН и ендогеног кортизола). 
Када се перорална или парентерална терапија кортикостероидима примењује 
континуирано најмање 15 месеци, долази и до анатомске супресије и стероидне 
зависности (5), те је тада неопходно повећање дозе у периодима стреса (посеб-
но је важно интравенско давање кортикостероида периоперативно).

Током дуготрајне кортикостероидне терапије потребно је редовно контро-
лисати крвни притисак и тежину, а код деце пратити и раст. У исхрани се са-
ветује ограничење уноса соли, слаткиша и сокова, а фаворизовање уноса про-
теина. Супрафизиолошке дозе кортикостероида мењају лабораторијске налазе 
(као код Кушинговог синдрома) у правцу леукоцитозе, еозинопеније и лим-
фопеније, полиглобулије, хипогамаглобулинемије, хипернатријемије, граничнe 
хипокалијемијe, граничне хипокалцијемије, хипергликемије, повишеног крeа-
тинина, повишеног уринарног хидроксипролина и повећаног коагулабилитета 
крви (улкуснo крварење је последица колагенолитичког ефекта кортикостеро-
ида и оштећења зида крвног суда).

Уз кортикостероидну терапију се конкомитантнo, по процени, уводе ан-
тиулкусни лекови због могућег гастроинтестиналног крварења, антибиотици 
због имуносупресивног ефекта кортикостероида, антимикотици због пада 
броја лимфоцита, халоперидол у случају стероидне психозе, витамин Д, кал-
цијум, магнезијум и аскорбинска киселина ради превенције остеопорозе.

Укидање кротикостероидне терапије може бити нагло (уколико су коришће-
ни до 15 дана) и постепено (уколико су коришћени дуже), када се доза смањује 
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за дневни еквивалент свака три дана. Тада је, по укидању терапије, спонтана 
реституција надбубрежних жлезда мало вероватна. Стимулативним Synacthen-
тестом (тетракосактид) се може проверити капацитативност зоне фасцикулате 
и уколико, за сат времена, не дође до дуплирања нивоа кортизолемије (најмање 
на 440 нмол/л), потребно је, у хоспиталним условима (због могућности анафи-
лактичке реакције) давати Synacthen интравенски два пута недељно, током 5 
недеља, 250 mcg/м2 или 36 mcg/kg pro dosi.

Употреба кортикостероидне несупституционе терапије током трудноће 
такође ремети феталну и неонаталну хипоталамо-хипофизно-адреналну осо-
вину, зависно од трансплацентарног пролаза и дозе. Око 50% хидрокортизона 
датог трудници, лако дифундује кроз плаценту (6). Преднизон такође лако ди-
фундује (7). Стога се ова два, најчешће примењивана кортикостероида, пре-
поручују трудницама само као супституциона, али не као несупституциона 
терапија, јер је тада фетус експониран супрафизиолошким нивоима хормона, 
који могу деловати тератогено (могући расцеп непца, катаракта, полицистич-
ни бубрези). Метилпреднизолон не пролази кроз плаценту, те се може давати 
мајци и као несупституциона терапија (8). Преднизолон такође слабо пролази 
кроз плаценту (88% се у њој разграђује и мала количинa долази до фетуса). 
Дексаметазон пролази плаценту и стога се примењује за матурацију плућа 
фетуса, али се не саветује као несупституциона терапија трудници. Бетаме-
тазон се не препоручује за лечење системских обољења труднице јер пролази 
плаценту и, израженом негативном повратном спрегом, смањује продукцију 
прекурсора естрогена у надбубрежним жлездама фетуса, што ремети праћење 
естрогена, као параметра нормалног тока трудноће. Пролаз кортикостероида 
кроз плаценту је и дозно-зависан (засићењем транскортина, кортикостерои-
ди се лабилно везују за албумине) (9). Када трудница добија кортикостероиде 
који пролазе плаценту (хидрокортизон, преднизон, дексаметазон, бетамета-
зон) пред порођај, јавља се леукоцитоза код новорођенчета. Због адреналне 
супресије и ниске кортизолемије, потребно је новорођенчету, током око месец 
дана, увести нискодозажну супституциону терапију кортикостероидну у ал-
тернативном режиму, како би се у празне дане оставило простора за актива-
цију сопствене АЦТН осовине.

Током лактације, све док је дневна доза метилпреднизолона дојиље до 40 мг, 
нема реалне опасности за одојче (10). 
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14.3. ЕНДОКРИНА КОНТРОЛА АПЕТИТА И 
ГОЈАЗНОСТИ

Саша Живић
Клиника за дечје интерне болести, Клинички центар Ниш

Телесна маса постаје стабилна када се постигне енергетски еквилибријум - 
онда када постоји баланс енергетског уноса и потрошње (1). Сталност телесне 
масе одржава се захваљујући сложеној интеракцији ЦНС и бројних органа на 
периферији који контролишу енергетски метаболизам. Важне информације са 
периферије усмеравају се неуралним и хормонским сигналима у ЦНС који има 
задатак да исте интегрише. Кординисаном акцијом ЦНС-а повратно се, преко 
читавог низа хормонских и метаболичких чинилаца као и неуролошких сигна-
ла регулише адекватна потрошња енергије на периферији.

Периферна регУлација гојазности

Утицај има читав низ интестиналних хормона и интегрисаних нервних 
сигнала. Интестинални хормони остварују свој утицај на апетит преко спе-
цифичних рецептора у ЦНС-у, али и својим паракриним утицајем на вагусне 
рецепторе и имају примарни задатак да превенирају ексцесивни унос хране 
краткотрајном контролом апетита (2). 

„сигнали ситости“ - гастроинтестинални хормони 

Као одговор на масти и беланчевине из хране дуоденалне и ћелије илеума се-
кретују холецистокинин (HCK), хормон који индукује контракције жучне кесе, 
повећава гастрични ацидитет и панкреасну секрецију и успорава пражњење 
желуца, повећавајући осећај ситости. Шаљући поруке мозгу преко вагуса или 
се локално стварајући у ЦНС-у, овај хормон преко својих специфичних про-
опиомеланокортинских (POMC) рецептора инхибира даљи унос хране и ујед-
но повећава концентрацију лептина.

Када храна богата угљеним хидратима и мастима стигне у црева, Л-ћелије 
интестиналне мукозе илеума и колона секретују пептид-1 сличан глукагону 
(GLP-1). Овај цревни хормон успорава гастрично пражњење и мотилитет цре-
ва и тиме повећава осећај ситости. Такође, периферним и централним механи-
змима GLP-1 значајно смањује апетит. Са друге стране, делујући на ендокрини 
панкреас, он стимулише секрецију инсулина а снижава секрецију глукагона, 
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повећавајући бета ћелијску масу и експресију инсулинских гена. Полуживот 
GLP-1 је веома кратак јер га у циркулацији брзо разграђује ензим дипептидил-
пептидаза 4. У гојазних особа постоји смањена секреција GLP-1 која се норма-
лизује губитком телесне масе.

Амилин је пептидни хормон кога секретују панкреасне бета ћелије у танде-
му са инсулином са којим има синергистички хипогликемијски утицај. Успора-
ва гастрично пражњење, снижава концентрације глукагона и на дозно зависни 
начин редукује унос хране.

„сигнали гојазности“ - леПтин и инсУлин 

Дуготрајна контрола апетита је повезана са депоновањем масног ткива у орга-
низму, у којој лептин и инсулин имају главну улогу. За разлику од сигнала ситости 
који се шаљу у ЦНС фазно, искључиво за време оброка, инсулински и лептински 
сигнали перманентно стижу у мозак, пропорционално укупној количини масног 
ткива у организму. Основна улога ових сигнала гојазности јесте да се промени 
осетљивост ЦНС-а на сигнале ситости. У обезитету повећани инсулинско-ле-
птински инфлукс повећава сензитивност на сигнале HCK или GLP-1, што доводи 
до ранијег прекида уноса хране (мањег оброка) и губитка у тежини (3). 

Лептин је пептид супкутаног масног ткива којег кодирају „ОБ“ гени на ду-
жем краку хромозома 7. Његова секреција пропорционална је количини масног 
ткива. Основна улога овог липостатског хормона је да смањује апетит и повећава 
потрошњу енергије, те да механизмом негативне повратне спреге „комуницира“ 
са вишим нервним центрима и одржава масу непромењеном. Лептин, дакле, ин-
формише хипоталамус о величини енергетских депоа на периферији везујући 
се за своје рецепторе, класу 1 цитокинских рецептора у нуклеусу аркуатусу (4). 
На периферији, лептин исказује снажни инхибиторни утицај на орексигени мо-
лекул грелин. Количина лептина је строго условљена количином белог масног 
ткива и садржајем триглицерида, али и акутним променама у калоријском уносу. 
У гладовању се смањује „степен адипозности“ и концентрација лептина у крви, 
што подстиче апетит и смањује потрошњу енергије чиме се спречава даљи губи-
так масе. Обрнуто, повећани унос хране преко „повећања адипозности“ увећава 
концентрације лептина у крви, што смањује апетит и увећава потрошњу енер-
гије, превенирајући тиме даљу гојазност (негативна повратна спрега). Другим 
речима, низак лептин представља сигнал за глад а висок лептин сигнал ситости. 

У физиолошким концентрацијама лептин лако пролази хемтоенцефалну 
баријеру и везује се за анорексигене рецепторе у хипоталамусу, док инхибира 
центре који подстичу апетит. Лептин такође повећава потрошњу енергије на 
периферији. Сталним прехрањивањем, због све израженијег смањења сензитив-
ности хипоталамусних рецептора ситости, долази до сталног и прогредијентног 
повећања продукције лептина, односно до развоја лептинске резистенције (5). 
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Осим лептина, инсулин је други главни хормон дуготрајне регулације енер-
гетског еквилибријума и одржања масног ткива. У развоју гојазности, због по-
већања масе масног ткива, долази до хиперинсулинемије. Преко везивања за 
своје рецепторе у нуклеусу аркуатусу инсулин индукује редукцију апетита и 
смањење енергетског уноса. Аналогно лептину, овакав ефекат инсулин оства-
рује инхибирајући орексигене и активирајући анорексигене неуроне. Ипак, 
серумски нивои инсулина остају веома осетљиви пре свега на акутне ефекте 
унете хране – базична физиолошка улога инсулина је контрола хомеостазе гли-
козе, много више него контрола телесне масе. Инсулин стимулише стварање 
лептина, највероватније преко свог трофичког ефекта на адипоците, али и пре-
ко повећаване експресије лептинских ОБ гена (6). 

Грелин је примарно гастричног порекла и једини је хормон чија је секреција 
највећа на гладно. Своју улогу у подстицању апетита остварује стимулацијом 
специфичних рецептора у орексигеним центрима хипоталамуса. На перифе-
рији убрзава мотилитет и гастрично пражњење (супротно HCK и GLP-1) чиме 
такође подстиче осећај глади (7). 

централна регУлација гојазности

Интегративни центри који одржавају сталност наше телесне масе налазе 
се углавном у хипоталамусу, пре свега у нуклеусу аркуатусу (8). Два примарна 
неурона која супримирају апетит су проопиомеланокортин (POMC) и с кокаи-
ном и амфетамином сродни транскрипт (CART), а два која стимулишу апетит 
су неуропептид Y (NPY) и Agouti сродни пептид (AgRP). 

Из РОМС се издвајају α-MSH, CRH и ендорфини. α-MSH је најснажнији 
блокатор апетита и уноса хране и као неуротрансмитер везује се за рецепторе 
меланокортина-3 и меланокортина-4 (MC3R и MC4R). Анорексигени ефекат 
лептина и инсулина остварује се управо помоћу α-MSH, преко меланкортин-
ских рецептора. MC4R је кључни молекул у регулацији апетита и регулацији 
енергетске хомеостазе. Мутације гена за MC4R и MC3R су чешће од мутације 
гена за лептин и одговорне су за 5% несиндромске гојазности. 

У нуклеусу аркуатусу ствара се још једна група анорексигених молекула 
– CART. Анорексигени ефекат ових молекула посредован је централним преу-
зимањем GLP-1 (9).

Друга група неурона секретује два неуропептида која стимулишу апетит: 
AgRP и NPY. AgRP је један од најефективнијих промотера апетита (орекси-
гених молекула), који исказује антагонизам према MC3R и MC4R те се може 
сматрати главним опонентом POMC. Лептин и инсулин супримирају ефекте 
AgRP/NPY неурона у нуклеусу аркуатусу. 

И две суседне регије имају важну улогу у процесу одржања сталности 
телесне масе: паравентрикуларно једро (PVN) и латерална хипоталамична 
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ареа (LHA). Неурони PVN секретују доминатно анорексигене молекуле са 
катаболичким деловањем: CRH и окситоцин, који редукују телесну масу (де-
лују анорексигено). LHA има деловање супротно PVN – примајући импуте 
из нуклеуса аркуатуса њени неурони секретују орексигене анаболичке пеп-
тиде какви су меланоцитни концентришући хормон (MCH) и орексин‚ који 
увећавају телесну масу (10). Зато се латерална хипоталамусна регија означава 
„центром храњења“.
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14.4. ПРЕДИКТИВНИ ФАКТОРИ МЕТАБОЛИЧКОГ 
СИНДРОМА У ДЕЦЕ

јован влашки, драган Катанић
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад

mетаболички синдром

Метаболички синдром је клинички термин који обухвата факторе ризи-
ка, као што су гојазност, поремећај гликорегулације (стање инсулинске резис-
тенције), дислипидемија и хипертензија. Ови фактори се симболично називају 
«четири јахача Апокалипсе» или «Deadly Quartet», jer условљавају повећану 
инциденцију дијабетес мелитуса типа 2, рану атеросклерозу и цереброкарди-
оваскуларна обољења код младих одраслих особа. Први описи овог синдрома 
били су присутни прво у уметности - у неолитском вајарству (Венера из Вилен-
дорфа), у барокном сликарству (La Monstrua у Прадо музеју) и у литератури 
(лик Обломова). Са медицинског аспекта, описао га је Raeven 1988. године. Ва-
жећу дефиницију метаболичког синдрома за одрасле предложио је консензус 
експерата Међународне дијабетесне федерације (МДФ) 2005. године (1), а исто 
тело је 2007. године објавило дефиницију метаболичког синдрома за децу и 
адолесценте (2). Међутим, у доста студија је дијагноза метаболичког синдрома 
у деце утврђивана коришћењем критеријума за одрасле, који су специфично 
прилагођени и модификовани за дечју популацију. Показано је да се, применом 
таквих критеријума, у   знатно већем проценту утврђује постојање метаболич-
ког синдрома у деце (3,4). 

значај Предиктивних фактора метаболичког синдрома

О по здравље опасном удруживању неколико ризичних фактора интензив-
но се говорило током прошлог века, а последњих година је испитивање предик-
тивних фактора за настанак метаболичког синдрома постало актуелан и зна-
чајан предмет многих истраживања. Поједини фактори ризика за метаболички 
синдром имају већу осетљивост, а мању специфичност и немају једнак предик-
тивни значај, те је потребно применити реалне критеријуме за благовремено 
откривање деце са повећаним ризиком за развој метаболичког синдрома, кар-
диоваскуларних обољења и типа 2 дијабетеса код младе одрасле особе (5).

Мало је истраживања која су испитивала предиктивне показатеље метабо-
личког синдрома у дечјем узрасту, а компарацијом различитих критеријума 
за утврђивање постојања метаболичког синдрома и анализом предиктивних 
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фактора, може се позитивно и благовремено утицати на здравствену патологију 
и прогнозу стања код прекомерно ухрањене и гојазне деце и адолесцената.

При испитивању деце, која се јављају због прекомерне ухрањености (ИТМ од 
85-95 перцентила) и гојазности (ИТМ преко 95 перцентила), треба да се одреди 
ИТМ, обим струка, крвни притисак, триглицериди, ХДЛ холестерол, гликемије 
и инсулинемије током оралног глукоза толеранс теста - ОГТТ. Постоје значајне 
разлике у припадности метаболичком синдрому, зависно од примењених крите-
ријума - критеријуми за одрасле који су специфично прилагођени за дечју попу-
лацију или критеријуми МДФ за децу и адолесценте (6). Према критеријумима 
за одрасле који су специфично прилагођени (адаптирани) за дечју популацију (7), 
метаболички синдром има дете код којег се утврди постојање три или више од 
наведених показатеља: индекс телесне масе (ИТМ) > 97 перцентила за пол/годи-
не, артеријски притисак > 95 перцентила за пол/године, триглицериде серума > 
95 перцентила за пол/године, ХДЛ холестерол <5 перцентила за пол/године, пато-
лошки налаз ОГТТ (хипергликемија, поремећај толеранције глукозе, хиперинсу-
линемија, инсулинска резистенција или дијабетес). Према критеријумима МДФ 
за децу и адолесценте (2), код деце узраста 10-16 година, метаболички синдром 
има дете чији је обим струка ≥ 90 перцентила (или по критеријумима за одрасле, 
уколико су строжији) уз два или више од наведених параметара: триглицериди 
≥ 1,7 ммол/л, ХДЛ холестерол <1,03 ммол/л, повишен артеријски притисак (сис-
толни ≥ 130 mmHg, дијастолни ≥ 85 mmHg), гликемија наште ≥ 5,6 ммол/л; код 
деце млађе од 10 година није постављана дијагноза метаболичког синдрома и 
додатно испитивање је рађено уколико постоји позитивна породична анамнеза; 
код деце старије од 16 година су се примењивали критеријуми за одрасле. При-
меном специфичних (адаптираних) критеријума за постављање дијагнозе мета-
боличког синдрома у деце и адолесцената, према нашем истраживању утврђено је 
постојање метаболичког синдрома код 38% испитаника, док је применом крите-
ријума дефиниције МДФ за децу и адолесценте утврђено постојање метаболич-
ког синдрома код само 17% испитаника (6).

Истраживања су показала да је међу специфичним критеријумима за децу 
и адолесценте најсензитивнијi фактор ИТМ, а најмање сензитиван ХДЛ холес-
терол. ХДЛ холестерол је био најспецифичнији и имао највећу позитивну пре-
диктивну вредност, док је највећу негативну предиктивну вредност имао на-
лаз ОГТТ. Међу критеријумима МДФ за постављање дијагнозе метаболичког 
синдрома код деце и адолесцената, утврђено је да је најсензитивнији фактор 
био обим струка, најмање сензитиван фактор гликемија наште, која је уједно и 
најспецифичнији фактор. Највећу позитивну предиктивну вредност је имала 
повишена вредност триглицерида, док највећу негативну предиктивну вред-
ност обим струка (8).

Мало је истраживања која су испитивала предиктивне показатеље метабо-
личког синдрома у дечјем узрасту. Више је истраживања одрасле популације 
која су проценом сензитивности, специфичности и позитивне предиктивне 
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вредности за различите дефиниције метаболичког синдрома показала да комби-
нација фактора ризика метаболичког синдрома има већи значај у односу на поје-
диначне компоненте у развоју метаболичког синдрома (9,10). Удруживање више 
ризичних фактора метаболичког синдрома и појединачни предиктивни значај 
појединих компоненти, предмет су многих истраживања, са циљем раног откри-
вања деце са ризиком за развој кардиоваскуларних обољења и типа 2 дијабетеса 
у раном одраслом добу. Поставља се питање да ли комбинација фактора ризика 
метаболичког синдрома носи важнији или већи ризик у односу на појединачне 
компоненте, да ли сваки од наведених фактора засебно представља ризик за раз-
вој кардиоваскуларних обољења и да ли их као такве треба третирати.

закљУчак

Паралелном анализом оба критеријума за дефиницију метаболичког синд-
рома, може се закључити да дислипидемијски поремећаји (хипертриглицери-
демија и хипо ХДЛ холестеролемија) имају највећу предиктвну вредност за 
метаболички синдром. Постојање метаболичког синдрома код деце и адолес-
цената је утврђено у значајно већем броју применом специфичних (деци адап-
тираних) критеријума, него критеријума МДФ, што говори да су, за утврђи-
вање метаболичког синдрома, ефикаснији специфични критеријуми за децу и 
адолесценте, него критеријуми дефиниције МДФ , који су поједностављени и 
недовољно специфични за узраст. 
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15.1. СНИЖАВАЊЕ СТОПЕ МОРТАЛИТЕТА У 
ПЕДИЈАТРИЈСКОЈ ИНТЕНЗИВНОЈ НЕЗИ  
- КОЛИКО НИСКО ЈЕ ДОВОЉНО НИСКО?

александра брегун-дороњски
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад

Успех рада педијатријских интензивних јединица (ПИЈ) мери се углавном 
стопом морталитета и у најопштијем смислу зависи од нивоа педијатријске ин-
тензивне неге (први, други, односно трећи ниво), структуре хоспитализованих 
болесника (узраст – новорођенчад, посебно екстремно превремено рођена на 
граници виабилитета, хируршки пацијенти – кардиохириршки, транспланти-
рани пацијенти – срце, плућа, јетра, бубрези, трауматолошки пацијенти, не-
урохируршки итд.), дужине хоспитализације (хронично хоспитализовани и 
вентилирани) и наравно од структуре запослених лекара, медицинских сеста-
ра – техничара, осталог медицинског и немедицинског особља и укупне број-
ности особља према броју пацијената.

Успех зависи и од искуства тима, квалитета управе ПИЈ и опремљености. 
Може се рећи да зависи и од тога колико је једна мања или већа друштвена 
заједница коју „покрива“ ПИЈ спремна и може да уложи у образовање кадра – 
почетно и континуирано, опремање и одржавање оваквог одељења, заједно са 
свим неопходним осталим службама.

И, на крају а не и најмање важно, успех зависи и од преданости и спремнос-
ти за овакву посебну врсту рада са критично оболелом децом, који не доноси 
увек сласт успеха, него често горчину сталног сусрета са неуспехом лечења, 
истинa, колико год то ирационално звучало у рационалном свету интензивне 
медицине где је нова технологија некада и императив успешног лечења.

Без обзира на ниво ПИЈ (први, други или трећи), постоје доста широко 
прихваћени и јасно дефинисани показатељи који на основу тежине стања па-
цијента (најчешће на пријему у ПИЈ) бодовним системом и израчунавањем 
очекиваног ризика од морталитета са одређеним степеном вероватноће могу 
предвидети исход лечења. Применом таквих бодовних система, могу се мери-
ти резултати интензивних јединица међусобно, а такође и резултати лечења у 
једној интензивној јединици кроз одређени временски период, упоређивањем 
групе пацијената лечене пре одређеног броја година са групом пацијената копја 
има једнаки ризик од морталитета а лечена је у скорашњем времену.

Педијатријска интензивна нега се много променила у последњих 30-так го-
дина. Од 1985. године, када је званично почела да постоји ужа специјалност 
педијатријског интензивисте у Сједињеним Америчким Државама (САД) а на 
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иницијативу Америчке педијатријске академије, Удружења анестезиолога и Уд-
ружења лекара интензивиста, до данас учињено је много на промени организа-
ције ПИЈ, посебно на промени структуре запослених у оваквим одељењима, уз 
истовремену промену структуре акутно и хронично хоспитализованих пације-
ната (1). Интензивна нега се сада пружа и некој деци са комплексним и хронич-
ним обољењима која у прошлости не би била примљена у интензивну једини-
цу, а такође и некој критично оболелој деци која преживљавају захваљујући 
напретку у лечењу у интензивним јединицама , а у прошлости би умрла још пре 
пријема у исту. Ове промене у структури лечених болесника су у највећем делу 
последица промењеног става према инвалидитету, затим, бољег разумевања 
критичног обољења, већег знања и боље обуке у ПИЈ, централизације ПИЈ, на-
претка у дечијој кардиохирургији, напретка у периоперативном збрињавању, 
као и новим начинима лечења (1,2). Напретку у лечењу у ПИЈ допринело је и 
прехоспитално збрињавање – мање или више једноставне процедуре које су 
имплементацијом у протоколе лечења допринеле значајним паду смртности у 
ПИЈ. На пример, сумња на акутну гнојну упалу можданица обавезује лекара 
на терену да да антибиотик из групе цефалоспорина у максималној дози, да 
обезбеди венски пут и започне надокнаду течности као средство борбе против 
шока, допринели су паду морталитета од тешке форме гнојног менингитиса 
код деце. ПИЈ мора бити функционално повезана са радом свих служби које 
збрињавају ургентне пацијенте педијатријског узраста и то због усмеравања 
витално угрожене деце у ПИЈ где има места и кадра, а и због спровођења зајед-
ничке едукације за правилно прво збрињавање витално угрожене деце (приме-
на компатибилних протокола лечења и сл.).

У циљу утврђивања квалитета рада једне ПИЈ и поређења са другим, а та-
кође и вредновања напретка у рада, углавном се сакупљају подаци о:

карактеристикама деце која су примљена у ПИЈ са фокусом на здравстве-•	
но стање детета пре болести због које је хоспитализовано у ПИЈ, прежи-
вљавању, функционалном исходу и квалитету живота након лечења
трендовима у дугорочном исходу деце хоспитализоване у ПИЈ•	

Да ли ће промене које је донело боље познавање патофизиолошких проце-
са који угрожавају живот и технолошки капацитети у мониторингу и лечењу 
педијатријских пацијената оболелих од ове врсте обољења моћи да и даље 
унапређују резултате лечења у ПИЈ? Сва критично болесна деца треба да се 
лече у ПИЈ у болницама које морају обезбедити за први ниво ПИЈ мултидис-
циплинарну дефинитивну интензивну негу и терапију за широки дијапазон 
комплексних, прогресивних и брзо промењивих медицинских, хируршких 
и трауматских поремећаја који се могу десити педијатријским пацијентима 
свих узраста (изузев превремено рођене новорођенчади). Већина, али не све 
ПИЈ првог нивоа треба да су у оквиру већих медицинских центара или де-
чијих болница (3).
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Други ниво ПИЈ су специјализоване ПИЈ до којих треба да дођу пацијен-
ти са посебним стањима које није могуће збринути у првом нивоу ПИЈ (као 
пацијенти за ЕКМО – екстра корпорална мембранска оксигенација и сл). На-
равно, недостатак одговарајућег особља у првом нивоу ПИЈ, или предуги и 
неадекватан транспорт такође могу бити разлог хоспитализације деце у ПИЈ 
другога нивоа.

И, на крају, када треба одговорити на питање колико низак треба да је мор-
талитет у једној ПИЈ, одговор на питање поново зависи од типа ПИЈ односно 
врсте педијатријске и/или хируршке патологије коју збрињава код критично 
оболеле деце. Свака ПИЈ треба да упореди своје резултате са резултатима слич-
них јединица, а напредак свога рада да прати вреднујући резултате кроз бо-
довне системе (4,5).

Ипак, мора се рећи да само бројке нису резултат лечења у ПИЈ. Свака овак-
ва јединица треба да има одговарајућу психолошку подршку за родитеље, мо-
гућност свакодневне комуникације са њима, треба да има решено питање бо-
равка родитеља уз критично оболело дете и да своје резултате вреднује и кроз 
дугорочно одсуство или присуство секвела и квалитета живота након боравка 
детета у ПИЈ.
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15.2. ПЕРСПЕКТИВА РАЗВОЈА ПЕДИЈАТРИЈСКЕ 
ИНТЕНЗИВНЕ ТЕРАПИЈЕ У СРБИЈИ

георгиос Константинидис
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад

Педијатријска интензивна медицина је настала 1960-тих година и од тада 
се драматично развила, првенствено захваљујући новим сазнањима и напрет-
ку нових технологија, бољем разумевању патофизиологије тешких болести и 
развоју мултидисциплинарног тима какав је неопходан у лечењу критично бо-
лесна деце. У Србији се педијатријска интензивна медицина почиње озбиљније 
развијати тек петнаест па и двадесет година касније.

Међутим, чак и данас, у 2012. години, педијатријска интензивна нега се пос-
матра као „нова специјалност са обећавајућом будућношћу“ (1). У суштини, 
нема више од три деценије како су развијене технологије за потпору и подрш-
ку витално угрожене деце, основана прва специфична одељења за ову децу и 
како је дошло до развоја специфичне дисциплине (специјалности) унутар пе-
дијатрије. У исто време то је период у коме је дошло до биотехнолошке рево-
луције великих размера, што је значајно утицало и допринело да педијатријска 
интензивна нега доживи промене у свим својим концептима. Постоји јасна по-
везаност између интензивне неге одраслих и педијатријске интензивне неге. 
Педијатријске јединице за интензивну негу постепено су прихватале и прила-
гођавале искуства јединица за интензивну негу одраслих, прилагођавајући про-
токоле лечења, технике и лекове широком спектру узраста и тежине деце која 
се лече у педијатријским јединицама интензивне неге. Без лажне скромности, 
у много области интензивне неге, управо захваљујући потреби прилагођавања 
и широким варијацијама узраста и телесне тежине пацијената, „ученик је пре-
вазишао учитеља“ - педијатријска интензивна нега постаје лидер у наметању 
стандарда и иновација у области интензивне неге, па и наметања технолошког 
развоја у читавој медицини уопште.

Данас, брига о деци у јединицама за интензивну негу подразумева три ос-
новна аспекта (2): 

Свеобухватну клиничку процену пацијената.1. 
Примену низа специфичних дијагностичких и терапеутских техника и 2. 
процедура.
Континуитет у праћењу болесника, јер се ради о пацијентима ћије се 3. 
стање стално и брзо мења што мора бити праћено систематским прила-
гођавањем терапијских поступака.
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Наведени аспекти захтевају да лекари у оваквим јединицама морају имати 
широко педијатријско знање, као и вештине у савладавању технолошких вешти-
на, способност посматрања али и способност предузимања хитних одлука.

У будућности, главни захтев ће се свуда у свету па и у Србији односити на 
смањење „инвазивности“, како у погледу дијагностичких процедура, тако и у 
погледу терапијских техника, а све са циљем смањења компликација, односно 
акутних и касних секвела лечења. Парадоксално, заостатак у једном периоду у 
области педијатријска интензивне неге и терапије у Србији, може бити пред-
ност за лакше прилагођавање и прихватање новог концепта „неинвазивне“ 
интензивне неге - ово наравно не подразумева непознавање и немогућност 
примене било које од техника реанимације и инвазивних терапијских и дијаг-
ностичких процедура. Смањење инвазивности произишло је из све веће сто-
пе преживљавања, али са све више трајних секвела. Квалитет живота је стога 
наметнут као етички императив, јер није довољно обезбедити само научно-
технолошки квалитет терапије већ се мора мислити и на друге аспекте, првен-
ствено психосоцијалне. У складу са овим етичким императивом, намећу се и 
будући циљеви педијатријске интензивне неге у свету, па и у Србији (3):

мања инвазивност уз повећану ефикасност;1. 
лечити дете, а не болест и дијагнозу;2. 
спроводити мултицентричне протоколе дијагностике и лечења, што 3. 
доприноси стицању искуства и минимизира могуће грешке;
прилагодити услове у јединицама потребама пацијента и породице што 4. 
значи смањити ригорозан кодекс посета, што ће утицати на боље разуме-
вање болести критично болесног детета од стране родитеља и породице;
повећати ефикасност лечења сталном, континуираном едукацијом особља.5. 

Најважније је, ипак, никад не заборавити да увек треба тежити да будемо 
људи исто толико колико смо спосoбни као лекари и научници!
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15.3. АКУТНИ РЕСПИРАТОРНИ ДИСТРЕС

александар Сајковски 
Клиничка болница Аџибадем Систина, Скопље, Македонија

Први опис адултног респираторног дистрес синдрома је дао Ashbaugh 1967, 
дaнaс je познат као акутни респираторни дистрес синдром (АРДС) (1). Рефери-
сан је као клинички синдром са појавом цијанозе резистентне на третман кисе-
оником, билатералним инфилтратима на радиографији плућа и диспнеом. Због 
сличности са РДС-ом новорођенчади, уведен је термин „адултни респираторни 
дистрес синдром“. Иако је давно познат као синдром, тек 1994. године постиг-
нут је Европско-Северноамерички консензус за стандардизирање дефиниције 
АРДС-a и стања која се посебно разликују од истог, што се нарочито односи на 
„Акутно оштећење плућа - acute lung injury (АПО - ALI) (1). Дефиниција је ба-
зирана на (а) радиолошким променама плућа, (б) односу парцијалног притиска 
кисеоника у артеријској крви и процента инхалиране концентрације кисеони-
ка (PaO2/FiO2 однос) и (в) процени притиска пуњења леве срчане преткоморе 
катетеризацијом пулмоналне артерије или клиничком проценом.

Данас се АРДС дефинише као стање у којем постоје билатерални инфил-
трати на радиографији плућа, однос PaO2/FiO2 <200 и притисак пуњења леве 
срчане преткоморе <18 mm Hg. АПО - ALI се дефинира слично, са разликом 
у односу PaO2/FiO2 који је мањи од 300. Супротно старој дефиницији АРДС-a 
однос PaO2/FiO2 се дефинира без обзир на висину позитивног „end-expiratory 
pressure“ (PEEP).

Патофизиологија

Патофизиологија АРДС-a је комплексна и мултифакторска. Могу се уочити 
три различите компоненте: природа стимулуса који иницирају појаву АРДС-a, 
одговор домаћина и улога јатрогеног оштетећења, које носи прогресију болести. 

Иницијални стимулус активира каскаду ефеката од којих је први увећање 
алвеоларне капиларне пермеабилности и ослобађање течности богате проте-
инима која пуни алвеоле, затим се активирају неутрофили и макрофаги и по-
чиње инфламаторна каскада ослобађањем интерлеукина (IL), фактора некрозе 
тумора (ТNF) и других инфламаторних медијатора. Нето ефект на целуларном 
нивоу је масивна ћелијска некроза, алвеоларна денатурација и формирање ће-
лијског детритуса у лумену алвеола. На овај процес се надовезује сигнификант-
на инактивација сурфактанта. У међувремену настаје активација коагулационе 
каскаде, која води до мултиплих тромбоза у малим крвним судовима. Деплеција 
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сурфактанта доводи до колапса алвеола, што је идентично болешћу хијалиних 
мембрана код новорођенчади. Колапс алвеола смањује плућни волумен те због 
тога настаје смањење комплијансе. Проширени интерстицијални простор из-
мећу алвеола и васкуларног ендотела смањује дифузиони капацитет за кисе-
оник, што узрокује хипоксију. Колабиране алвеоле узрокују пад вентилационо-
перфузионих (V/Q) јединица или појаву десно-левог шанта. 

Јатрогено аплицирање FiO2 >95% може узроковати ателектазе, а токсичност 
кисеоника се може видети и код FiO2 >60%, са развојем секундарне инфлама-
ције због ослобаћања слободних радикала. Висок средњи притисак у дисајном 
путу (mean airway pressures – MAP), који може бити јатрогено изазван, у жељи 
терапеута да обезбеди адекватну оксигенацију и вентилацију, може смањити 
минутни волумен срца, а високи peak airway pressure (PAP) може узроковати 
појаву синдрома „цурења ваздуха“ („air leak syndromes“) који додатно компро-
митује кардијалну и респираторну функцију. 

еПидемиологија и инциденција ардс

Инциденца АРДС-a варира због разлика у дефиницији. У Јути (САД) 
је утврђена инциденција од 4.8-8.3 на 100.000 житеља. У студији Fackler-а, у 
40 болница на 8000 примљене деце у ЈИТ, код 679 је идентификован АРДС. 
Испитивања у Данској, Шведској и Исланду показују годишњу инциденцију од 
17.9 на 100.000 популације за АПО - ALI и 13.9 на 100.000 становника за АРДС. 
У Немачкој, преваленција је од 5.5 х 100.000 случајева годишње и инциденција 
3.2 х 100.000 код педијатриских пацијената узраста од 1 месец до 18 година.

морталитет и морбидитет

Права процена морбидитета и морталитета зависи од прецизности дефи-
ниције АПО - ALI и АРДС. Публиковани подаци за морталитет код АРДС-a вари-
рају, како код одраслих тако и код деце. Студије из 80-тих реферишу морталитет 
од 29-94% за децу. У 1995. години је публиковано да акутна хипоксична респи-
раторна инсуфицијенција (дефинисана као механичка вентилација са PEEP>od 
6 cm Н2О и FiO2>0.5 за >12 часова) има морталитет од 43% (3). Пацијенти који 
су класифицирани као АРДС имају морталитет од 51%. Морталитетни индекс 
има тенденцију опадања у 90-тим на ниво 30-50%. Педијатриске студије задњих 
година показују морталитетни индекс од 8-26% (4). Овај пад морталитетног ин-
декса је резултат развоја високо едуцираних и субспецијализираних одељења 
интензивне неге и терапије; побољшања транспорта критично болесне деце; 
промене у дефиницији болести; и, најзад, а вероватно најважније, промене те-
рапеутског менаџмента, посебно механичке вентилације код ове деце.



308

Александар Сајковски

клиничка слика

анамнеза

Анамнеза болести је генерално праћена брзим развојем симптома. При-
суство коморбидитетних патолошких стања, јатрогене компликације и синд-
ром мулти-органског оштеђења компликују и клиничку слику.

Кашаљ је могући симптом. Он је рефлексија примарне плућне болести, •	
као што је пнеумонија или аспирација.
Диспнеа се развија убрзо после иницијалног стумулуса и постаје прогре-•	
сивно све тежа.

Клинички налаз

Тахипнеа је рани знак развоја плућног едема.•	
Цијаноза се јавља као клинички знак због пораста хипоксемије.•	
Повећање телесне температуре може бити одраз основног процеса који •	
узрокује АРДС (пр. пнеумонија, сепса...) или масивног ослобађања ци-
токина.
Плућни хропци указују на едем плућа.•	
Клинички знаци „air leak“ синдрома се јављају у каснијем стадијуму •	
АРДС-a. 

етиологија ардС

Постоји велики број фактора ризика који воде до АРДС. Ипак, код 20% 
болесне деце не може се идентифицирати основни етиолошки фактор. АРДС 
је удружен са: бактеријемијом, сепсом, траумом са или без контузије плућа, 
фрактуром најчешће мултиплом или дугих костију, опекотинама, масивном 
трансфузијом, пнеумонијом, аспирацијом, прекомерним дозирањем лекова, 
дављењем, постперфузионим оштећењима након кардиохируршке операције, 
панкреатитисом, масном емболијом. 

лабораторијска дијагностика

Општи тестови код АРДС-a: не постоји дефинитиван и сигуран тест за •	
дијагнозу АРДС-а. Могу бити присутни тромбоцитопенија, поремећаји 
јетре, функције бубрега, састава електролита, серумске концентрације 
гликозе, лактата и параметара коагулације. Хипопротеинемија је про-
гностички индекс код АРДС.
Хемограм: леукоцитоза, анемија и тромбоцитопенија су честе.•	
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Ацидо-базни статус: у раној фази је нормалан; респираторна алкалоза је •	
рани знак РДС; хиперкапнија и хипоксија се развијају погоршањем боле-
сти; може се јавити и метаболичка ацидоза.

Imaging

Радиографија плућа је есенцијална за дијагнозу. Како се алвеоле пуне про-•	
теинским ексудатом, тако се развијају јасни алвероларни инфилтрати (5). 

Са прогресијом болести, јављају се велика поља дифузних и хомогених сен-
ки. Тешко се разликују едем удружен са АРДС-ом и секундарни едем код 
срчане инсуфицијенције. „Kerley B линије“ које указују на интерстицијални 
или лимфатични едем су ретке код АРДС-а. Air-leak синдроми су чести код 
деце са АРДС-ом. Карактеристичне радиолошке промене за касну фазу 
АРДС-а кореспондирају са хистопатолошким променама. 
Комјутеризована томографија плућа показује дифузне и хетерогене про-•	
мене и зоне нормалних плућа су прошаране слабо аерираним паренхи-
мом. Постоји просторно дистрибуиран паренхиматозни колапс плућа. 
Код пацијената на механичкој вентилацији у супинаторном положају, 
колапс је најизраженији у дорзалним регионима. Комбинација едема 
плућа, притисак на зид грудног коша и медијастиналне структуре (по-
себно на срце) и супинаторна позиција пацијента су постулати који до-
воде до развоја дорзалних ателектаза.
Ехосонографија плућа се користи само да се докаже евентуално постојање •	
плеуралне ефузије и да се утврди ефикасност дренаже.
Магнетска резонанција: не постоје докази да МР има неку корист за па-•	
цијента са АРДС-ом.
Ехокардиографија: примарно се користи за дијагностику примарне кон-•	
гениталне или стечене срчане болести као разлога РД или едема, али 
може дати и значајне информације о пућној хипертензији.

други тестови

Плућна механика: многи аутори дебатирају о употреби и детерминирању •	
плућне механике са тенденцијом дефинирања оптималних вентилатор-
них стратегија. Али, до данас нема јасног консензуса о њиховој употреби 
код ове деце.

процедуре

Бронхоалвеоларна лаважа (БАЛ) је непотребна за дијагностику АРДС-а. •	
Она је добра за детерминирање етиологије пособено код оних са пнеумо-
нијом или инфективним пнеумонитисом.
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Употреба бронхоскопије за апликацију сурфактанта је ретка. Секвен-•	
цијална бронхопулмонална лаважа са сурфактантом се показала као си-
гурна са добром је толеранцијом и удружена је са мањом потребом за 
кисеоником.

хистолошке промене

Описане су три класичне хистопатолошке промене код АРДС-а које корес-
пондирају са фазом болести.

Прва, ексудативна фаза се јавља у првих 1-7 дана од почетка болести. •	
Типичне хистолошке промене су дифузна хеморагија, едем, леукоцитна 
инфилтрација и ћелијска некроза или апоптоза. Могу постојати и знаци 
иницијалне болести као што су пнеумонија или аспирација.
Пролиферативна фаза почиње од 7-ог дана болести. Главне промене су •	
фибробластна пролиферација, хиперплазија пнеумоцита типа 2 и ин-
фламација.
Трећа фаза је фибротичка, а почиње 3 недеље од почетка болести, а глав-•	
не промене су фиброза, развој саћастог плућног паренхима и бронхиек-
тазија. 

третман

Медикаментни третман

Основа третмана је беспрекорна интензивна нега и терапија. Третман ос-
новне болести је главни, а есенцијално је минимизирати ризика од појаве мул-
тиорганског оштећења и плућног оштећења индуцираног механичком венти-
лацијом. Критички аспекти третмана су обезбеђење адекватне исхране и свест 
о појави бројних компликација, укључујући сепсу, преоптерећење течностима, 
неадекватна седација и неадекватна употреба неуромускуларних блокатора. 

Механичка вентилација је камен темељац третмана АРДС-а. Неинвазив-•	
на вентилација у третману АПО-ALI и АРДС се показала као неефикас-
на. Традиционална стратегија са високим „tidal“ волуменом има и висок 
морбидитет и морталитет. Стратегија „отворене плућне вентилације“ 
и „дозвољена хиперкапничка стратегија“ је прихватљивија и са бољом 
прогнозом. Овај режим има два циља: постићи оптимални positive end-
expiratory pressure (PEEP) и минимизирање испорученог tidal волумена. 
Овим се још давно доказало смањење морталитета и до 80%. Стратегија 
употребе РЕЕР за максимизирање алвеоларног регрутирања показује 
смањење лезије органа и дужине механичке вентилације. Задњих годи-
на се доста пише и ради на евалуацији високо фреквентне вентилације 
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„Airway pressure–release ventilation“ (APRV) као релативно нов модел вен-
тилација, који нуди спонтану вентилацију са МАР једнаким оном који се 
постиже са HFOV. Као додатак механичкој вентилацији је и постављање 
пацијента у пронаторни положај, чиме се оптимизира V/Q однос .
Терапија азот моноксидом (NO): још увек нема довољно студија које оп-•	
равдавају рутинску употребу iNO. Иако су доказани ефекти на неке од 
елемената (нпр. оксигенација, ниво и потреба вентилаторне подршке), 
нема студија на нивоу примарних параметра (нпр. морталитет, време 
трајања механичке вентилације, време за екстубацију). 
Стероидна терапија - реферирано је доста студија о употреби стероида, •	
који су без неке клиничке користи у раној фази АРДС. Међутим, обзи-
ром да је средња и касна фаза АРДС форма упалне рекције, употреба сте-
роида би могла бити ефикасна у фибропролиферативној фази болести.
Терапија сурфактантом је једна од кључних терапеутских процедура. •	
Апликација егзогеног сурфактанта је показала велику терапијску ефикас-
ност у превенцији колапса алвеола, одржавању плућне комплијансе, оп-
тимизацији оксигенације, побољшању цилијарне функције, ефикаснијем 
уништењу бактерија у плућима и регресији инфламаторног процеса. 
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16.1. КРВ У СТОЛИЦИ КАО ЗНАК АКУТНИХ 
ХИРУРШКИХ БОЛЕСТИ

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

Минимално крвављење из дигестивног тракта у педијатриској популацији 
обично се решава неоперативним процедурама и много је чешће од обилног 
крвављења. У случају акутних хируршких болести, појава крви у столици 
праћена је симптомима интестиналне опструкције и прогресивним погор-
шањем општег стања болесника. Хитно спровођење дијагностичке процедуре 
и хируршко лечење од је највећег значаја за добар исход.

дефиниција

Врло је битно бити прецизан у разматрању пацијента с гастроинтестинал-
ном хеморагијом. Карактеристике крви пасиране столицoм, у смислу боје и ко-
личине су уочљиве карактеристике. Крв из горњих партија дигестивног тракта 
евакуисана преко столице је типично црне боје, има карактеристичан мирис, 
назива се мелена. Обично значи евакуисање крви из дигестивног тракта прок-
симално од Трајцовог лигамента. Светло црвена крв евакуисана per rectum или 
хематохезија значи крвављење из дисталних партија дигестивног тракта или 
краће време проласка из горњих делова дигестивног тракта. Диференцијална 
дијагноза може бити поједностављена разматрањем најчешћих узрока крва-
вљења у односу на узраст болесника (Табела 1) (1).
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табела 1. Заједнички узроци гастроинтестиналног крвављења код деце

Узраст Горњи гастроинтестинални тракт Доњи интестинални тракт

Новорођенче Гастритис Некротички ентероколитис

Прогутана мајчина крв Хиршпрунгова болест с 
ентероколитисом

Малротација с волвулусом

Одојче (28. дана 
до 1. године)

Гастритис Анална фисура

Езофагитис Алергијски проктоколитис

Улкусна болест Инвагинација

Мекелов дивертикулум

Лимфонодуларна хиперплазија

Дупликација црева 

Мала и деца 
предшколског 
узраста (1-5 
година)

Гастритис Јувенилни полип

Езофагитис Лимфонодуларна хиперплазија

Улкусна болест Мекелов дивертикулум 

Варикси езофагуса Хемолизно-уремијски синдром

Henoch Schenlein-ова пурпура

Школски узраст 
и адолесценти

Варикси езофагуса Инфламаторне болести црева

Улкусна болест Инфективни колитис

Јувенилни полип

Код новорођенчета са симптомима интестиналне опструкције мора се има-
ти у виду могућност цревне малротације, ентероколитиса у склопу Хиршпру-
нгове болести или некротизујућег ентероколитиса (НЕК) код прематуруса. У 
случају одојчета, осим инвагинације, могућа су крвављења из Мекеловог ди-
вертикулума или дупликације црева. Крвављење из доњег дела гастроинтести-
налног тракта манифестује се појавом свеже црвене или тамне крви per rectum 
или појавом мелене. Локализација крвављења из доњег дела дигестивног тракта 
почиње искључењем крвављења из желуца и дуоденума, пласирањем назогас-
тричне сонде и праћењем изгледа садржаја или се лаважом потврди да нема 
крвављења. Већина болесника с инфламаторним болестима црева су школског 
узраста или адолесценти. У дијагностичкој процедури примењују се ендоско-
пија и биопсија. Акутна хируршка стања праћена крвављењем се налазе у слу-
чају интраабдоминалних апсцеса, фистула или тешких стеноза (2). 
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иницијална евалУација

Иницијална евалуација детета с крвављењем из гастроинтестиналног тракта 
укључује детаљну анамнезу и евентуалне податке о болестима које су праћене 
крвављењем, поремећајем коагулације или о ранијем лечењу и операцијама. По-
знато је да узимање неке хране, витамина или препарата гвожђа може бити про-
тумачено као мелена. Клинички преглед пацијента са суспектним крвављењем 
из дигестивног тракта укључује испитивање од орофаринкса до ануса. Прегле-
дом усне дупље могу се уочити пигментације карактеристичне за Peutz-Jeghers-
ов синдром или се при прегледу носа открива епистакса. Код болести јетре са 
хепатоспленомегалијом и портном хипертензијом могућа су обилна крвављења 
због варикса, али и због поремећаја коагулације. Комплетно испитивање абдо-
мена с ректалним прегледом је неопходно. Факторе коагулације узети за прове-
ру пре дате надокнаде крви. Уколико се дијагностикује обилно крвављење, уз 
неопходну стабилизацију болесника је потребан хитан трансфер у интезивну 
негу ради праћења стања и даље дијагностике (2).

некротизУјУћи ентероколитис

Данас је НЕК у већини хируршких центара најчешће од свих ургентних 
хируршких стања новорођенчета, а по морталитету надмашује све остале бо-
лести гастроинтестиналног тракта које се лече хируршки. У патофизиологији 
НЕК-а највећи значај има асфиксија. Патоанатомски суспстрат болести је акут-
но инфламаторно обољење зида црева у чијој прогресији долази до исхемијске 
хеморагијске некрозе зида црева, са присуством гаса у субмукози и портним 
крвним судовима и рендгенским знацима илеуса, пнеуматозе или пнеумопери-
тонеума. НЕК је болест превремено рођеног детета. Учесталост је обрнуто про-
порционална порођајној тежини и гестационој старости. Смртност је и данас 
20%-50%. Знаци од стране гастроинтестиналног тракта су дистензија абдомена, 
повраћање, крв у столици, а прате их општи симптоми: хипер или хипотермија, 
апнеа, брадикардија, хипотензија. Лечење је конзервативно или хируршко, што 
зависи од тока болести. У евалуацији болесника с НЕК-ом највећи значај имају 
нативне радиографије абдомена. Пнеумоперитонеум на нативној радиографији 
је апсолутна индикација за операцију. Обилно ректално крвављење са знацима 
шока је такође индикација за хитно хируршко лечење (3).



318

Даница Јовановић

ентероколитис У склоПУ хиршПрУнгове болести

Ентероколитис може настати преоперативно али и постоперативно, после 
отварања колостоме или дефинитивне операције. Хиршпрунгова болест код 
новорођенчета се манифестује изостанком нормалне евакуације меконијума 
у првих 48 сати, повраћањем и дистензијом абдомена, а у случају непрепознате 
болести епизоде опстипације смењује ентероколитис, који може бити праћен 
појавом крви у столици. Непрепозната и нелечена болест код новорођенчета 
има смртни исход до 30%. Клинички се манифестује експлозивним проливас-
тим столицама уз присуство крви, дистензијом абдомена, повраћањем, висо-
ком температуром. Обична радиографија абдомена може показивати нивое са 
дилатацијом колона али и танког црева. Прве мере у лечењу болесника су и.в. 
надокнада течности, антибиотици и лаважа колона физиолошким раствором 
преко ректалног катетера. Уколико мере конзервативног лечење не дају резул-
тат, може бити неопходно хируршко лечење, тј.отварање стоме (4).

акУтни волвУлУс

Волвулус настаје због изостанка комплетне фиксације и ротације средњег 
црева, а основ за настанак је узак заједнички мезентеријум. Претпоставља се да 
торквацију нефиксираног црева покреће убрзана перисталтика или сегментна 
дилатација црева. Најчешће се јавља у првим месецима живота, мада је могућ и 
код деце старијег узраста. Главни симптом је повраћање жутог садржаја, праће-
но боловима типа колика. Пошто је опструкција на нивоу дуоденума абдомен 
инцијално није дистендиран. Чврстина торквације одређује степен опструк-
ције, а касније и исхемије црева. Уколико прогредира опструкција и исхемија 
црева, јавља се крвављење per rectum, хиповолемија и шок. У случају комплетне 
некрозе црева јавља се дистензија трбуха с едемом и еритемом предњег трбуш-
ног зида. Уколико се сумња на акутни волвулус, од највеће је важности хитно 
спровођење дијагностичке процедуре коју чине ултрасонографија, нативни 
снимак абдомена и контрастна испитивања. Код појаве крви у столици и уз 
присуство симптома интестиналне опструкције, дете хитно упутити хирургу. 
Лечење симптома који се односе на хиповолемију проузроковану крвављењем 
per rectum, а без хитног транспорта и припреме за операцију не доводе до по-
бољшања (5,6).
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инвагинација

Инвагинација је најчешће акутно хируршко стање у узрасту одојчета. Дефи-
нише се као увлачење проксималног у лумен непосредног дисталног дела цре-
ва, са припадајућим мезентеријумом. Представља једну врсту странгулационог 
илеуса. Најчешће је илеоколична, али може бити и илеоилеална или колоко-
лична. Најчешће почиње на нивоу терминалног илеума. Узрок инвагинације и 
данас остаје неразјашњен код већине болесника. Запажена је повећана инциден-
ција инвагинације повезана са сезонским вирусним инфекцијама. Специфичну 
тачку водиљу, која је узрок инвагинације, налазимо код 5% болесника и то нај-
чешће Мекелов дивертикулум. Главни симптоми инвагинације су болови типа 
колика, повраћање, евакуација крви и слузи per rectum. Због настале опструк-
ције долази до повећане продукције слузи у инвагинираном цреву, која се меша 
са крвљу због венске стазе и екстравазације, због чега столица има изглед желеа 
од рибизле. У типичним случајевима, уз карактеристичне симптоме палпира се 
инвагинат у трбуху. Потребно је хитно потврдити дијагнозу инвагинације јед-
ном од дијагностичких процедура као што су ултрасонографија, иригографија 
с баријумом или инсуфлацијом ваздуха. Оптимално лечење инвагинације је не-
оперативна редукција која је могућа код већине болесника. Хируршко лечење је 
неопходно код деце с клиничким знацима перитонитиса или у случају неуспеш-
не неоперативне редукције. Касно постављена дијагноза инвагинације је глав-
ни узрок морбидитета. Некроза терминалног илеума и потреба за ресекцијом 
најчешће се завршава десном хемиколектомијом. Рано постављање дијагнозе је 
најважније за побољшање резултата лечења. Крв при ректалном прегледу или у 
пелени одојчета увек треба да побуди сумњу на инвагинацију уколико је праће-
на боловима типа колика и повраћањем жуто пребојеног садржаја (7). 

мекелов дивертикУлУм

Мекелов дивертикулум представља најчешћу аномалију дигестивног тракта 
с инциденцом око 2 % и најчешћи је разлог значајног кравављења из доњег 
дигестивног тракта код деце. Половина пацијената са симптоматским Меке-
ловим дивертикулумом су у узрасту млађем од две године. Крвављење настаје 
из пептичне улцерације мукозе илеума због присуства ектопичне гастричне 
мукозе у дивертикулуму. Крвављење је најчешће безболно, може да има ре-
цидивирајуће епизоде или је иницијално врло обилно и захтева трансфузију 
крви. Сцинтиграфија помоћу техницијума (99m) открива присуство ектопи-
чне гастричне мукозе. Лечење је хируршко – ресекција Meкеловог дивертику-
лума. У случају интестиналне опструкције због Мекеловог дивертикулума, по 
типу инвагинације или странгулације због траке која везује дивертикулум с 
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предњим трбушним зидом, болесник има болове типа колика, повраћа садржај 
пребојен жучи, а у даљој прогресији болести јавља се крв у столици због стран-
гулационог илеуса (8).

закљУчак

Крв у столици код новорођенчета, одојчета или деце школског узраста може 
имати бројне узроке, а већина не захтева хируршко лечење. Акутне хируршке 
болести по типу странгулационог илеуса, као што су инвагинација, волвулус, 
укљештена кила, осим појаве крви у столици имају карактеристичне симпто-
ме интестиналне опструкције. НЕК код прематуруса може се манифестовати 
обилним крвављењем per rectum што је једна од индикација за хитно хирурш-
ко лечење. Мекелов дивертикулум обично какактерише безболно крвављење а 
најтеже је донети одлуку о хируршком лечењу уколико због великих губитака 
крви немамо времена за дијагностичке процедуре. Код деце с акутним хирурш-
ким болестима, стање се погоршава и поред надокнаде крви, уколико се болест 
не препозна и операција одлаже. Само надокнада губитака, а без хируршког 
лечења, не може довести до стабилизације болесника а због прогресије болести 
немамо времена за дуготрајна испитивања или опсервацију.
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16.2. ПОСТНАТАЛНИ ТРЕТМАН ОВАРИЈАЛНИХ 
ЦИСТА

Смиљана Маринковић, Светлана букарица, радоица јокић
Медицински факултет, Нови Сад
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине

Оваријалне цисте су најчешће међу интраперитонеалним масама код но-
ворођенчади (1). Повећан проценат пренатално дијагностикованих оваријал-
них циста последица је учесталијих ултрасонографских прегледа трудница. 
Ултрасонографија омогућава како увид у антенатални развој, тако и пост-
наталне карактеристике цисте, што све даје најбоље могућности за лечење. 
Постнатални третман треба да се спроводи у хируршким јединицама због 
могућих компликација.

етиологија и Патофизиологија

Прецизан узрок настанка феталних оваријалних циста није у потпуности 
разјашњен. Сматра се да оне настају из зрелих фоликула. Оваријалне цисте и 
зрели фоликули се разликују на основу величине, при чему се цисте веће од 
20мм сматрају патолошким. Дијагностикују се обично након 28 гестационе 
недеље (2). Мисли се да су ове цисте последица стимулације хорио-гонадот-
ропином мајке, који преко плаценте долази до фетуса. Тако се и објашњава 
спонтана постнатална резолуција једноставних циста, по престанку хормон-
ског утицаја, што неки аутори користе као терапијски метод и за веће цисте 
(1,3,4).

Патолошки налаз

Мале фоликуларне цисте (<20 mm промера) су нађене код око 33% женске 
новорођенчади. Велике цисте (>40 mm промера) су много ређе, иако је већи-
на оваквих циста откривена последњих година рутинским ултрасонографским 
прегледом. Патохистолошки преглед потврђује бенигност лезије и прецизира 
природу цисте у смислу да је циста једноставна, односно фоликуларна. 

Ако се догоди торзија цисте, долази до њене некрозе, а депозити калцијума 
и знаци ресорпције (гигантске ћелије) упућују на протекло време од момента 
торзије. Оваријални паренхим је оштећен, док хистопатолог ипак може наћи 
више или мање очуване фоликуле. Ако фоликула нема, онда је сигурно да 
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исхемија није трајала кратко. Присуство нормалног оваријалног ткива на гра-
ници са цистом је знак да треба применити конзервативни третман, у смислу 
очувања макар минималног слоја племенитог ткива јајника.

антенатална дијагноза

Систематска ултрасонографија трудница омогућава врло често антена-
талну дијагнозу оваријалних циста. Први опис пренатално дијагностиковане 
оваријалне цисте дао је Valenti 1975 године (5). Сонографски слика цисте се 
описује као хомогена течност, са честом локализацијом у хипохондријуму или 
у средњем абдомену. Она је флексибилна и мобилна за време једног прегледа, 
или између два прегледа. 

Nussbaum је класификовао ултрасонографске слике цистичних оваријал-
них маса у једноставне или просте цисте, које су анехогене, и комплексне или 
компликоване цисте ехогеног зида, које уз течност садрже и талог, преграде и 
солидне компоненте (1). Оваријалне цисте се могу компликовати руптуром, 
хеморагијом и најчешће торзијом (6). 

еволУција

Сонографско праћење оваријалних циста одређује њихов антенатални раз-
вој, који може ићи у правцу регресије цисте, без знакова компликације, или 
могу настати компликације „ин утеро“, или је циста без промена и карактери-
ше се стабилношћу сонографске слике.

регресија

Спонтана регресија ових циста чини се да је доста честа. Дешава се нај-
чешће код циста дијаметра мањег од 40 mm и код којих није дошло до компли-
кација. Регресија често почиње на крају трудноће или понекад, за време првих 
дана живота.

стабилност цисте

Циста се не мења, ни у величини, ни у ултрасонографској структури, током 
трудноће. Ове једноставне цисте су анехоичне и њихово лечење зависи од ве-
личине. Само веће цисте од 40 mm захтевају хируршко лечење, због опасности 
од постнаталне торзије или других компликација. 
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торзија

Компликације пренаталних и постнаталних оваријалних циста су прилич-
но честе, са инциденцом између 36-71% (7). Торзија је најчешћа компликација 
због тога што оваријум новорођенчета има дугачку петељку. Чешћа је код циста 
промера већег од 40мм, иако и ту има изузетака (4). Утврђено је да се торзија 
чешће јавља пренатално него постнатално, због чега неки аутори примењују 
пренаталну превентивну аспирацију (6). Због и даље присутног хормоналног 
дејства, није доказана делотворност овакве аспирације (8).

Торзија „ин утеро“ дијагностикује се постнатално сонографски, присуством 
ткз. „комплексне“ ехогене цисте са интрацистичним флокулацијама, талогом 
и преградама, када је индиковано хируршко лечење без обзира на величину 
цисте. Торзија може да доведе до секундарних компликација. То могу да буду 
перицистичне адхезије (узрокујући опструкцију, перфорацију дигестивног 
тракта, адхезије јајовода са супротне стране итд), или цистичну руптуру (узро-
кујући перитонитис и хемоперитонеум). Налаз билатералних циста је редак и 
претставља акутни проблем пошто може утицати на функцију јајника касније. 
Компликација у виду аутоампутације цисте се ретко дешава (9).

дијагностика

Порођај се планира и спроводи једино према опстетричним критеријуми-
ма. Међутим, због ретког ризика руптуре цисте, царски рез може бити инди-
кован код веома великх циста, због чега је значајна сарадња између гинеколога 
и дечјег хирурга. Неонатална процена треба да се спроведе у првих неколико 
дана живота и под оптималним околностима.

Клинички преглед открива абдоминалну туморску масу код једног од два 
случаја оваријалних циста. Без антенаталне ултрасонографске дијагностике, 
такве цисте могу бити дијагностиковане од стране лекара практичара- пе-
дијатра, током систематског клиничког прегледа, или када се јаве комплика-
ције (опструкција, перитонитис, хеморагија, асцитес).

Нативни Ртг снимак абдомена може приказати масу, која помера гас у цревима.
Неонатални ултрасонографски преглед омогућава процену величине, мо-

билности и ехогености цисте. Модификација ехоструктуре (флокулације, ин-
трацистични ниво) указује на компликацију.

Интравенска пијелографија није неопходна код овог патолошког стања, ако 
је ултрасонографска дијагноза сигурна.

У ретким случајевима ултрасонографија открива хетерогену слику, при-
суство интрацистичних вегетација, неликвидну масу и/или присуство калцифи-
кација на нативним Ртг снимку, што указује на туморску масу.
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диференцијална дијагноза

Најчешће је лако ултрасонографски разликовати оваријалне лезије од ин-
тестиналне дупликатуре, хидронефрозе, дуоденалне атрезије, холедохалне 
цисте, урахалних аномалија, хидрометроколпоса и интестиналне опструкције. 
Мезентеријалне и оменталне цисте се обично много теже разликују од једнос-
тавних оваријалних циста. 

лечење

Циљ лечења оваријалних циста је да се избегне торзија и сачува што је 
могуће више паренхима јајника, а за антенатално дијагностиковане цисти-
чне торзије, циљ је да се избегну дигестивне, перитонеалне или гинеколошке 
компликације. 

Избор третмана се базира на врсти, величини и еволуцији цисте. Једнос-
тавна је одлука када се ради о цистама које регредирају или су торквиране, док 
је много тежа за једноставне, непроменљиве цисте. Код новорођенчета, само 
симптоматске и комплексне цисте јајника треба хируршки уклонити без об-
зира на величину (6). Контроверзе постоје у погледу лечења асимптоматских, 
некомпликованих циста, иако је већина аутора усаглашена да све цисте веће од 
40мм треба оперисати (6,8).

регресивне цисте

Цисте које се сигнификантно смањују у величини пре рођења или за време 
првих неколико дана живота, без перитонеалне реакције, морају се пратити 
ултрасонографски све до повратка на нормалну величину (<20мм).

торзија

Комплексна циста захтева хируршко лечење. Пунктирање може да буде 
опасно (честе мултипле перицистичне адхезије) или немогуће (садржај органи-
зованог коагулума, мумифициран и нестишљив зид). Стање оваријума и тубе 
често не оставља други избор до извођења салпингооофоректомије.
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неПроменљиве цисте

Ове цисте се морају пратити, пошто се одлука о хируршком лечењу може 
донети рано, због могућности постнаталне торзије. Већина аутора сматра да 
величина циста детерминише хируршко лечење.

Мале цисте, промера мањег од 40 mm сматрају се цистама мање под-
ложним торзији, те се саветује клиничка и ултрасонографска опсервација од 
стране дечјег хирурга током недељу дана. Код већине случајева, у овом пери-
оду, долази до регресије. Ако не дође до регресије, најчешће је индиковано 
хируршко лечење.

Још увек не постоји јединствен начин лечења оваријалних циста у неона-
талном периоду, који би могао да се препоручи. Има аутора који изводе ултраз-
вуком вођену транспаријеталну пункцију цисте као алтернативу хируршком 
лечењу, без икаквих компликација (4). Према другима, овакву пункцију не 
треба радити због могућности поновног пуњења цисте, због опасности изли-
вања цистичног садржаја и следственог перитонитиса, те због опасности од 
погрешне или „слепе“ пункције и могућег фаталног исхода (10). Такође се ул-
трасонографским прегледом не може увек дати сигурна процена да ли се ради 
о бенигној или малигној лезији (9). 

Цисте веће од 40 mm, морају да се пунктирају или оперишу, пре настанка 
компликација. Лапаротомија омогућава енуклеацију цисте уз максималну пре-
зервацију паренхима. Некада се наиђе и на торзију, превиђену ултрасонограф-
ским прегледом.

оПерација

До недавно је конвенционални хируршки приступ, у виду лапаротомије 
кроз супрапубичну инцизију, био метода избора у лечењу инфантилних ова-
ријалних лезија. Многи дечји хирурзи користе данас трансумбиликални 
приступ, који је погодан за операције оваријалних циста, а козметски резултат 
је одличан. 

Прве лапароскопске процедуре због гонадалних проблема у групи пе-
дијатријских пацијената објављене су 1973 од стране Gansa. Данас је лапа-
роскопски приступ оваријалним лезијама код новорођенчади и деце све 
чешће примењивана метода, како за дијагностику, тако и за дефинитивно 
лечење. Интраперитонеална цистектомија је метода избора, када год је то 
могуће, уз презервацију паренхима оваријума. Када је дисекција отежана, 
може да се изведе транспаријетална цистектомија или ексцизија цисте, као 
ткз. „видео асистирана“ процедура, често након аспирације и фенестрације 
(„derооfing“). За разлику од отворених хируршких процедура, лапароскопско 
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лечење оваријалних циста завршава се са само три тачкаста ожиљка, што даје 
предност лапароскопији у погледу естетике, значајне за читав живот (6,7). У 
односу на интраоперативни налаз, изводи се салпинго-оофоректомија, ре-
секција цисте или оофоректомија. 

ПостоПеративно Праћење

Потребно је вршити повремене контроле укључујући ултрасонографске 
прегледе, да би се могло правовремено открити евентуално присуство рециди-
вне цисте, како у периоду одојчета, тако и у препуберталном периоду. 

наше искУство

Анализирали смо серију од 13 наших пацијената, који су оперисани у пери-
оду од 2007. до 2009. године на Клиници за дечју хирургију у Новом Саду. Све 
оваријалне цисте су ултрасонографски дијагностиковане пренатално након 30. 
гестационе недеље. Једноставних или „симпл“ циста било је 6, док је компли-
кованих или комплексних било 7. Преоперативно је ултрасонографски мерена 
величина циста и она је износила 76,5 mm (у распону од 55 до 102 mm) код 
симпл циста и 53,4 mm (29-80 mm) код комплексних. Средња вредност за све 
цисте била је 64,1 mm (29-102 mm). Клинички симптоми у виду абдоминалне 
дистензије, синдрома респираторног дистреса и/или интестиналне опструк-
ције забележени су код шесторо деце.

Оперативно лечење извођено је у узрасту од 38 дана (од 2 дана до 10 ме-
сеци). Сви пацијенти код којих је постнаталном ехографијом потврђено при-
суство цисте са знацима компликације или присуство једноставне цисте веће 
од 40 mm у дијаметру, подвргнути су оперативном лечењу. Класична оператив-
на техника примењена је код осморо пацијената, док је лапароскопски лечено 
њих пет. Постоперативни ток је код свих оперисаних био уредан, хоспитали-
зација релативно кратка, без компликација, уз праћење наших пацијената нај-
дуже три године, клинички и ултрасонографски. Ожиљци на кожи код лапа-
роскопски оперисаних су практично невидљиви.

закљУчак

Пренатална ултрасонографија омогућава рану дијагнозу оваријалних циста.
Начин лечења зависи од величине и сонографског изгледа цисте. У циљу 

оптималне оваријалне презервације и спречавања компликација, хируршко 
лечење је оправдано у случајевима једноставних циста већих од 40мм и свих 
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комплексних циста, без обзира на величину, јер омогућава дефинитивну дија-
гнозу, процену стања оваријума, одвајање инфламаторних адхезија, уклањање 
цисте и деторзију оваријума.

У односу на традиционалну лапаротомију, лапароскопска техника је сигур-
на и поуздана за лечење оваријалних циста у неонаталном периоду. Лапароско-
пија је минимално инвазивна процедура са одличним козметским резултатом.
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16.3. УРОЂЕНЕ АНОМАЛИЈЕ ПЕНИСА
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Универзитетска дечја клиника, Београд 

Увод

Аномалије гениталија представљају једно од најчешћих патолошких стања 
у дечијем узрасту. И поред тога што постоје аномалије и женских и мушких 
гениталија, највећу пажњу у дечјој хирургији заузимају аномалије пениса, како 
по својој бројности, тако и због чињенице да рана дијагноза и рана хируршка 
корекција представљају битан фактор за даљи нормални развој. С обзиром да 
не постоји дефинисана класификација, у тексту ће бити побројане најзначај-
није аномалије пениса, основне карактеристике и модалитети лечења.

aгенезија Пениса

Конгенитални недостатак пениса, или афалија, представља ретку аномалију 
проузроковану аномалним развитком гениталног туберкула. Апроксиматив-
на инциденција је 1 на 30 милиона у популацији. Фалус је комплетно одсутан, 
укључујући кавернозна и спонгиозно тело. Скротум је обично нормалан, а тес-
тиси нису спуштени. Уретра се отвара на било којој тачки перинеалне средње 
линије, од пубиса до ануса најчешће, или предњег зида ректума.

Више од 50% пацијената са агенезијом пениса има придружене генитоури-
нарне аномалије, од којих је најчешћи крипторхизам, али и агенезија бубрега 
или дисплазија (1).

Доскора су деца са агенезијом пениса била подвргавана операцијама про-
мена пола, укључујући билатералну орхиектомију са презервацијом скроталне 
коже за каснију вагинопластику, вулвопластику и уретропластику. Међутим, 
контроверзе око психолошких ефеката конверзије пола, као и питања која се 
тичу времена које је за то најпогодније, његове улоге и неоходности и даље 
представљају предмет великих дискусија. 

дУПликација Пениса

Дупликација пениса, или дифалија, следећа је ретка аномалија која је резул-
тат некомплетне фузије гениталног туберкула. Постоје два различита облика. 
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Најчешћи је удружен са комплексом екстрофије мокраћне бешике. Пацијент 
има бифидни пенис, који се састоји из два одвојена кавернозна тела. 

Други облик, права дифалија, екстремно је ретко конгенитално стање. 
Представља градацију од дупликације гланса све до дупликације читавог доњег 
генитоуринарног тракта. Уретрални отвор може бити на нормалном месту или 
у хипо- тј. еписпадичној позицији (2).

микроПенис

Овај термин, се примењује једино код нормално формираног, али прекрат-
ког пениса. У ужем смислу, односи се на пенис чија је дужина мања за више од 
2,5 стандардне девијације (СД) од просека за одговарајући узраст. 

Ово стање може представљати блажу форму неразвијених, неодређених, 
гениталија са придруженим медицинским и психолошким проблемима, слич-
ним онима код озбиљнијих интерсексуалних облика. Скротум је обично нор-
малан, али су тестиси мали, неспуштени. Кавернозна тела могу бити изразито 
хипоплазична. Мера (дужина у ерекцији), врло је значајна у диференцијацији 
у односу на бројне типове псеудомикропениса, посебно код скривеног пениса 
код пуначке деце, или скривеног пениса услед претераног вишка коже. 

Микропенис може настати као последица различитих ендокриних поре-
мећаја. Најчешћа етиологија укључује хипогонадотропни хипогонадизам, хи-
пергонадотропни хипогонадизам, мада постоје и идиопатски случајеви.

Како микропенис настаје као резултат многобројних патолошких стања, 
одређивање пола се најчешће одлаже све док лекар не утврди да ли пенис може 
да се увећа применом тестостерона. Код појединаца са микрофалусом, који не 
одговарају на андрогену стимулацију, у разматрање се узима кастрација или 
промена пола. Но, код највећег броја пацијената са микропенисом, мушки пол 
са свим карактеристикама се одржава андрогеном стимулацијом.

Дилеме се такође тичу времена започињања андрогене стимулације. По-
следњи радови указују да терапија тестостероном у детињству доводи до 
увећања пениса, постављајући га у нормални опсег за годиште дечака са микро-
пенисом који је последица тестостеронске дефицијенције. Супортивна терапија 
у пубертету резултира нормалном величином пениса (2 СД просека) (3).

торзија Пениса

Ротација је обично налево, насупрот смеру кретања казаљке на сату. Уре-
трални отвор је постављен укосо, рафе чини спиралну кривину од базе до от-
вора. У прошлости, лекари нису препоручивали оперативне корекције јер су 
веровали да се тако не би исправила спирално постављена кавернозна тела. 
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Изолована кожа и дефект тунике, као ембриолошка мана, могу бити решени 
ослобађањем осовине пениса од ткива које га окружује. Често, се тозија кори-
гује повлачењем уназад једино коже пениса и тунике. Пажљиво премештање 
коже даје одличне козметске резултате, што оправдава хирушку корекцију (4).

изолована кУрватУра Пениса

Конгенитална курватура пениса, која је последица асиметрије дужине ка-
вернозних тела, није чест деформитет. Хемихипертрофија кавернозних тела 
и придружено задебљање тунике албугинее, са или без контралатералне кон-
комитантне хипоплазије (рудиментарни корпус), одговорни су за латералну 
девијацију у конгениталној курватури пениса. Ретко је девијација пениса уд-
ружена са торзијом. Ова мана може бити последица трауме, али најчешће па-
цијент нема такву анамнезу. Иако овај деформитет није довољно озбиљан да би 
спречио сексуалне односе, може бити извор забринутости пацијента и може га 
навести на избегавање истих (4,5). Несбит процедура је једноставна и ефектна 
хируршка техника којом се исправља латерална или вентрална курватура.

Пеноскротална трансПозиција

Комплетна пеноскротална транспозиција је ретко стање у коме је скротум 
постављен цефалично у односу на пенис. Мање тешки облик јесте скротум би-
фидум, код кога се две половине скротума састају изнад пениса. Ово је хете-
рогенетска аномалија и њено откривање оправдава пажљиву клиничку евалу-
ацију да би се искључиле друге по живот озбиљне, претеће аномалије, као што 
су аномалије уринарног система, гастроинтестиналног система или ЦНС-а. 

Хируршка корекција се препоручује из психолошких и физиолошких разло-
га. Када је удружена са озбиљном хипоспадијом, пеноскротална транспозиција 
може укључити оперативно лечење у више фаза (6,7). Скротопластика је ком-
плетна са инвертованом инцизијом, која се врши око скроталне коже и на бази 
пениса, доводећи на тај начин скроталне омотаче испод нивоа базе пениса.

скривени Пенис

То је учестала конгенитална аномалија код које набор скроталне коже скри-
ва пеноскротални угао. Уколико лекар који спроводи циркумцизију не препо-
зна ово стање, пенис може остати скривен у набору коже налик шатору. Рецир-
кумцизија која се учини, не би ли се отклонио овај вишак коже, још погоршава 
ситуацију тиме што повлачи скроталну кожу на пенис.
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Код скривеног пениса, осовина је испод површине препубисне коже. Ово се 
догађа код пуније деце јер препубисно концентрисано масно ткиво, прекрива 
пенис. Овакво стање такође може произићи из слабог припајања пенилне коже 
за дубоку фасцију или настаје када осовина пениса бива са великим ожиљком 
заробљена у препубисну кожу са великим ожиљком, што је резултат екстремне 
циркумцизије или друге трауме (8).

хиПосПадија

Карактерише се абнормалним отвором уретре, који може бити лоциран 
вентрално на глансу, затим на телу пениса, скротуму или перинеуму. Меатус 
може бити нормалног пречника или сужен (обично код дисталнијих форми). 
Често постоји слепи завршетак периуретралног дуктуса, са орифицијумом 
који лежи дистално од уретралног хипоспадичног меатуса. Гланс може да буде 
спљоштен или коничан, а гландијална бразда може бити добро или лошије раз-
вијена. Препуцијум је добро развијен позади и бочно, док је напред дефицијен-
тан (облик капуљаче). Препуцијум може бити без деформитета, или деформи-
сан у облику „псећих очију“, „псећих ушију“, „леђне грбе“, итд. Проксималније 
од уретралног меатуса кожа је обично недовољно развијена. Ређе је нормална 
са интактним препуцијумом. Френулум увек недостаје. Рафе пениса може бити 
асиметрична. Уретрална плоча (глатка и сјајна кожа без длака) се пружа од ме-
атуса према глансу и може бити добро или лошије развијена. Пенилна торзија 
такође може постојати. (6) (слика 1).

Курватуре постоје у приближно 30% свих форми хипоспадија, чешће у 
тешким формама. Пенис може бити нормалне величине или хипоплазичан (5). 
Тешке форме хипоспадије су удружене са бифидним скротумом или пеноскро-
талном транспозицијом. 

Према позицији меатуса, хипоспадија може бити глануларна, коронарна, 
дистална, пенилна, пеноскротална, скротална и перинеална. Приближно 70% 
свих хипоспадија су дисталне. Појава је честа, 1:200-300 мушких новорођен-
чади. Постоји диференцијално дијагностичка дилема са хипоспадичним 
препуцијумом и кожом пениса, са ,,хипоспадијом без хипоспадије’’, интер-
сексом и урођеним уретрокутаним фистулама. Циљ оперативног лечења је 
уретропластика којом се постиже нормалан и прав млаз, као и прав пенис 
нормалног изгледа. Претходна циркумцизија је код хипоспадија контраин-
дикована (5,6).
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Слика 1. Хипоспадија

hypoSpadia Sine hypoSpadia (Chordee without hypoSpadiaS)

Хипоспадични изглед пениса, са нормално позиционираним уретралним 
меатусом и вентралном курватуром, која је узрокована кожном хордом, фи-
брозном хордом, кратком уретром или диспропорцијом у развоју каверноз-
них тела. Дијагноза и степен се морају проверити артефицијалном или физио-
лошком ерекцијом. Лечење се примењује код постојања озбиљнијих деформи-
тета пениса и укључује њихову корекцију уз могућност реконструкције уретре 
по принципима који важе за корекцију хипоспадија (6).
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еПисПадија

Изолована еписпадија се карактерише уретралним отвором који се налази 
на дорзалној страни пениса: на глансу, телу пениса или пенопубичном углу. 
Озбиљније форме су обично удружене са инконтиненцијом. Гланс је пљоснат и 
покривен препуцијумом само у вентралном делу. Изражена дорзална курвату-
ра је последица дорзалне хорде и дивергенције кавернозних тела. Пенис је због 
дивергенције корпоралних тела скраћен, а база је удаљена од скротума. Обич-
но недостаје монс пубис. Код девојчица постоји бифидни клиторис. Уретра је 
кратка и обично постоји инконтиненција.

Слика 2. Екстрофија еписпадија комплекс
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Хируршки третман укључује сепарацију пениса на саставне делове, ко-
рекцију курватуре, уретропластику и реконструкцију пенилних елемената у 
нормалну анатомску и функционалну целину. Ако постоји инконтиненција, 
она се може решити на више различитих начина, у истом акту или као посебна 
хируршка процедура (9).

Еписпадија је веома често удружена са екстрофијом бешике у тзв. епис-
падија-екстрофија комплекс (слика 2). Бешика лежи отворена на предњем 
трбушном зиду испод линије пупка, са присутним аномалијама гениталија, 
мишића и сепарацијом пубичних костију. Врат бешике и комплетна уретра су 
отворени у виду једне плоче. Величина плоче мокраћне бешике варира. Уротел 
је нормалан на рођењу, али због изложености спољној средини трпи промене, 
метаплазију и фиброзу. Умбиликална врпца лежи непосредно изнад плоче бе-
шике. Инконтиненција урина је неизбежна карактеристика. Пенис је значајно 
скраћен, због сепарације пубичних костију. Присутна је изражена дорзална 
хорда. Аномалија је доста ретка, према светским статистикама 1:30.000-40.000 
деце, са предоминацијом мушког пола. 

Циљ лечења је да се постигне примарно затварање бешике, да се рекон-
струише предњи трбушни зид, да се реконструише врат бешике као и пенис. 
Обично је потребно урадити и више захвата да би се постигао коначни циљ. 
Процедура укључује и остеотомије у циљу приближавања пубичних костију 
и реконструкције карлице. Врло често од остеотомије зависи успех целог 
третмана. Екстрофија бешике је обично удружена са другим аномалијама: 
умбиликалном хернијом, омфалоцелом, неспуштеним тестисима или про-
лапсом ректума (10).
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17.1. ГЛАУКОМ У ДЕЧЈЕМ УЗРАСТУ

вера Крстић
Медицински факултет Универзитета у Београду
Клиника за очне болести „Проф Др Ђорђе Нешић“, КЦС у Београду

Глауком је подмукла и опасна болест једног или оба ока. Чак 15-20% слепих 
особа болује од неког облика глаукома. У дечјем узрасту, глауком је чест узрок 
слабовидости, слепила ( у 5-7% случајева), па и губитка ока.

Глауком у дечјем узрасту представља веома сложен проблем. Може се ис-
пољити у више различитих облика, који се међусобно разликују по: узроку 
настанка, узрасту када се болест испољава, клиничкој слици, неспецифичним 
знацима болести, удруженошћу са другим променама и обољењима ока, као 
и другим обољењима организма. Управо те разлике условљавају другачији 
приступ болести, начин лечења и праћења болесника.

У дечјем узрасту, глауком представља комплексан дијагностички и дифе-
ренцијално дијагностички проблем. Поред свих сазнања и могућности, ово 
озбиљно обољење ока се и данас, често, касно препознаје. Одлаже се почетак 
лечења, па и неадекватно лечи. То свакако води лошој прогнози болести-раз-
воју слабовидости, слепила, па и губитку ока.(1)

Постоји више различитих класификација глаукома у дечјем узрасту. Према 
особинама коморног угла и структурама дренажног система ока, глауком може 
бити са отвореним и затвореним коморним углом.

Према узрасту када се болест испољава разликујемо: конгенитални, инфан-
тилни (од 12-36. месеца живота) и јувенилни глауком (након треће године жи-
вота). Конгенитални глауком може бити примарни и секундарни.

Примарни конгенитални глаУком

Примарни конгенитални глауком се испољава у првих дванаест месеци жи-
вота. Може се утврдити већ на рођењу, првих дана и недеља живота. У 60% слу-
чајева, болест се открива у првих шест месеци живота. Може се испољити јед-
нострано, или чешће обострано (у 65-86% случалева). Учесталији је код мушког 
пола (2:1). Сматра се да је учесталост болести 1:10000 новорођене деце (1).

Конгенитални глауком може бити наследна и ненаследна болест. Наследан 
је у преко 50% случајева. Начин наслеђивања може бити аутосомно доминан-
тан (10-40%) и аутосомно рецесиван, са различитом пенетрацијом и експре-
сивношћу гена. Кад постоји консангвинитет, учесталост глаукома је и до 47%.
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Код оболелих од наследног конгениталног глаукома евидентиране су про-
мене на хромозому 1 (1p 36, GLC 3A) и 2 (2p 21, GLC 3A). Код тих болесника је 
развој глаукома условљен постојањем аномалија иридокорнеалног угла (гони-
одисгенеза, трабекулодисгенеза, иридодисгенеза, или удружено, корнеоиридо-
гониодисгенеза).

Ненаследни конгенитални глауком настаје као последица дејства различи-
тих тератогених агенса у току интраутериног развоја (рубела, токсоплазмоза, 
хиповитаминозе, интоксикације, ендокрине болести и јонизујиће зраченје мај-
ке у трудноћи) (2,3).

секУндарни конгенитални глаУком

Секундарни конгенитални глауком може настати као последица разних 
аномалија развоја ока, обољења ока (запаљења, траума, тумори), обољења ор-
ганизма, или је у саставу различитих синдрома.

Поремећај развоја предње коморе ока одликује различит степен затварања 
коморног угла остацима мезодермног ткива и/или пупиларни блок. Присутна 
је делимична или потпуна хипоплазија строме дужице. Ствара се слика поли-
корије, псеудополикорије, ектопије пупиле, али и замућења рожњаче. Описане 
промене су карактеристичне за Sy Axenfeld, Sy Rieger и Sy Peters. Код тих болес-
ника су доказане промене на хромозому 6 (6p 25, FOXC 1).

Код особа са аниридијом, учесталост глаукома је од 6-75% случајева. За 
развој болести су одговорне промене на хромозому 11 (11p13, PAX 6). Болест 
се може испољити већ у првој, али је учесталија након треће године живота. 
Код болесника са аниридијом треба бити обазрив. Често постоји удруженост 
са различитим системским променама ( Tu Wilms, генитоуринарне аномалије, 
психомоторна ретардација, атаксија,...).

Код факоматоза (Sy Sturge Weber Krabbe, Neurofibromatosis von Reckling-
hausen, Angiomatosis retinae Von Hippel Lindau, Мelanocytosis oculodermalis) 
неурофиброматозно или ангиоматозно ткиво је присутно у коморном углу. 
Може условити различит степен блокаде трабекуларне области. Зависно од 
тога, глауком се може очекивати већ у најранијем узрасту.

Болесници са метаболичким болестима (окулоцереброренални синдром-
Sy Lowe, хомоцистинурија, дефицит сулфит оксидазе), као и са хромозомским 
аномалијама (тризомија 21, D 13-15, 18, Sy Turner) могу оболети од глаукома.

Код неких синдрома (Sy Marphan, Sy Marchesani) ектопија сочива и затва-
рање коморног угла условљавају развој глаукома.

Посебну групу секундарних глаукома срећемо код различитих аномалија 
(примарни хиперпластични перзистентни витреус), обољења (ретинопатија 
превремено рођених) или тумора ока (ретинобластом) (4).
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Без обзира на врсту глаукома у дечјем узрасту, у оболелом оку постоји 
озбиљан поремећај хидродинамике ока. Поремећај отицања очне водице нај-
чешће узрокују: блокада трабекулума/иридокорнеалног угла остацима мезо-
дермног ткива, висок припој дужице, поремећен развој трабекулума, хипоп-
лазија/аплазија Шлемовог канала и поремећај функције вортикозних вена. Као 
последица тих поремећаја, расте интраокуларни притиск. Више/ високе вред-
ности интраокуларног притиска испољавају неповољно дејство на структуре 
ока у развоју. Долази до поремећаја развоја ока, нарушавања свих структура и 
функција ока.

Код глаукома у дечјем узрасту, степен оштећења структура и функције ока 
зависи од: узрока болести, степена опструкције дренажног система ока, дужи-
не дејства повишеног интраокуларног притиска на око у развоју, као и узраста 
у ком се испољавало то неповољно дејство.

До треће године живота, фиброзни омотач ока (рожњача и беоњача) је бо-
гатији еластичним влакнима. Уколико, у најранијем узрасту, дуже делује висок 
интраокуларни притисак, може доћи до знатних, у почетку реверзибилних, до-
цније и иреверзибилних промена оболелог ока. Клиничка слика глаукома зави-
си од степена промена које је изазвао повишени интраокуларни притисак.

Промене на окУ - клиничка слика и стадијУми болести

У почетном стадијуму болести, прве промене су на рожњачи. Запажа се 
благо замућење рожњаче. Нарушена је структура ендотела/граничне мембра-
не. Развија се едем, који постепено захвата све слојеве рожњаче.

Клинички знаци болести су епифора (сузење), блефароспазам, фотофобија 
и „црвено око“. Дете може да буде узнемирено. Одбија храну. Лоше спава.

У овом, почетном стадијуму болести, због неспецифичних знакова и симп-
тома болести, глауком се често превиди. Честе су и грешке у дијагнози. По-
грешно лечење, као и одлагање правилне терапије, може имати несагледиве 
последице. Најчешће се болест схвата и лечи као дакриоциститис неонаторум, 
коњунктивитис, ерозија рожњаче или иридоциклитис.

Ако се у неонаталном периоду, уз наведене знаке болести утврди и изрази-
тије замућење рожњаче, треба помислити на: порођајну трауму, склерокорнеу, 
улкус рожњаче (сифилис, неонатални херпес), конгениталну стромалну или 
ендотелну дистрофију или метаболичке болести (мукополисахаридоза, цисти-
ноза, амилоидоза, дефицит глукозо 6 фосфатазе). Лечење ових обољења се бит-
но разликује од лечења глаукома.

Међутим, уколико се у овом стадијуму болести постави дијагноза, започне 
лечење, регулише интраокуларни притисак, промене на оку могу бити потпу-
но/скоро потпуно реверзибилне, прогноза болести је одлична.
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Нерегулисан интраокуларни притисак ће условити напредовање болести. 
Долази до постепеног смањења провидности и увећања димензија рожњаче. 
Настаје мегалокорнеа (дијаметар је преко 12 mm). Запажа се прскање Десцемето-
ве мембране и развој едема. У тим зонама касније настају ожиљне промене, танка 
линијска замућења (Хабове стрије). Провидност рожњаче може бити трајна.

Доминантан клинички знак болести је „крупно око“ ( мегалокорнеа). Дете 
често скрива поглед, смета му светлост (фотофобија). Уколико су промене обо-
стране, приближно исте на оба ока, болест се обично касно препознаје. Роди-
тељи су често поносни на крупне очи свог „стидљивог“ детета. Уколико је бо-
лест једнострана, једно крупно око раније побуди сумњу на глауком. Обично се 
лечење код ових болесника започиње са краћим одлагањем.

Уколико се у овом стадијуму болести започне лечење, промене на оку су де-
лимично реверзибилне. Прогноза је добра. Функција ока је углавном очувана.

Кад постоји увећање рожњаче, у диференцијалнодијагностичком поступку 
може се утврдити мегалокорнеа ( не лечи се) или аксијална миопија (лечи се 
одговарајућом оптичком корекцијом и превенцијом компликација).

Даљим напредовањем болести, настаје стадијум манифестног конгениталног 
глаукома. Одликује га увећање димензија очне јабучице (буфталмус, хидрофтал-
мус). Дијаметар рожњаче се и даље увећава (12-18мм). Она постаје све тања, сни-
жене осетљивости. Измењена трофика и дуготрајан едем рожњаче трајно сни-
жавају њену провидност. Беоњача се истеже. И она постаје тања. Могућ је развој 
интеркаларних стафилома. Лимбус је проширен (3-4мм). Предња комора ока је 
дубока. Коморни угао је шири. Запажа се прогресивна хипоплазија дужице. Пу-
пила све тромије реагује на светлост. Истезање/прскање зонула сочива доводи до 
његове сублуксације. Могућ је развој и катаракте. Запажа се иридодонеза.

Развој буфталмуса доводи до појаве миопног астигматизма и аксијалне ми-
опије, праћене дегенеративним променама на мрежњачи. Развија се глаукомна 
екскавација папиле очног живца. Промене на оку су дефинитивне.Око је вулне-
рабилно. Има знатан пад видне оштрине, Резултати електрофизиолошких испи-
тивања (видни евоцирани потенцијали и електроретинограм) су патолошки.

Почетак лечења у овом стадијуму болести није охрабрујући. Интраокулар-
ни притисак може бити регулисан. Раст очне јабучице може бити заустављен. 
Међутим, губитак видне функције ока је дефинитиван, сразмерно степену нас-
талих оштећења.

Касна дијагноза и почетак лечења, као и неефикасно лечење, доводе до раз-
воја одмаклог стадијума глаукома, праћеног бројним компликацијама. Нару-
шене су све структуре ока. Очна јабучица је знатно већих димензија (преко 
30 мм), често деформисана (стафиломи). Мегалокорнеа може бити и до 18мм. 
Рожњача је и неправилно закривљена, са булозном кератопатијом, или ожиљно 
измењена, васкуларизована.

Атрофија сфинктера дужице доводи до мидријазе. Сочиво је често лукси-
рано. Може доћи до спонтане хифеме, а у стакластом телу до деструкције и 
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хемофталмуса (прскање крвних судова мрежњаче и судовњаче) Нарушена 
васкуларизација папиле очног живца и пропадање неуроепителних ћелија ус-
ловљава атрофичне промене. Настаје тотална глаукомна екскавација папиле 
очног живца. Запажа се губитак неурона очног живца, проширен склерални 
канал и повлачење ламине криброзе. 

У овом стадијуму болести, око је слепо, велико, деформисано, вулнерабил-
но, некад и болно, „изгубљено“. Као превенција погоршања насталих компли-
кација, али и развоја асиметрије скелета лица, једино решење је евисцерација 
очне јабучице и примена одговарајућег протетског третмана.

Из наведеног се види, да је веома важно добро познавање свих одлика, свих 
стадијума, овог комплексног обољења ока. Битна је рана дијагноза и почетак 
правилног лечења глаукома, пре настанка трајних оштећења, када је губитак 
функције ока неминован. (5,6)

дијагноза конгениталног глаУкома

Веома је важно, да већ на првом прегледу новорођенчета, али и на сваком 
наредном прегледу у току првих недеља и месеци живота, педијатар обрати 
пажњу на симптоме који могу указати на глауком. И најмања сумња на глауком 
(посебно запажена мегалокорнеа или смањена провидност рожњаче) захтева 
хитну консултацију офталмолога.

Уколико се потврди сумња на глауком, проводи се хитно клиничко ис-
питивање. У најранијем узрасту, ова дијагностичка процедура подразумева 
процену видне функције, а затим се у општој анестезији врши: мерење дија-
метра рожњаче, интраокуларног притиска, ехобиометрија ока, обавља преглед 
предњег сегмента ока на биомикроскопу, гониоскопија и преглед очног дна.

лечење конгениталног глаУкома

Лечење конгениталног глаукома је хируршко. Врста хируршког лечења се 
индивидуално процењује.

Медикаментна терапија овог обољења се примењује у случају одлагања хи-
руршког лечења, због немогућности извођења оперативног захвата у општој 
анестезији, до момента операције, или као допуна хируршком лечењу, код 
постоперативно субкомпензованог глаукома. (5)
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јУвенилни глаУком

Посебан проблем у дечјем узрасту представља јувенулни глауком.Болест се 
често касно открива. Родитељи обично примете слабији вид код оболелог де-
тета. Тада се глауком открива у току офталмолошког прегледа/контроле видне 
функције. Због оскудне симптоматологије, узраста детета и лоше сарадње, ово 
обољење се често касно, случајно открива, на систематским прегледима деце 
при упису у школу, или у колективима.

Јувенилни глауком, откривен у овом узрасту, обично је већ трајно нарушио 
структуре ока и угрозио степен видне функције оболелог ока/очију.

Овај облик глаукома представља позну манифестацију дисгенезе предње 
коморе ока. Често је удружен са рефракционим аномалијама (миопија, асти-
гматизам, хиперметропија). Не ретко, већ на првом прегледу ових болесника 
постоји слабија видна функција и глаукомна екскавација папиле очног живца.

Дијагностички поступак подразумева клиничко испитивање: процену 
видне оштрине, мерење интраокуларног притиска, мерење дневне криве ин-
траокуларног притиска, биомикроскопски преглед предњег сегмента ока, оч-
ног дна, гониоскопија, пахиметрија, ХРТ- ласерска офталмоскопија и компју-
теризована периметрија.

Дијагностички поступак је често отежан лошом сарадњом малих болесника. 
Захтева много стрпљења и труда. Некада није могуће спровести све планиране 
дијагностичке процедуре, нити се сви резултати испитивања могу сматрати ве-
родостојним. Та чињеница указује на једну од потешкоћа у постављању дијагно-
зе јувенилног глаукома, као и доношењу одлуке о почетку и врсти терапије.

лечење јУвенилног глаУкома

Лечење јувенилног глаукома је медикаментно. Примењује се локална те-
рапија, капима. Избор врсте лекова се процењује индивидуално. Изузетно се 
примењује и хируршко лечење, само као допуна неуспешне локалне терапије.

Успех лечења зависи од степена оштећења ока пре почетка терапије, правил-
ног избора лекова, сарадње болесника/родитеља у току лечења, те редовним кон-
тролама ефикасности лечења/правовременим кориговањем терапије. (6)

Истичемо да је лечење и контролисање болесника са глаукомом доживот-
но. Евалуација резултата лечења, периодичне контроле, као и ритам контрола 
индивидуално се процењују.
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закљУчак

У циљу, што ранијег откривања глаукома у дечјем узрасту и примене пра-
вилне и правовремене терапије, неопходан је већи ниво здравене просвеће-
ности на свим нивоима:

боља информисаност родитеља,•	
виши ниво сазнања о глаукому свих који учествују у третману овог •	
обољења (офталмолог, педијатар/неонатолог),
прецизирање врсте обавезе неонатолога/педијатра у раном откривању •	
болести,
инсистирати да се обавезно обављају квалитетни макроскопски прегле-•	
ди ока већ у породилишту, у првој години живота (селекција сумњивих 
на глауком),
инсистирати на систематским, офталмолошким прегледима деце у првој, •	
четвртој и шестој години живота,
код позитивне породичне анамнезе саветовати посебан режим контрола.•	

Највећи успех у лечењу оболелих од глаукома у дечјем узрасту је код рано 
откривених и на време правилно лечених болесника, што спречава развој трај-
них промена на оку, бројних компликација, слабовидости па и слепила или 
губитка ока због глаукома. Треба да настојимо да свакодневно побољшавамо 
сарадњу офталмолога и педијатара/неонатолога, који су увек први у контакту 
са оболелим дететом, на свим нивоима здравствене заштите.
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18.1. ПОСТУПАК У ПРВОЈ ПОСЕТИ КОД ДЕЦЕ СА 
ПОВРЕДАМА УСТА И ЗУБА

Мирјана ивановић, јелена Мандић, оливера јовичић
Стоматолошки факултет Београд, Клиника за дечју и превентивну сто-
матологију

Повреде уста и зуба у деце су честе и чине значајни део непредвиђених стања 
а тиме и третмана који се обављају у дечјој стоматологији. Захтевају посебну 
пажњу и хитно збрињавање и ако се то не учини благовремено може  довести 
до губитка зуба и озбиљних последица по пацијента. При томе треба имати у 
виду да је збрињавање повреда комплексно и захтева знање и добру обученост 
терапеута. На одлуку и третман утичу бројне специфичности дечјег узраста 
(психолошки тип детета, степен развитка орофацијалног система и самих зуба, 
врста дентиције, врста и карактеристика саме поведе, страх и психичко стање 
детета после повреде) као и став и понашање родитеља и пратиоца  и могућ-
ности и компетентност стоматолошког тима. 

Савремени концепт збрињавања повреда се заснива на што бржем ус-
постаљању дијагнозе и плана терапије и самим тим пружање адекватне помоћи 
и благовремено санирање повреда уз поштовање важећих, препоручених, про-
токола намењених третману повреда а заснованих на бројним релевантним ис-
траживањима (1).

Зато је неопходно да се код сваког повређеног детета испоштује одређен ре-
дослед дијагностичких и терапијских поступака, одреди план терапије и пру-
жи одговарајућа медицинска и стоматолошка помоћ. Сваки корак, мора бити 
регистрован у, за то, предвиђен и прилагођен картон повреда у ком се поред 
анамнестичких и дијагностичких поступака, бележе и  спроведене терапијске 
процедуре као и контролни прегледи. Правилно спровођење поступака, засно-
ваних на прецизној дијагнози доводи до успешног оздрављења и смањује мо-
гућност каснијих компликација као и губитак зуба (2).

Први Преглед

Дете са повредом уста и зуба се прима као хитан случај, без чекања. С обзиом 
да се ради о повреди главе, од изузетне важности је проценити какво је опште 
стање детета и тежина и ургентност збрињавања повреде уста и зуба. На основу 
тога се одлучује да ли је неопходно да се дете, пре стоматолошког третмана, упу-
ти на лечење или консултативни преглед у неку другу здравствену устанву. Не 
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сме се занемарити да повреде лица, уста и зуба ,често, делују врло импресивно, 
да су деца и пратиоци врло узнемирени па је неопходно већ при овој посети, на 
основу објективне процене, умирити пацијенте, посебно родитеље, како би се у 
што бољој атмосфери обавили збрињавање повреде. 

Процена оПштег стања детета 

У циљу помоћи терапеуту да што успешније збрине повреду уста и зуба 
формулисани су картони за бележење свих анамнестичких и дијагностичких 
података, као и терапијских поступака (3).

Неопходно је прво проверити да ли се пацијент већ обратио некој здрав-
ственој установи и да ли му је већ пружена нека врста помоћи (медицинска 
стоматолошка) или је то прва посета. Анамнестички подаци о стању у време 
и непосредно после повреде, узети од детета или пратиоца, који се односе на 
опште стање (несвестица, мука, повраћање, амнезија,крварење из носа или уш-
ног канала) могу указати на повреде главе и централног нервног система. 

Од посебне важности је да се објективним прегледом утврди опште стање 
пацијента у смислу оријентисаности у простору и времену, затим, да ли је дете 
успорено, сомнолентно или му је мука , повраћа или има сметње у виду. Такође 
треба проценити да ли има сметње у загрижају или при отварању уста (4).

У оквиру процене општег стања, утврђује се да ли постоје знаци повреда 
других ткива и органа (грудни кош, абдомен, преломи костију, повреде згло-
бова). Такође треба узети у обзир и карактеристике повреда орофацијалног 
подручја у смислу постојања крварења, које је неопходно хитно збринути или 
неко друго стање које захтева хитну стоматолошку интервенцију (луксирани 
зуби или делови зуба који се могу прогутати или аспирирати) (5).

После процене општег стања пацијента, испитивања усмерити на процену 
повреда орофацијалног подручја и то на основу анамнезе и клиничког екстра-
оралног и интраоралног прегледа.

Процена Повреда орофацијалног ПодрУчја

анамнеза

Информације о повреди:
Када се повреда десила; фактор времена је важан у планирању терапијске •	
процедуре (трауматска екстракција, дислокација зуба, отворена пулпа);
Где се повреда десила; важно као судскомедицински документ и за осигурање;•	
Како се повреда десила; код екстензивних повреда преношење силе на •	
кондиле и темпоромандибуларни зглоб;
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Да ли је губио свест; позитиван одговор одлаже ургентни стоматолошки •	
третман због могућих повреда централног нервног система;
Да ли је зуб први пут повређиван; може утицати на одлуку о будућем •	
тртману због лошије прогнозе као и учестало снимање;
Да ли има поремећаје  оклузији; код луксације зуба, фрактуре алвеолар-•	
ног гребена и вилице или фрактуре кондила;
Да ли постоји повећана осетљивост на термичке надражаје; код прелома •	
крунице и експонираног дентина и пулпе;
Да ли постоји неко опште обољење; присуство алергије, поремећаји коа-•	
гулације или друга стања која могу утицати на третман;

Клинички преглед (екстраорални и интраорални)

Преглед меких ткива;•	
Присуство страних тела;•	
Преглед зуба и површина прелома и могућу експозицију пулпе ;•	
Процена луксације зуба, смер и интензитет;•	
Тест покретљивости: покретљивост појединих зуба или групе зуба (мо-•	
гућ прелом алвеоларног наставка);
Осетљивост на перкусију: указује на повреду потпорног апарата зуба;•	
Тест виталности пулпе: најчешће се користи надражајни тест струјом; •	
код зуба у развоју, тест није увек поуздан;
Радиографко испитивање: степен завршетка раста корена, прелом коре-•	
на, однос млечног зуба према заметку сталног зуба.

Преглед се завршава постављањем дијагнозе за сваки појединачни повређе-
ни зуб. Дијагноза се уписује у здравствени картон као и шифра према Међуна-
родној класификацији болести (6,7). 

План лечења и контролних Прегледа

По постављању трајне дијагнозе утврђује се план стоматолошког лечења 
повређених ткива уста и зуба. Планом се предвиђају фазе и време потребно за 
збрињавање повреда, могуће компликације у току и по завршеном третману, 
интервали контролних прегледа као, ако је могуће, прогноза и потребе за ко-
рективним и другим захватима. 

Пацијента је неопходно обавестити са дијагнозом повреде, планом лечења 
повређених ткива, прогнозом и могућим компликацијама. Такође је обавезно 
да се добије сагласност за планиране интервенције.

Контролни прегледи се планирају према следећој динамици: 7 дана, 3-4 не-
деље, 6 недеља, 3-6 месеци, једном годишње у наредних 5 година.
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18.2. МОГУЋНОСТИ ПРЕВЕНЦИЈЕ И ТЕРАПИЈЕ 
ПОЧЕТНЕ КАРИЈЕСНЕ ЛЕЗИЈЕ

јелена Мандић, Светлана јовановић
Клиника за дечју и превентивну стоматологију
Стоматолошки факултет Универзитета у Београду

Савремени научни и клинички ставови о превенцији и терапији каријеса 
утемељени су на чињеници да је терапијски захват пре настанка кавитације, 
могућ и пожељан, а препознавање почетне, једине реверзибилне фазе каријеса, 
идеална је могућност за правилну и делотворну терапију болести и примену 
свих могућности модерних превентивних захвата (1). Било какав облик тера-
пије пре кавитације каријеса или циљане интензивне неинвазивне терапије је 
бољи чак и од минималног и од најсавременијег терапијског поступка надокнаде 
зубног ткива. Оперативно уклањање и испуни су надокнаде трајно изгубљеног 
деструисаног зубног ткива, а не терапија каријесног процеса. Савремена тера-
пија каријеса говори о терапијском захвату пре кавитације. Општеприхваћени 
савремени медицински начин лечења почетне каријесне лезије, подразумева 
индивидуалну процену ризика за настанак каријеса и на основу ње примену 
циљаних индивидуалних интензивних поступака неинвазивне терапије (2). 

Једна од раних деструкција зубног ткива је и почетна глеђна или инци-
пијентна, иницијална, „white spot“ лезија или „бела мрља“. Ови синоними оз-
начавају једно исто стање које настаје као последица нарушавања равнотеже 
веома динамичких физичко-хемијских процеса деминерализације и ремине-
рализације на површини зуба прекривеног активним зубним плаком (1,3). 
Може се рећи да је интегритет код здраве површине глеђи очуван захваљујући 
присуству протективне баријере, глеђне кутикуле или пеликле, која настаје се-
лективном адсорбцијом саливарних протеина. Она временом постаје богата 
градивним минералима глеђи и њу можемо схватити као полупропустљиву 
мембрану унутар које се одвија размена минерала између чврсте фазе – глеђи и 
течне фазе- пљувачке. Међутим с´друге стране кутикула је погодно тле за атхе-
ренцију, акумулацију и агрегацију плака и колонија ацидогених микрооргани-
зама, а плак је моћан фактор деминерализацијских процеса у случајевима кад 
се ферментабилни угљени хидрати нађу у пљувачки (шећер, скроб). Ацидогене 
бактерије из плака метаболишући ферментабилне угљене хидрате продукују 
киселине које иначе неутрални pH плака значајно обарају (чак до pH 3), и ако 
хомеостатски механизми пљувачке нису довољно потентни да за одређени 
временски период врате pH плака на неутрално, фаворизују се деминерализа-
цијски процеси, појачано се раствара глеђ и формира се почетна глеђна лезија. 
Кад престане метаболисање угљених хидрата пљувачка ће испрати њихове 
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заостале партикле, пуферисаће киселине, а калцијумови и минерални јони из 
пљувачке и плака поново ће ући у глеђ. Овај процес је омогућен и олакшан тј. 
фаворизован флуоридима (4,5,6).

Почетна каријесна лезија глеђи или подповршинска каријесна лезија или 
„white spot“, значи, настаје превагом дужих и чешћих деминерализацијских 
процеса над реминерализацијом који доводе до исцрпљивања хомеостатских 
механизама пљувачке, као што су њена : количина, вискозност, минерали, пу-
ферски капацитет и флуоридни клиренс. Ако се овај тренд деминерализације 
настави, бела мрља се увећава, а потом долази до кавитације тј. прекида ин-
тегритета површинског слоја и даље деструкције зубног ткива. Али ако се у 
фази „беле мрље“ уведу циљане индивидуалне интензивне терапијске мере, 
могуће је ову лезију превести у реверзибилну, односно извршити њену реми-
нерализацију и довести до „ реститутио ад интегрум“ почетне каријесне лезије 
глеђи. Савремени медицински начин лечења каријеса подразумева индивиду-
алну процену ризика за настанак каријеса и на основу њега увођење циљане 
индивидуалне интензивне терапије (1,2,3,4,5). 

Активно лечење мора бити везано за контролу болести која је мултикау-
зална, пре свега елиминацијом или минимизирањем узрочних фактора деми-
нерализације, а потом спровођењем интензивних реминерализацијских про-
цеса препаратима флуора (флуорисање), не би ли се активирали и поспеши-
ли процеси реминерализације. Треба нагласити да нема делотворне примене 
флуорида без редукције кариогене флоре плака и пљувачке. Да би инхибирали 
деминерализацију и осигурали ниско каријес ризично окружење, морамо кон-
тролисати пре свега настанак плака, едукацијом пацијента и родитеља, али га 
и уклањати било механички, било смањењем и модификацијом микроба плака 
хемијски путем: хлорхексидина, хексетидина, триклозана, флуорида, повидон 
јодида, ксилитола итд. Инхибиција деминерализације врши се такође и сти-
мулацијом саливације, која ће спирати метаболите, пуферисати киселине, по-
већати концентрацију минералних јона и повећати клиренс флуорида. Значај-
на инхибиција деминерализације, као један од најважнијих механизама дејства 
флуорида, врши се и његовим увођењем у течну глеђно-плаковну интерфазу, 
тј. локалном апликацијом флуорида (3,5,7). Такође веома значајан аспект за 
контролу деминерализације је и контрола уноса шећера, односно мање шећера 
мање и киселих метаболита, односно мање кисео плак. 

Након елиминације овако значајних узрочних фактора за настанак карије-
са потребно је спровести интензивне реминерализацијске поступке:

препаратима флуора (флуорисање),•	
уносом минералних јона,•	
применом савремених минерално богатих материјала за прекривање по-•	
четне каријесне лезије. 
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Савремени аспекти механизма дејства флуорида наглашавају важност 
стално присутних ниских концентрација флуорида у пљувачци за контролу 
де- и ре- минерализацијских процеса у односу на повремено краткотрајно при-
суство високих концентрација флуорида на површини глеђи. Идеал било ког 
терапијског поступка, па и флуорисања, је његова делотворност на каријес уз 
минималне нежељене нуспојаве. Данас се такав ефекат очекује од локално при-
мењених флуорида ниских концентрација, јер имају оптималне концентрације 
на месту дејства, а најмањи ризик. Дакле локалном апликацијом флуорида у 
киселом медијуму плака, долази до инхибиције деминерализације и смањења 
растварања глеђи. Њиховом применом убрзава се и поспешује рекристализа-
ција тј. реминерализација (5,6,7,9). Флуориди доводе до ензимске инхибиције 
енолазе током гликолизе. Ометају синтезу интра и екстрацелуларних полисах-
арида, одговорних за увећавање и метаболизам унутар плака. Флуориди делују 
бактериостатски, условно бактерицидно. Смањују вискозитет пљувачке стиму-
лишући њено лучење укусом и мирисом. Резултати локалне примене флуорида 
су драстични, јер су они одговорни за тоталну редукцију каријеса на глатким 
површинама између 75% и 90%. Сви ови механизми дејства флуорида су ва-
жни, али најважније је формирање депоа флуорида у плаку и пљувачци из којег 
се флуоридни јон увек може мобилисати кад је неопходно и из водене међуфазе 
мигрирати у интерпризматичне просторе и ту инхибирати деминерализацију 
и фаворизовати реминерализацију (1,5,6,9).

Флуориди се данас најчешће примењују у облику паста за зубе. Најодговор-
није средство за пад преваленције каријеса у последњих пола века су пасте за 
зубе са флуоридима, које могу извршити каријес редукцију и до 60%. Основ-
ни разлог је свакодневна и широка употреба и што осим механичке елимина-
ције плака промовишу и реминерализацију, а ако још садрже и ксилитол као 
заслађивач и ако су пријатног укуса стимулишу и саливацију (5,6,7). 

Осим паста за зубе флуориди се примењују и у облику раствора за испирање 
уста, пена, гелова, лакова, а у новије време и у жвакаћим гумама (5,6,8). Жваке 
представљају најбољи вехикулум за примену било ког већ поменутог каријес 
превентивног препарата, осим флуорида у неким жвакама има и хлорхексиди-
на, ксилитола, казеин фосфопептида- аморфног калцијумфосфата (CPP-ACP) и 
др. Сматра се да жвакаће гуме са флуором: стимулишу и повећавају саливацију, 
редукују плак и локално повећавају концентрацију флуорида. Данас се развијају 
и нови начини примене флуорида: четкице за зубе са импрегнираним влакнима 
са флуором, конац за зубе импрегниран флуором, специјалне стаклене направе 
за споро отпуштање флуора (slow-release fluoride devices system), гласјономер-
цементни материјали за прекривање каријеса и компомери обогаћени флуо-
ридима (5,6,8,10). Лакови су веома делотворно средство за локалну флуоридну 
апликацију, осигуравају доста дуго високу концентрацију флуорида на тешко 
доступним и каријес ризичним местима јер се добро лепе и пријањају за зубна 
ткива, што омогућава протрахирано деловање активног чиниоца. Њихов начин 
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примене је захтевнији, а примена је искључиво ординацијска. Једно од средстава 
које сталним отпуштањем флуорида контролише активност каријеса су и споро 
отпуштајући флуоридни системи (slow-release fluoride devices system). Напра-
вљени су од органских смола, или структура гласјономера у облику су сочива и 
лепе се обично за букалне површине горњих молара. 

За реминерализацију се такође користе и минерални јони у облику пра-
ха и препарати богати бикарбонатима, који стварају добре услове за потоњу 
реминерализацију. Такође вештачка пљувачка може бити добро реминерали-
зационо средство, као и коришћење тврдих сирева и млечних производа. У но-
вије време је веома популарно коришћење нанокомплекса казеинфосфопептид 
аморфни калцијумфосфат (CPP-ACP), који у киселим условима ослобађа јоне 
калцијума и фосфора и презасићује глеђ те ствара услове за реминерализацију. 
Вехикулуми за CPP-ACP су углавном или пасте или жваке (5,8,10).

Материјали богати минералима, пре свега флуоридима, који се користе за 
прекривање каријесних лезија имају сличан механизам дејства као споро от-
пуштајући системи. То су пре свега гласјономер цементни материјали који се 
састоје од флуоросиликатног стакленог пудера као базе и водено растворљивог 
полимера, затим смолом ојачани модификовани гласјономери и компомери. 
Омогућавају чврсту и дуготрајну везу са зубним структурама. Подносе вла-
гу и одлични су за заливање новоизниклих зуба и обезбеђују флуориде током 
24. месеца. Кад су ови материјали у ситуацији да се излажу другим изворима 
флуорида (нпр. пасте, лакови, гелови) имају способност обнављања Ф- резер-
воара (recharging effect). Данас на тржишту постоје и материјали као што су 
метакрилатни композити обогаћени са нанокомплексом CPP-ACP-ом за који 
је доказано да успорава прогресију каријеса и реминерализује подповршинску 
каријесну лезију глеђи (5,8,10).
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