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РЕЦЕНЗИЈA
Педијатријска школа Србије, после веома успешног првог семинара у трећој
деценији свога постојања, наставља свој пут и мисију, следећи у пракси потврђене вредности и додајући новине које време доноси.
Следећи стечена искуства и одредбе Правилника о раду, на 22. семинару
Школе заступљено је 16 основних и 2 уже тематске области. У Зборнику предавања објављена су 52 рада, од којих су, осим радова домаћих аутора, радови
аутора из Хрватске (три) и Северне Македоније (два). Зборник садржи радове
из свих главних тематских области педијатрије, као и радове уз дечје хирургије,
стоматологије и оториноларингологије.
Број радова по тематским областима: клиничка генетика – 2, ендокринологија – 2, имунологија – 5, исхрана – 3, социјална педијатрија – 3, поремећаји метаболизма – 3, неонатологија – 2, интензивна терапија и нега – 3, пулмологија – 3,
неурологија – 4, здравствени проблеми специфични за адолесценцију – 2, гастроентерологија – 3, кардиологија – 3, нефрологија - 4, хематологија - 3, дечја хирургија - 3, дечја стоматологија - 2, дечја оториноларингологија - 2. Одржавајући
дугогодишњу традицију, у Зборнику су публиковани, са два изузетка, сви радови
предвиђени програмом предавања 22. семинара Школе.
Рецензенти са задовољством констатују да су у овом зборнику видљиви резултати вишегодишњих настојања да профил радова одговара потребама већине педијатара - полазника Семинара и педијатара у целини. Наиме, у Зборнику
су у значајној мери заступљени радови који одговарају интересовањима и потребама педијатара из примарне здравствене заштите, али и педијатара ангажованих у хоспиталним установама, док је добар део радова од скоро подједнаког
значаја за педијатре на свим нивоима здравствене заштите деце и омладине.
У већини радова изнети ставови су у складу с актуелним научним и стручним сазнањима, а углавном су презентовани јасним и разумљивим језиком и
стилом, уз прихватљив степен коришћења страних речи, израза и скраћеница.
Међутим, било би пожељно да радови садрже већи број илустрација и прегледних табела. У навођењу литературе и даље има грешака које су, с обзиром на
академски ниво аутора, тешко разумљиве и прихватљиве.
Сматрамо да су заслужиле да се истакну неке тематске области у којима се даје заокружени приказ појединих проблема, што ће допринети лакшем и бржем сналажењу у пракси: интензивна терапија и нега (збрињавање
критично оболелог детета, при чему бисмо, због систематичног приступа и
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прецизности, посебно истакли рад о клиничком прегледу критично оболелог
детета); имунологија (са обрадом тема из области вакцинације значајних за
свакодневну праксу); социјална педијатрија (са континуитетом у разматрању
развоја у раном детињству, уз допринос тема из оториноларингологије и неурологије), нефрологија (свеобухватно разматрање инфекција уринарног
тракта), дечја хирургија (са врло едукативним приказом патолошких отвора
на кожи, бола у куку и холестазног синдрома у дечјем добу) и пулмологија (са
савременим ставовима везаним за гликокортикоидну терапију акутног вирусног бронхиолитиса и бронхијалне астме и имунотерапије у алергијском
ринитису и астми).
Похвалу заслужују и бројни други радови, али због ограниченог простора истичемо радове који се баве појединим проблемима из неонатологије,
проблемима специфичним за адолесценцију, хематоонкологије, исхране,
гастроентерологије, неурологије, стоматологије, метаболичких поремећаја и
клиничке генетике.
Већина радова, али не сви, задовољава стручно-научне стандарде Школе,
успостављане и подизане током претходне две деценије. Неки радови, нарочито аутора с мањим искуством али и неколицине искуснијих, нису на нивоу
који се очекује. Уз активније учешће модератора, чија је дужност да прегледају
и поправљају радове аутора из своје области, ове мањкавости, које се већ низ
година понављају, биле би отклоњене. То важи и за словне и стилско-језичке
грешке и омашке, које постоје у незанемарљивом броју радова, што све указује
да неки модератори не обављају ваљано своје дужности, па су на рецензенте
пале улоге и редактора и лектора и коректора. Надамо се да ће Управа Школе
имато ово у виду приликом избора модератора за наредни семинар Школе.
Сви ови, и неки други, мањи недостаци, не могу да умање значај Школе
као сталног извора актуелних информација и упутстава за успешан рад
дечјих лекара.
Београд, 12. мај 2019. године
					Проф. др Радован Богдановић
					Проф. др Недељко Радловић
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1.
Социјална педијатрија
ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ

Модератор:
Прим. мр сци. мед. Драгана Лозановић
Комодератор:
Проф. др Ивана Михић

1. Социјална педијатрија

1.1. ТЕШКОЋЕ У КОМУНИКАЦИЈИ КОД ДЕЦЕ С
ПОРЕМЕЋАЈЕМ ИЗ СПЕКТРА АУТИЗМА
Ненад Глумбић
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
Универзитетa у Београду, Београд

УВОД
Аутизам је неуроразвојни поремећај кога карактеришу значајна оштећења у
области социјалне комуникације, као и појава стереотипних облика понашања
(1). Изостанак говора у другој или трећој години живота често је главни разлог
због кога се родитељи обраћају за стручну помоћ. Нека деца са аутизмом остају
нема током читавог живота или су, пак, минимално вербална. Код деце која су
развила говор вербална продукција често нема комуникативну функцију. Према
томе, комуникациони дефицити у аутизму не ограничавају се само на говор, већ
захватају све облике комуникационог понашања. Има и оне деце са високофункционалним аутизмом чије су лингвистичке способности (гласовна структура,
вокабулар и морфо-синтакса) релативно очуване, али се изразити дефицити испољавају у домену прагматског функционисања. С обзиром на чињеницу да је
реч о веома хетерогеном поремећају, у тексту који следи биће систематизовани
најчешћи комуникациони дефицити који се могу опазити код деце с поремећајем
из спектра аутизма, уз напомену да не постоји ниједно обележје комуникационог
понашања које је универзално присутно код све деце с аутизмом.

ОБРАДА ГЛАСА И ГЛАСОВНА ПРОДУКЦИЈА
Давно је примећено да деца с аутизмом не реагују на људски глас на исти
начин као и њихови неуротипични вршњаци. Код типично развијене деце мајчин глас има улогу биолошки истакнутог стимулуса, што је потврђено резултатима недавно спроведеног истраживања. Применом функционалне магнетске резонанције утврђена је разлика у активацији бројних можданих региона
код деце која су изложена мајчином гласу у односу на непознати женски глас.
Такође је примећено да непознати гласови изазивају специфичну активацију
можданих региона у поређењу са околинским звуцима. Такве разлике нису
уочене код деце с поремећајем из спектра аутизма (2). Мајчин глас и, шире
посматрано, људски глас уопште, нема улогу биолошки привилегованог стимулуса за дете са аутизмом. Тиме се бар делимично могу објаснити и бројни
дефицити социјалне комуникације, почев од изостанка реакције на позив по
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имену, код сасвим мале деце с аутизмом, до потешкоћа у разумевању говора и
говорној продукцији.
Паралингвистичке карактеристике, попут вокалног квалитета, интонације
и нагласка, представљају упадљива обележја деце са аутизмом. Глас је заравњен
и монотон, мада нека деца имају „певајућу“ интонацију гласа. Необично висока
основна фреквенција гласа једна је од упадљивијих карактеристика супрасегменте структуре говора деце са аутизмом. Томе треба придодати хипо- или
хиперназализован говор, нагле промене у јачини гласа и друге флуктуације вокалног испољавања које не одговарају социјалном контексту.

ЛЕКСИКА И МОРФОСИНТАКСА
Вербална деца са аутизмом не користе речи на исти начин као њихови вршњаци. Специфична лексика деце с аутизмом често је обрађивана у
стручној литературу (3, 4, 5). Понављање туђих речи у облику тренутне или
одложене ехолалије може да има различите комуникативне функције. Неку
децу с аутизмом тешко је разумети због учестале употребе неологизама и
идиосинкратичког говора. Инверзна употреба личних заменица (честа употреба другог лица код поједине деце са аутизмом) указује на потешкоће у
флексибилном преузимању улоге говорника и слушаоца у процесу комуникације. Тешкоће у хијерархијском устројству лексичких категорија огледају
се у претераној генерализацији (на пример, дете користи именицу пас за
означавање свих четвороножних животиња) или, сасвим супротно, у сужавању екстензије неког појма (на пример, дете назива псом само конкретног
припадника ове врсте животиња). Говор је најчешће аграматичан, поједине
синтаксичке конструкције могу бити врло необичне, мада ови, структурални аспекти језика, могу бити веома добро развијени код особа са високофункционалним аутизмом.
Занимљиво је да уочена лексичка одступања не зависе од модалитета комуникације. У литератури су описана глува деца с аутизмом чији знаковни језик
карактеришу: неадекватна употреба личних заменица, ехолаличне конструкције, репетиције, грешке у ротацији длана и слично (6).
Због недостатка теорије ума, тј. способности да себи и другим особама
приписују ментална стања, деца с аутизмом у свакодневном говору не користе „менталистичке“ термине (мислити, обманути, присетити и сл.). Дефицит
у развоју теорије ума ствара бројне тешкоће у свакодневном животу (неразумевање комуникационих намера других људи и имплицитно саопштених
информација, недостатак социјалног такта, немогућност да се предвиде активности других особа, итд.).
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ПРАГМАТИКА
Један од разлога неуспеха деце са аутизмом на класичним задацима теорије
ума јесте недостатак когнитивне флексибилности, због чега у процесу комуникације не могу да сагледају перспективу саговорника и шири контекст у коме
се комуникација одвија. Из истих разлога деца с аутизмом испољвају и бројне
прагматске дефиците: крше базична конверзациона правила, повређују интерперсонални простор, имају потешкоће у организацији кохерентног говора,
разумевању ироније, метафоре и шале и често западају у непријатне ситуације
због непознавања елементарних правила учтиве комуникације (7).

ИНТЕРВЕНЦИЈА У ОБЛАСТИ КОМУНИКАЦИЈЕ
На основу вишегодишњег истраживања, креирана је листа од 26 интервенција, заснованих на доказима, које се препоручују у третману поремећаја комуникације код деце с аутизмом (8). Постоје јасни докази о ефикасности различитих бихевиоралних техника: подстицање, поткрепљивање, гашење, моделовање и
слично (9). Мултикомпонентне интервенције, произашле из бихевиоралних истраживања, попут PECS-а, функционалног комуникационог тренинга и третмана пивоталних одговора, такође се препоручују за рад с овом популацијом деце.
Са раном интервенцијом треба почети што пре, не чекајући да се постави коначна дијагноза поремећаја из спектра аутизма. Третман спроводе дефектолози и
други чланови стручног тима. Многи облици третмана су посредовани и спроводе их родитељи или вршњаци уз супервизују стручњака или се, пак, за реализацију третмана користи савремена технологија. Аугментативна и алтернативна
комуникација за децу са аутизмом спада у „интервенције у продору“.
Нажалост, суочавамо се са чињеницом да се у третману комуникационих
поремећаја деце са аутизмом користе и бројне неефикасне технике, па чак и процедуре које могу бити потенцијално штетне. Рестриктивне дијете, суплементи,
хипербарична оксигенација, хелација, хипотерапија, краниосакрална терапија
и десетине других облика третмана не дају никакве резултате у области подстицања комуникације деце и адолесцената с поремећајем из спектра аутизма.

ЗАКЉУЧАК
Поремећаји комуникације код деце с аутизмом су од најранијих дана проучавања аутизма препознати као кључни елемент обликовања комплексне клиничке слике овог неуроразвојног поремећаја. Они обухватају све нивое разумевања говора и говорне продукције, невербално комуникационо понашање и
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област прагматске компетенције. Отуда не чуди чињеница да се у постојећим
скрининг инструментима велика пажња поклања управо различитим облицима комуникационог понашања (заједничка пажња, адекватно коришћење
кажипрста, одазивање на име, усмеравање гласа ка одраслој особи...). Појава
аутистичних облика понашања у првим годинама живота довољан је услов за
отпочињање ране интервенције, без обзира на то да ли ће се накнадном клиничком проценом потврдити дијагноза поремећаја из спектра аутизма.
Напомена: Овај чланак је проистекао из рада на пројекту „Социјална партиципација
особа са интелектуалном ометеношћу“ (ОН 179017) који финансира Министарство
просвете, науке и технолошког развоја РС.
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1.2. ПОДРШКА РАЗВОЈУ ГОВОРА И ВЕШТИНА
КОМУНИКАЦИЈЕ КОД ДЕЦЕ
Ивана Михић
Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет

УВОД
Развој говора и вештина комуникацијe има свој очекивани и предвидив
развојни след. Ипак, холистичка природа развоја детета подразумева да се
ниједна област не развија самостално, нити одвојено од других. То значи да
се постигнућа и досезање развојних прекретница у једној развојној области
ослањају на постигнућа и растуће вештине у другим, али их исто тако и омогућују. Примарна социјалност детета обезбеђује да дете има потребу и да је
спремно да комуницира са околином од рођења. У тим интеракцијама дете изражава своје потребе и учи-сазнаје и истражује-како сам језик, комуникацију,
социјалне односе и везаност, тако и своје вештине, себе и свет који га окружује.
Због свега наведеног, ефекти подршке говорном развоју не препознају се само
у напредовању изговора или речника, већ су повезани и са напредовањем у
социјалним вештинама, развојем когниције (пажње, логичког мишљења, решавања проблема), емоционалним развојем и компетенцијама у препознавању,
именовању и регулацији емоција, али и аутономији детета и вештинама старања о себи.

ПОДСТИЦАЈНА СРЕДИНА ЗА РАЗВОЈ ГОВОРА
И КОМУНИКАЦИЈСКИХ ВЕШТИНА
Кључни предуслов развоја говора и вештина комуникације је говор детету
и говор са дететом, као и одговор одраслог и подстицај сваком од облика комуникације који дете нуди (1). Зато су облици подршке развоју говора и вештина
комуникације код деце интегрисани у свакодневне рутине породице и ослоњене на неке од базичних вештина родитељства (попут препознавања и респонсивности на сигнале детета, праћења иницијативе, чекања одговора детета и
подстицаја трајању интеракције, кооперативности, доступности и прихватања
детета) и, са њима повезаним, квалитетом односа са и око детета. Укључивање
детета у рутине у породици (нпр. кување ручка, ширење веша, постављање
стола, куповина), учешће детета у животу породице (нпр.заједничко одлучивање, посете, путовања), заједничке рутине одраслих и деце (попут читања са
дететом, слушање и разговор о музици, учешћа одраслих у „као-да“ играма)
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омогућују родитељима прилике да стимулишу говор детета. Дете усваја нове
речи и вештине комуникације када одрасли понуди име/назив за неку појаву
или доживљај, укључи дете у интеракцију током ког се открива значење тог
назива, али и природа појаве или доживљаја, те омогући и проширује комуникацију са дететом у којој се о томе размењују мишљења (2, 3).
Међутим, немају сви родитељи исте вештине старања о деци, па се породице значајно разликују у приликама које креирају за своју децу да истражују и
развијају говор и комуникацију. Иако се сензитивност родитеља, као једна од
темељних вештина старања о деци, повезује са низом чинилаца- попут стреса, квалитета кородитељских односа, менталног здравља, конфликта породичних и професионалних улога, темперамента или, здравља детета и слично,
истраживања су описала правилност да су, у највећем ризику за недовољно
квалитетну стимулацију говорног развоја и комуникације (између осталог и
захваљујући кумулативном и континуираном дејству великог броја стресних
чинилаца), породице из маргинализованих група, погођене сиромаштвом и
ниским социјалним статусом. Темељна истраживања у овој области (4) описала су разлике које постоје у броју речи којима је дете изложено у породицама ниског економског статуса у односу напородице које су бољег социјалног
статуса. У просеку- деца из породица високог социјалног статуса чују више од
2000 речи на сат, што је значајно више од 616 речи које у просеку на сат чују
деца из породица ниског социјалног статуса. До треће године живота, деци из
породица високог економског и социјалног статуса, понуђена је прилика да
чују, науче и укључе у свој речник 30 милиона речи више. Ефекти ове разлике
у раном детињству, видљиви су и у школовању, али и у социјалним односима и
социјалном статусу који деца остварују током живота. Ово истраживање отворило је питање које је у страној стручној литератури именовано као „word gap”,
а подаци су водили истицању значаја компензаторних програма и програма
усмерених на интензивнију подршку породицама из група у ризику да мање
квалитетно стимулишу развој говора и комуникације код деце.Низ студија
касније, потврдио је ове налазе (5,6)и нагласио значајне и континуиране негативне последице ове разлике (7).
Истраживања и даље упућују на значај континуираног праћења улоге
социоекономског статуса и образовања родитеља, али и доступности и различитих ефеката програма намењених овим групама (8). Препознато је и да
нису само деца из дискриминисаних групапогођених сиромаштвом у ризику
за мање квалитетну стимулацију говора и комуникацијских вештина. То могу
бити и деца са сметњама у развоју, или деца из билингванлних породица (8),
превремено рођена деца и деца са хроничним здравственим тешкоћама, деца
из породица ниско образованих родитеља, деца адолесцентних родитеља, или
деца која одрастају у систему социјалне заштите (нпр хранитељске породице
или домски смештај). Заправо, у неком моменту свог живота, свака породица се може суочити са изазовом да свом детету пружи квалитетно старање и
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стимулацију развоја. Зато програми који промовишу квалитетне праксе које,
доказано, обезбеђују адекватну стимулацију говора и комуникације за децу
(читање, говор са дететом) настоје да обухвате и буду доступни свакој породици. Да би то постигли, ослањају се,на професионалце који су у континуираном
контакту са овим породицама од најранијих дана- између осталог и професионалце из здравственог система- патронажне сестре и педијатре.

ПРОГРАМИ ПОДРШКЕ РАЗВОЈУ ГОВОРА И ВЕШТИНА
КОМУНИКАЦИЈЕ КОД ДЕЦЕ И УЛОГА ПЕДИЈАТАРА У
КРЕИРАЊУ ПОДСТИЦАЈНИХ УСЛОВА ЗА РАЗВОЈ ГОВОРА
И КОМУНИКАЦИЈСКЕ ВЕШТИНЕ КОД ДЕЦЕ
Темељено на доказима из истраживања која указују на то да говор и интеракција са дететом и говор упућен детету чини окосницу квалитетне стимулације не само развоја комуникацијских вештина него и целокупног развоја
детета, основ програма подршке породицама да адекватно стимулишу развој,
управо су рутине и ритуали у породици у којима се негује комуникација: разговор са дететом и читање.
Talk with me baby представља иницијативу којом група истраживача са универзитета промовише подршку развоја квалитетне вербалне интеракције са
бебамакроз редован посао медицинских сестара, педијатара, гинеколога, васпитача и других професионалаца који су у свакодневној интеракцији са родитељима који очекују дете или имају бебу. Циљ је да се идеја „речи су храна за
мозак“ уведе и начини доступном и разумљивом свим породицама од најранијих дана, те да се препозна и обезбеди одговарајућа подршка да се за свако
дете заиста и обезбеди „храна у виду речи“. Активности ове иницијативе темељене су на резултатима истраживања, па су и праксе које нуде засноване на
научним доказима (9).
Reach out and read програм заснован је на значајном броју истраживања
која указују на то да читање са децом од најранијих дана (од рођења) представља начин да се за дете обезбеди квалитетна стимулација, те да су ефекти
овакве интеракције видљиви у напредовању у свим областима развоја, каснијем бољем школском постигнућу и социјалним односима, те целокупном
менталном здрављу детета (10). Сам програм је такође више пута истраживачки провераван, а ефекти су видљиви су на ставове и понашања родитеља
(11), али и у језичком, комуникацијском, когнитивном, социјалном и емотивном развоју детета (12). Ефекти програма видљиви су и на однос породице и
педијатра- педијатар се преципира као више подржавајућ, његови савети каокориснији (13). Овај програм имплементирају педијатри, тако што редовне
посете којима се прати здравље и напредовање детета, користе и за промоцију
читања са дететом и моделовање вештина родитеља да ритуале читања користе
9
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као квалитетне прилике за стимулацију говора, комуникације, али и других
развојних вештина детета.
И код нас су, темељено на претходно описаним научним доказима, развијени
програми којима се читање са дететом нуди као квалитетна активност за стимулацију целовитог развоја детета и у којима се са породицама ради на грађењу
вештина да се ова активност тако и користи. Медин читалачки центар представља низ програма којима се, у различитом интензитету (у зависности од потреба
и снага породице), пружа подршка породицама да интегришу читање и разговор
са дететом од најранијих дана у своје рутине. Програми се интегришу у уобичајени рад са породицама патронажних сестара, васпитача, или радника у систему
социјалне заштите (14). Значајну улогу у промоцији читања са дететом и грађењу
Мединог читалачког центра (у оквиру Иницијативе Нови Сад чита деци коју су
водили Универзитет у Новом Саду и организације окупљене у Новосадску мрежу за децу) играли су педијатри. Њихови „Рецепти за читање“ садржавали су
кључне информације о томе зашто, када и како читати са дететом од рођења.
Овај, базични, ниво подршке породицама омогућује да се свакој породици понуде знања о значају ове породичне рутине за целокупни развој детета.
Управо саветовање да се са децом од рођења чита, као и које су смернице
за узрасту примерен одабир књиге, начин читања са дететом и разговор о причи, неке су од препоручених улога педијатара како би се пружила адекватна
подршка породицама у развоју говорних, комуникацијских вештина и ране писмености. Осим тога као кључне препознају и вештине педијатара да моделују
понашање и ојачају вештине родитеља да читају са децом и користе читање са
дететом као прилику за учење и стимулацију развоја. Једнако тако, важним се
сматра и повезивање педијатара са другим професионалцима из здравственог,
али и других система, како би се обезбедила подршке породици да стимулише
говор и комуникацију код деце, али и да се промовише значај ове активности и
подршке целовитом развоју детета (15).
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УВОД
Комуникација, као чин преношења информација, остварује се вербално,
говорним методама које користе реч, као и невербално (гестом, начином држања тела, изразом лица, погледом и бојом гласа). Почетак комуникације и
развоја говора одвија се кроз интеракцију биолошких и срединских чинилаца
и тада се одвија пресимболничка фаза невербалне комуникације, у којој је
доминанта биолошка компонета. Покрећу се и развијају урођени механизми
успостављања и одржавања контакта (1). У првим данима и годинама живота, најзначајнију улогу у развоју деце уопште, реализацији њихових развојних
потреба, као и у развоју комуникације играју родитељи (више мајка), али и
хранитељи и други пружаоци неге и особе из шире околине детета. Наслеђе
даје оквир, околина утиче на богатство утисака (2).

РАЗВОЈ КОМУНИКАЦИЈЕ
Током последња три месеца интраутерусног живота фетус чује и реагује на
мајчин глас и на откуцаје мајчиног срца, а мајчине емоције, како позитивне,
тако и негативне, делују на емоције и понашање фетуса (тако, на пример, мајчин страх или узнемиреност делује и на узнемиреност фетуса). Ова пренатална комуникација има утицај и постнатално, и то на перцепцију, емоцинални
развој, емоционално везивање, учење говора итд. (3).
Развој комуникације започиње пре развоја говора. Комуникација која је започела још интраутерусно, настављена је на рођењу додиром са телом и грудима
мајке. Развој комуникације је у почетку испреплетен са емоционалним развојем
(3). Новорођенче и одојче комуницирају невербално са околином, уз активирање
урођених механизама за успостављање и одржавање контакта. Пре појаве говора,
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пажњу у околини детету много више привлачи људски лик и глас, него друге
дражи, а то је, како се сматра, условљено урођеном осетљивошћу. На сигнале,
као што су кијање, кашљање, плач, стењање, рефлексни осмех, моторичке радње,
вокализација, гукање новорођенчета и одојчета, мајка и други чланови породице
стимулишу развој комуникације, тако што реагују додиривањем, мажењем, привијањем детета у наручје, љубљењем, певушењем, љуљањем, причањем, а касније
гласовним играма, певањем, тапшањем, ритмичким разгибавањем дететових делова тела, уз коришћење имитативне игре и играчака (1).
Код већине деце већ у шестој-седмој недељи живота јавља се социјални
осмех као реакција на социјалне дражи из околине. Одојчад почињу да се смеју
људском лику, обично не разликујући да ли је у питању позната или непозната
особа. Родитељи и остали чланови породице почињу да се смеше одојчету, да
му причају и играју се са њим. Ако ова интеракција изостане, постоји ризик да
се урођени механизми зауставе.
Око седмог или осмог месеца живота, одојче почиње да реагује осмехом само
на позната лица, а на непозната некада реагује чак страхом. Родитељи могу
да се забрину јер је пре тога било весело према свима, али се заправо ради о
развојном достигнућу. Одојче је сад способно да разликује познате особе од
непознатих.
Обично у осмом месецу, мада постоје изразите индивидуалне разлике, дете
реагује интензивним страхом када се одвоји од мајке или особе која га чува.
Јавља се такозвани сепарациони страх. Код неке деце он неко време има буран
облик. Обично после одређеног времена интензитет опада. Опет је реч о развојном достигнућу које код родитеља може да изазове страх и неразумевање.
Битно је да у овом периоду мајка или особа која брине о детету буде присутна
у довољној мери да омогући детету безбедан излазак из ове фазе.
Што се тиче вербалне комуникације, дете се током прве године игра са
својим гласом, варира јачину и висину гласа, удваја слогове, изговара можда
ма-ма, ба-ба, имитира звукове. Још увек се не ради о речима, иако родитељи
то тако тумаче. Важно је да се на ову реакцију детета реагује и да се са њим уђе
у интеракцију. Око 15. месеца јавља се гест (дете показује, прво целим телом,
а временом и прстом шта жели да му се да) и прве речи. Појава геста је добар
развојни знак јер он представља основ за појаву речи и реченица. Ова новина
представља значајну прекретницу у свим аспектима развоја, јер уводи нови
облик размене, тј. нова средства комуникације – симболе, којима дете прелази
„праг” културе. У случају да појава говора касни (на пример, говора нема, а
дете има две године), дијагностички је важан показатељ да ли дете има гест или
не. Ако нема ни гест, ради се о већем заостатку у вербалном развоју. Око 18.
месеца долази до великог преокрета у дечјем развоју. Захваљујући ранијим постигнућима у развоју мишљења и памћења, који омогућавају детету да у свести
задржи представу о неком објекту и када изађе ван видног поља, развија се
способност симболичког представљања и комуницирања (1).
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После 18. месеца почиње нагли развој вербалне комуникације. После 24.
месеца дете комбинује речи у кратке реченице. Уколико долази до кашњења у
развоју, важно је утврдити да ли дете касни само у експресији говора (не прича
довољно) или и у разумевању (не може да комуницира вербално са околином).
Дете око 36. месеца овладава свим кључним карактеристикама говора матерњим
језиком. Јављају се типичне грешке у усвајању граматике (на пример, зецови,
уместо зечеви...). Са становишта развоја говора, то нису грешке већ очекивана
фаза. Између 36. месеца и 72. месеца дете може да испољава типична застајкивања у говору (налик муцању) када жели да изрази сложеније идеје. Дете у овом
периоду говори спонтано и често, препричава догађаје, изражава своје мисли и
идеје. Око пете године дете би требало да усвоји изговор свих слова (1).

ЗНАЦИ КАШЊЕЊА У ГОВОРНО-ЈЕЗИЧКОМ
РАЗВОЈУ И ЗНАЧАЈ РАНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА
Сведоци смо чињенице да су развојни проблеми све учесталији, а да многа
деца превазиђу кашњење ако се реагује правовременим интервенцијама које
имају суштински значај за даљи напредак детета (4).
Кашњење у развоју слуха, говора и језика може се јавити у различитим узрасним периодима и испољити на специфичне начине у односу на фазу развоја
и узраст детета, како је то изнето на следећим примерима:
• не реагује на јаке звуке (3 месеца);
• не покушава да имитира звуке (4 месеца)
• не користи баблинг (артикулисани звуци који још нису препознатљиве
речи) (6 месеци);
• нема макар једну реч коју циљано користи (12-13 месеци);
• нема макар педесетак речи које користи као реч-фраза (2 године);
• не разуме једноставна питања (2 године);
• не користи заменице, множину (са 3 године);
• не може да исприча неку дневну активност (5 година).
Код деце код које постоји сумња или се јаве одступања у овом развојном
домену, подстицајне активности треба да буду интензивиране и под котролом
стручњака.
Свакодневна вербална и невербална комуникација, гласовна размена родитеља са дететом и прихватање комункационих сигнала детета, утиче на његов
свеукупни психо-физички развој, како емоционални и социјални, тако и на
интелектуални. Шире гледано, адекватно подстицање дететових комуникационих способности смањује вероватноћу за појаву сметњи у развоју у школском
добу, а има значајан утицај и на ублажавање и лакше превазилажење могућих
коморбидних стања или тешкоћа (5).
14

1. Социјална педијатрија

ПРОЦЕНА И ПРАЋЕЊЕ РАЗВОЈА ДЕТЕТА – ПРИМЕНА
ИНСТРУМЕНАТА РАЗВОЈНОГ СКРИНИНГА
У успостављању и развоју родитељства, у праћењу развојних потреба и напредовању детета, као и породичних односа, примарна здравствена заштита, а
посебно педијатри и патронажне сестре, имају значајну улогу.
Неопходни део рада сваког педијатра у оквиру служби за здравствену заштиту предшколске деце домова здравља јесу превентивни прегледи у оквиру којих
се процењује и прати развој сваког детета, са циљем да се систематично и прецизно, рано открију одступања од нормативног развоја и правовремено предузму одговарајуће мере, како би се одступања отклонила или ублажила. Kључне
компоненте превентивних мера су: а) процена-откривање заштитних фактора и
фактора ризика по здравље; б) праћење - рано откривање развојних проблема и
в) подршка – подстицај типичног развоја и примена мера ране интервенције (6).
Истраживања указују на то да рано откривена одступања доводе до благовремене реакције и омогућавају да значајно већи број деце добије адекватнију и
увремењенију помоћ и подршку, те тако знатно успешније превазиђу тешкоће
и имају бољи квалитет живота. Коришћењем валидних и поузданих инструмената развојног скрининга, здравствени радници успевају да на време открију
70–80% деце са развојним кашњењем (7). Међутим, досадашња пракса показује
да се различите врсте скрининга, помоћних инструмената за откривање сумње
и/или одступања у развоју, не користе довољно ни у развијеним земљама.
Један од инструмената, који Америчка академија за педијатрију препоручује за коришћење још од 2001. године, јесте Ages & Stages Questionnaire (ASQ3), као скрининг и то најмање у три узраста: 9, 18. и 24. или 30. месецу живота.
Истраживање указује да је временом коришћење у САД расло од 1/5 деце до на
1 од троје деце 2012. године, а да је у 2016. години скринигом обухваћено 30,4%
деце и да, у зависности од државе, варира од 17,2 до 58.8%. У истом периоду
прoцeну развоја је спроводио педијатар код 37,1% % деце, са варијацијама од
34,4% до 39,8% (8).

УПИТНИК „УЗРАСТИ И РАЗВОЈ ДЕТЕТА“ (УРД)
– ПРИМЕНА И СТАНДАРДИЗАЦИЈА
У нашој средини едукација за примену инструмената је започела пројектима посвећеним унапређењу капацитета педијатријске службе у домовима здравља у Србији, које је спроводило Удружење педијатара Србије од 2012. године,
уз подршку Уницефа и Министарства здравља Републике Србије. Педијатри,
учесници ових пројеката, стекли су бројна знања и вештине, кроз курсеве и
практичану примену, поред осталих, и у примени горе споменутог упитника
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за родитеље који се односи на праћење стадијума развоја деце према узрасту
(ASQ-3) и јачању партнернских односа са родитељима, код нас скраћено назван Упитник „Узрасти и развој детета“ (УРД) (9, 10).
Овај упитник већ преко 35 година има широку примену у целом свету и на
једноставан начин омогућава рано откривање деце која можда имају кашњење
у развоју комуникације и говора, физичких способности, социјалних вештина и вештина решавања проблема, односно деце којој је можда потребна помоћ. Приређен је тако да може да се користи у форми скрининга, као помоћно
средство приликом праћења развоја деце, а у циљу раног откривања могућих
кашњења у развоју. Испуњава све метријске карактеристике доброг инструмента. Oткрива и неке од фактора ризика, укључује процену функционисања,
активности и учествовања (11).
Сваки упитник, од укупно 21, без обзира за који узраст детета је намењен,
обухвата пет развојних области, од којих свака има по 6 ставки, те сваки упитник има 30 ставки (питања/задатака/активности). 1) Комуникација – односи се
на језичке вештине детета и обухвата оно што дете уме да каже и оно што може
да разуме; 2) Груба моторика – односи се на коришћење и координацију тела,
руку и ногу током кретања и игре; 3) Фина моторика – односи се на покретање
и координацију шака и прстију; 4) Решавање проблема – односи се на вештине
решавања проблема и начин на који се дете игра играчкама; 5) Личне/друштвене способности – односи се на самосталност и интеракцију с другима. Где је то
потребно, уз ставке упитника дају се и мале илустрације (12).
У наставку је дат приказ дела Упитника за узраст од 6 месеци, област комуникација.
Схема 1. Део Упитника - област комуникација
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У оквиру области комуникација, питања на која родитељи дају одговор
(„да“, „понекад“ и „још не“) прате развојне фазе детета, специфично према
узрасним интервалима и то од првих грлених звукова, гугутања, кикотања,
смеха, плача, оглашавања, преко опонашања, поступања по једноставним
командама, разумевања краћих реченица и поступања по њима, изговарања
више речи, па до формирања сложенијих реченица, започињања коришћења
реченица са више речи у складу са значењем, до постизања вербалне комуникације без показивања и употребе гестова од стране одраслих, препричавања
догађаја, описивања сликовница, изговарања сопственог имена и презимена.
Карактеристично је да су поређана од једноставних ка сложенијим, и да су прва
питања у следећем упитнику иста или слична последњим питањима из претходног упитника, што указује на прилагођеност упитника развојном процесу и
индивидуалним специфичностима (12).
Захваљујући искуствима и позитивним оценама педијатара и родитеља, учесника пројеката који су били ангажовани и у пилот примени овог
Упитника, процењено је да је УРД погодан за откривање деце са могућим кашњењем у некој од испитиваних области и за процењивање потребе за допунском дијагностиком или раном интервенцијом и поновном проценом. Како
је у Националном програму за унапређење развоја у раном детињству предвиђено увођење „Узрасти и развој детета“(УРД; А&SQ-3) у свакодневну праксу
(13,14), пре обуке свих педијатара за примену овог упитника, приступило се
научној потврди његове применљивости у нашој средини. Стандардизација
УРД-а је поверена Удружењу педијатара Србије и Институту за психологију
Филозофског факултета у Београду, уз подршку Фонда за остворено друштво
и Уницефа и спроведена је 2018. године, коришћењем 13 упитника за децу узраста од: 2, 4, 6, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 36, 43, 48 и 60 месесци. Учествовало је 69
педијатара и о проценом развоја обухваћен је узорак од 1388 деце на целој територији Србије. у табели 1. приказани су проценат деце по узрастима која су
скринирана помоћу одговарајућег УРД током стандардизације, као и резултати
процене и тумачење тих резултата. Проценат деце којој је потребно додатно
праћење у области комуникације одговара проценту одговора родитеља са „понекад“, односно тзв. „прелазној – сивој зони“ у табели коју попуњава педијатар,
а проценат деце коју треба упутити на дијагностичке и терапијске процедуре,
где је родитељ одговорио у упитницима са „још не“, одговара тамној зони у
таблици коју попуњава педијатар, односно представља сумњу на кашњење у
развоју комуникације (табела 1).
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Табела 1. Резултати испитивања развоја деце у Србији коришћењем УРДа у
области комуникације
УРД
за узраст
(месеци)
2
4
6
10
12
14
18
24
30
36
42
48
60
Укупно

Резултати испитивања области комуникација у %
Деца која су у
Деца са сумњом на
Одговара узрасту
прелазној зони
кашњење у развоју
- одговор: „Да“
- одговор „понекад“:
комуникације: „још не“:
даље праћење
даље упућивање
86,7
5,7
7,6
100,0
0,0
0,0
98,1
1,9
0,0
89,8
6,5
3,7
95,0
4,0
1,0
92,2
2,9
4,9
71,2
22,1
6,7
84,1
4,7
11,2
96,2
1,0
2,9
98,1
1,0
1,0
96,2
1,9
1,9
96,1
2,9
1,0
98,1
1,9
0,0
92,4
4,35
3,25

Према резултатима спроведеног истраживања у овом Пројекту, када су у
питању сви узрасти укупно, у области комуникације 4,35% деце спада у групу
оних којима је потребно праћење, док 3,25% деце спада у групу којој је потребно
даље упућивање у развојно саветовалиште или у друге здравствене установе.
Упоређивање резултата стандардизације ASQ у Србији
у односу на оригинални упитник тј. стандрадизован
за децу у Сједињеним Америчким Државама
У области комуникације, добијени су статистистички значајно виши просечни скорови када су у питању испитаници из Србије, и то на 7 од 13 узрасних
група деце од: 6 месеци (p<.05), 12 месеци (p<.01), 14 месеци (p<.01), 36 месеци
(p<.01), 42 месеца (p<.01), 48 месеци ( p<.05) и 60 месеци (p<.01). Једино на узрасту од 24 месеца постоји статистички значајна разлика у постигнућу, али је
она обрнутог смера, тј. виши скор је добијен у узорку у САДу (p<.05) (15).
Упоређивање резултата стандардизације ASQ у
Србији са резултатима у Бугарској и Грузији
У области комуникације, испитаници из Србије постижу статистички значајно више просечне скорове у односу на испитанике из Бугарске, и то на 5
18

1. Социјална педијатрија

узраста од: 12 месеци (p<.01), 14 месеци (p<.01), 24 месеца (p<.05), 36 месеци
(p<.05) и 60 месеци (p<.01).
У области комуникације, испитаници из Србије постижу статистички
значајно ниже скорови у односу на узорак из Грузије на 6 узраста: 10 месеци (p<.01), 18 месеци (p<.05), 24 месеца (p<.01), 30 месеци (p<.05), 42 месеца
(p<.01) и 60 месеци (p<.05) (16).
Стандардизација овог упитника је спроведена на националном нивоу током
2018. године и њени резултати указују да деца у Србији статистички значајно
не одступају од дефинисаних стандарда у АSQ (америчка и друге популације
деце), али да у појединим варијаблама имају боља постигнућа (15).

РАЗЛИКЕ МЕЂУ ПОЛОВИМА
У нашем истраживању током процеса стандардизације упитника УРД
утврђено је да девојчице постижу статистички значајно боље резултате од
дечака у области комуникације у свим узрасним групама. На узрасту од 18.
месеци деца не могу да опонашају реченице од 2 речи чак у 27%, а само дечаци у 44,4%, док на 6. питање чак 71% дечака и половина девојчица, односно у
просеку 60% испитиване деце оба пола од 18. месеци не могу да сачине просто
смислено повезивање две до три речи. У узрасту од 24 месеца деца оба пола у
4 од 6 питања у великом проценту још нису остварила постигнућа те тако и
даље 1/3 деце не може да сачине просто смислено повезивање две до три речи,
дечаци чак у 38,3%.

ЗАКЉУЧАК
Резултати примене инструмента УРД у свакодневној пракси педијатара у
оквиру пројекта и процеса стандардизације у Србији потврђују вишеструку
оправданост примене УРД за: рану детекцију кашњења, као и сметњи у развоју
комуникације целе популације и сваког детета појединачно, повећање активне
укључености родитеља у стимулацију развоја и бољу сарадњу са педијатрима
у праћењу напредовања детета и примени благовремене ране интервенције.
Постоје научно утемељени и практични докази да скриниг УРД-ом треба спроводити током превентиног педијатријског прегледа у дому здравља, најмање у
три узраста деце, као што је и препорука Удружења педијатара Србије, која има
утемељење у опредељењима исказаним у Уредби о Националном програму за
унапређење развоју у раном детињству.
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and Stages Questionnaires for use in Georgia. J Child Fam Stud. DOI 10.1007/
s10826-017-0917-z
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2.1. ЦИСТИЧНА ФИБРOЗА
– НЕOНАТАЛНИ СКРИНИНГ
Јадранка Јовановић-Привродски, Ивана Кавечан
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад
Медицински факултет, Универзитет у Новом Саду
Цистична фиброза (ЦФ) је аутозомно рецесивна наследна болест. У европским популацијама око 1 на 25 особа је носилац мутације гена за ЦФ. Као резултат тога, учесталост цистичне фиброзе је у просеку 1 на 2500 новорођенчади. Обзиром на учесталост јављања ЦФ припада групи ретких болести. Тачна
учесталост варира између различитих популација у Европи (1).
Ризик да дете буде захваћено ЦФ постоји у случају када су оба родитеља
носиоци мутације гена: регулатора трансмембранског спровођења цистичне фиброзе (ЦФТР, енгл. Cystic fibrosis transmembrane conductance regulator).
Симптоми и тежина болести могу бити хетерогени и да значајно варирају код
различитих болесника. ЦФ највише захвата респираторни тракт и гастроинтестинални тракт. Поједини болесници захваћени ЦФ имају више тегоба од
стране респираторног тракта, а други више са органима дигестивног тракта.
Сваки болесник је јединствен. Интелигенција није погођена обољењем (2).
Слуз оболеле особе је густа и лепљива, задржава се у дисајним органима и
лако зачепљује дисајне путеве, те ствара погодну средину за бактеријске инфекције. Такође, канали панкреаса се зачепљују, те ензими који су неопходни
за варење не могу да доспеју до цревног лумена. Неразграђена храна не може
да се абсорбује у дигестивном тракту и излучује се столицом. Столица је обилна, светла и масна. Абдомен је метеористичан због велике количине несварене
хране. Деца слабије напредују (3).
Уколико се болест не детектује на рођењу новорођеначким скринингом, први
знаци ЦФ могу да се јаве било када, али се најчешће уочавају у узрасту до две
године живота. На ЦФ се може посумњати када дете има: чест кашаљ, стварање
густог спутума, честе инфекције респираторног тракта, ненапредовање или губитак у телесној маси упркос очуваном или чак повећаном апетиту, гастроинтестиналнe проблемe, меконијални илеус (код новорођенчета) и интензивно
слан зној (4).
За потврду постојања ЦФ рутински се користи знојни тест да би се установило да ли дете има вишак соли у зноју. Дефинитивна дијагноза се постиже
детекцијом мутације ЦФТР гена. Пренатална дијагноза је могућа.
Новорођеначким скринингом детету се може открити ЦФ у раном узрасту,
у првом месецу живота, чиме се адекватним и благовременим лечењем антибиотском терапијом и ензимима према протоколу могу избећи и ублажити тегобе
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детета, што помаже болесницима да живе дуже и побољшава њихов квалитет
живота и квалитет живота целе породице (5).
Док није уведен неонатални скрининг за ЦФ, родитељи су често водили
дете код лекара различитих специјалности и субспецијалности, и иако свесни да дете „није као друга деца”, нису били у могућности да имају рано постављену дијагнозу.
Скриниг у генетици подразумева примену теста код особа без знакова и
симптома болести у циљу откривања наследних болести. Скрининзи су углавном тако организовани да се дијагноза болести постави што пре у циљу
примене мера, ради смањења морталитета и побољшања квалитета живота, а
организују преко националних и регионалних скрининг програма.

СКРИНИНГ ГЕНЕТИЧКИХ БОЛЕСТИ У ОПШТОЈ ПОПУ ЛАЦИЈИ
Карактеристике програма скрининга генетичких болести популације мора
да уважи чињенице које се односе на болест, а то су: учесталост болести, последице болести као и могућност лечења болести. Тест који се изводи у скринингу
генетичких болести мора да буде тачан и поуздан у погледу сензитивности и
специфичности, а мора уважити неинвазивност и неопходну брзину добијања
резултата с обзиром на велики број узорака, као и да буде јефтин. Програм
скрининга треба да буде доступан под једанаким и равноправним условима и
прихватљив за велики број чланова популације (6).
Скрининзи генетичких болести омогућују мултидисциплинарни приступ
пацијентима са генетичким обољењима, лакшу доступност примене савремене
технологије у дијагностици и лечењу, као и планирање пренаталне дијагностике.
Скрининг новорођенчета за ЦФ постао је широко прихваћена и усвојена
стратегија јавног здравља у економски развијеним земљама, иако консензус о
оптималним методама скрининга и панелима гена није усаглашен. Повећано
разумевање ЦФ и познавање непредвидљивости генотип-фенотип корелације
и фенотипских и клиничких исхода може довести до дијагностичких дилема
код форми са благим фенотипом (7).
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2.2. ЦИСТИЧНА ФИБРОЗА - ГЕНЕТИЧКИ АСПЕКТИ
Данијела Радивојевић
Лабораторија за медицинску генетику,
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије
„Др Вукан Чупић“, Београд
Цистична фиброза (CF, MIM1#219700) је најчешће моногенско аутозомно
рецесивно обољење у популацији белих људи, клинички описана још далеке
1938. године. Резултат истраживања највећих генетичара осамдесетих година
прошлог века је била публикација три рада у низу у часопису „Science“ (септембар 1989. године). Званично је објављено да је пронађен ген за цистичну
фиброзу, назван по свом протеинском продукту - CF регулаторни протеин за
трансмембранску проводљивост (CFTR; MIM#602421) (1).
Идентификација мутација у гену CFTR је веома важан услов за ефикасније
лечење, предвиђање тока болести и прогнозу. До данас је откривено преко 2000
мутација у гену, које су подељене на 6-31 класа на основу начина на који мењају
структуру и/или функцију протеина. Њихова класификација је од значаја и за
савремена истраживања, која су усмерена на репарацију структуре/функције
мутираног протеина CFTR (2). Осим F508del мутације, која је присутна код
око 70% болесника, преостале промене у гену су често са учесталошћу која не
прелази 1%. Све мутације су обједињене у јавној бази података под именом
„CFTR12”, коју је формирао Светски генетички конзорцијум за CF (3).
Јавна база података „CFTR23” садржи фенотипске карактеристике свих до
сада пријављених мутација. Формирана је 2010. године на основу података из
националних регистара оболелих од CF широм света. Мутације су подељене
у 4 групе: промене које изазивају болест; промене које резултирају у различитим клиничким презентацијама (тзв. CFTR-RD4), промене које не узрокују CF
и промене са недоказаним или непознатим клиничким значајем. Савремени
водичи, као императив клиничару, препоручују да се базе CFTR1 а посебно
CFTR2 користе приликом тумачења резултата генетичке анализе (4, 5).
Различитој клиничкој манифестацији код оболелих могу допринети и други фактори, као што су комплексни алели са више мутација, гени-модификатори, мутације у алтернативним генима, епигенетски и фактори средине (1).
1 MIM = engl. "Mendelian Inheritance in Man" - регистар наследних обољења
2 CFTR1 = engl. "The CFTR Mutation Database" - база података о свим мутацијама идентификованим у гену CFTR
3 CFTR2 = engl. "The Clinical and Functional TRanslation of CFTR" - база података са фенотипским
карактеристикама мутација у гену CFTR
4 CFTR-RD = engl. "CFTR related disorders" - друге болести чија клиничка презентација може
бити условљена мутацијама у гену CFTR
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ИНДИКАЦИЈЕ ЗА ГЕНЕТИЧКО ТЕСТИРАЊЕ
За молекуларно тестирање гена CFTR најчешће се користе рутинске методе
молекуларне генетике: комерцијални китови за детекцију најчешћих мутација,
секвенцирање и методе којима се детектују велике делеције и дупликације у
гену. Популарне технике „секвенцирања нове генерације“ нису метода избора
у генетичком тестирању код оболелих од CF, због сложених резултата који се
добијају након „очитавања“ целог хуманог генома. Као последица ограничења
молекуларног тестирања, око 10% пацијената са CF може да остане без генетичке потврде болести.
Индикације за скрининг гена за цистичну фиброзу су прецизно дефинисане (5, 6):
Дијагностичко тестирање. Користи се за потврду клинички постављене
дијагнозе, након добијања позитивних резултата неонаталног скринина и код
мушкараца са азооспермијом узрокованом CBAVD5. Стратегија тестирања је
приказана алгоритмом на слици 1.
Слика 1. Дијагностичко тестирање код болесника са класичном клиничком
сликом CF - алгоритам (извор Dequeker Е и сар, 2009)

5 CBAVD = engl "Congenital Bilateral Absence of the Vas Deference" - конгенитално билатерално
одсуство vas deferens-a
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Скрининг на хетерозиготне носиоце мутација у гену CFTR. Анализа се
најпре ради код родитеља оболелог детета да би се потврдио начин наслеђивања мутације, као предуслов за пренаталну анализу у породици. Индикована
је и код блиских рођака (Слика 2), а у неким земљама и у општој популацији и
код парова који се припремају за вештачку оплодњу.
Слика 2. Скрининг на носиоце код блиских рођака оболеле особе - алгоритам
(извор Dequeker Е и сар, 2009)

Пренатална дијагностика. Саветује се у високо ризичним породицама
у којима је доказано да су оба партнера хетерозиготни носиоци мутација у
гену CFTR, најчешће са већ једним оболелим дететом. Пренатална анализа је
индикована и уколико се носиоци потврде у току скрининг тестирања које се
ради у случају када је уочена хиперехогеност црева код фетуса на ултразвучном прегледу (јавља се код око 3% фетуса оболелих од цистичне фиброзе
(Слика 3).
Због високог ризика за рађање детета оболеог од CF (25%), метода избора
за пренаталну анализу је биопсија хорионских ресица. Савремена истраживања су усмерена на покушаје да се за пренаталну дијагностику користе фрагменти феталне циркулишуће DNK која се може изоловати из мајчине крви (7).
Могућа је и преимплантациона дијагностика.
Молекуларна дијагностика CF се у Лабораторији за медицинску генетику
Института за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“
ради од 1996. године. Први корак у увођењу тестирања је био да се одреди
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учесталост мутација у гену CFTR у популацији оболелих у Србији. На тај начин је омогућено да се примењени тестови рационално користе у циљу детекције што већег процента мутираних алела код оболелих. Дистрибуција мутација у гену CFTR у Србији је објављена 2004. године и резултати овог итраживања су укључени у званичну публикацију Светске здравствене организације.
Молекуларна основа болести у нашој земљи је хетерогена, са више од 30 идентификованих различитих мутација, од којих је F508del била најчешћа (8, 9). Од
тада је укупно анализирано 348 пацијената и 1103 чланова породице (родитеља
и блиских рођака са њиховим партнерима). Пацијенти из Србије су укључени
у велики пројекат CFTR2.
Слика 3. Пренатална дијагностика C F код фетуса са хиперехогеним цревима
на ултразвучном прегледу - алгоритам (извор Dequeker Е и сар, 2009)

До сада је урађено 153 пренаталних анализа у 120 високо ризичних породица са 13 различитих генотипова. У 36 случајева фетус је имао висок ризик да
оболи од CF. Одређивање статуса носиоца и евенутална пренатална анализа
због присуства хиперехогености црева код фетуса су били индиковани код 281
трудноћа. Учесталост CF у овој групи је била 1,07%.
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ЗАКЉУЧАК
Сигурно је да ће генетика наставити да игра кључну улогу у постизању
нормалног животног века код оболелих од CF. Скрининг новорођенчади се
спроводи у све више земаља - показао се као економски исплатив са огромним клиничким бенефитом јер је омогућио квалитетније лечење оболелих
од рођења. Развој нових генетских модела за истраживање патофизиологије
болести довео је до већег разумевања генетичких и срединских фактора који
могу директно да утичу на правилан избор терапије у најранијим фазама
болести. Како би се резултати генетичког тестирања правилно тумачили, и
даље се истиче важност комуникације између медицинских генетичких лабораторија и клиничара.
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3.1. УСПОРЕН ПСИХОМОТОРИЧКИ РАЗВОЈ/
МЕНТАЛНА РЕТАРДАЦИЈА И УРОЂЕНЕ
БОЛЕСТИ МЕТАБОЛИЗМА
Драгана М. Богићевић
Универзитетска дечја клиника, Београд
Медицински факултет Универзитета у Београду

ИНТЕЛЕКТУАЛНИ РАЗВОЈНИ ПОРЕМЕЋАЈИ
Термини „успорен психомоторички развој“, „мешовити поремећај развоја“
или „глобални застој у развоју“ односе се на децу млађу од 5 година, а дефинишу се као дефицит или значајно кашњење у стицању вештина најмање две
развојне области (1, 2). Кашњење у развоју малог детета може да буде најава
менталне ретардације у каснијем животу.
Ментална ретардација (интелектуални дефицит, интелектуалне потешкоће,
интеле-ктуална онеспособљеност) означава непотпун или недовољан развој
менталних способ-ности због чега је после навршених 5 година коефицијент
интелигенције детета мањи од 70 (3).
Светска здравствена организација је 2011. године објединила оба ентитета термином „интелектуални развојни поремећаји“ (ИРП), што се односи на
значајни поремећај ког-нитивних функција који ограничава учење, друштвено
прилагођавање и стицање сопстве-не самосталности/вештина неопходних у
свакодневном животу (4).
Учесталост ИРП у општој популацији износи 2-3%.
Деца и адолесценти са ИРП често имају поремећај понашања, неконтролисане емоције и лоше интерперсоналне односе (5).

ЕТИОЛОГИЈА ИНТЕЛЕКТУАЛНОГ
РАЗВОЈНОГ ПОРЕМЕЋАЈА
Узроци ИРП могу да буду пренатални (наслеђени/генетички или стечени),
перинатални, постнатални, и непознати. Најчешће су: хромозомске аберације
(тризомије), субтеломер-ни реаранжмани, моногенетски синдроми (фрагилни
X синдром),затим прематуритет, перинаталне компликације, и конгениталне
мождане малформације.
Урођене болести метаболизма (УБМ) су редак узрок ИРП (0,2 - 8,4%)
(6,7), далеко ређи од хромозомских аберација и структурних можданих поремећаја. Међутим, за неке УБМ (oko 90 болести) код којих је ИРП једина или
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доминантна клиничка одлика постоји каузална/ специфична терапија, а благовременим лечењем може да се спречи ИРП, да се побољша или заустави/успори неурокогнитивно пропадање, односно да се стабилизује психомоторички/когнитивни развој. Све ове болести осим тирозинемије типа 2 испољавају
се са најмање једном додатном неуролошком манифестацијом, најчешће епилепсијом, спастицитетом, дискинезијама и атаксијом. Око 70 % оболелих има
и системске симптоме и знаке. Међутим, многа ова обољења, попут поремећаја
синтезе и транспорта креатина, могу да се испоље као изоловани ИРП у дужем временском периоду (пре него што се комплетира фенотип). Инциденција
ових 89 болести је ниска у општој популацији (1: 10000 – 1:200000), али ће њихово откривање у деце са ИРП спречити даље мождано оштећење, побољшати
здравље болесника, а родитељима дати наду (5),
Специфичности УБМ које се испољавају у детињству значајним развојним
поремећа-јима су следеће (8) :
• заостајање у развоју је обично глобално (захвата све развојне области у
извесном степену);
• могућа је регресија у развоју (губитак развојних миљоказа после периода
нормалног развоја) и деменција (губитак когнитивних способности);
• чести су поремећаји понашања попут изразите раздражљивости, импулсивности, агресивности, хиперактивности, самоповређивања, моторних
аутоматизама и стереотипија;
• обично постоје и друге неуролошке дисфункције (знаци обољења/
оштећења централне сиве масе или централне/периферне беле масе);
• често су захваћени органи ван централног и периферног нервног система (јетра, слезина, мишићи, кости, везивно ткиво, кожа и др.);
• симптоми и знаци су разнолики и променљиви (клиничка слика варира
у зависности од узраста).

ИСПИТИВАЊА ДЕЦЕ СА ИНТЕЛЕКТУАЛНОГ
РАЗВОЈНОГ ПОРЕМЕЋАЈА
Испитивање деце са ИРП започиње детаљном анамнезом и физикалним
прегледом. Значајни анамнестички подаци су: пренаталне и перинаталне
компликације,неонатални скрининг, постнатални фактори ризика, детаљни
психомоторни развој детета, неуролошки и психијатријски симптоми и знаци
(прогресивни или не), консангвинитет, спонтани побачаји, необјашњене смрти
новорођенчади и одојчади у породици, ментални дефицит или деменција у
последње три генерације. Физикалним прегледом се могу открити промене на
кожи, коси и очима, специфични мирис, оштећење вида и слуха, дисморфи-зми,
поремећаји телесног развоја, величине и облика лобање, урођене аномалије,
хепато-спленомегалија, и неуролошки дефицит.
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Неопходна је процена моторичких, перцептивних и когнитивних функција. Деци са успореним психомоторичким развојем потребан је аудиолошки и
офталмолошки преглед (9), док старијима од 5 година треба утврдити тежину/
степен менталне ретардације (6).
У зависности од анамнестичких података и објективног налаза спроводи се :
• генетичко испитивање (кариотипизација, анализа субтеломерних региона, скрининг на микроделеције, микродупликације и тачкасте мутације)
• неуролошко испитивање (неурорадиолошка процена анатомије/структуре мозга, неурофизиолошка дијагностика)
• метаболичко испитивање (анализе у крви, урину, ликвору, фибробластима, лимфоцитима)
Упркос релативно ниској инциденци, УБМ су веома важан узрок ИРП који
треба дијагностиковати зато што је код неких обољења могуће специфично/
каузално лечење, акутна метаболичка декомпензација се може спречити, тачна и прецизна прогноза се може одредити, и родитељима дати генетски савет.
Уколико анамнестички подаци и физикални налаз упућују на УБМ индикована
су основна лабораторијска испитивања која су приказана у табели 1. На тај
начин се могу дијагностиковати многе УБМ (органске ацидемије, аминоацидопатије, поремећаји циклуса урее и оксидације масних киселина, мукополисахаридозе) (10). Лактати у крви су користан скрининг за пореме-ћаје енергетског
метаболизма (напомена : лактати у ликвору могу да буду повишени чак и онда
када су лактати у плазми нормалних вредности), хиперамонијемија упућује
на неадекватну функцију циклуса урее, повишена серумска креатин киназа је
неспеци-фичан знак миопатије, док урати могу бити повишени (Леш-Најанов
синдром, гликогенозе) или снижени (поремећај метаболизма пурина, дефицит
молибденског кофактора) (10).
Од 89 УБМ за које постоји каузална терапија заснована на патогенези, а код
којих у кли-ничкој слици доминира ИРП, дијагноза 44 обољења (60 %) може
да се постави скринингом у крви и урину (табела 2), док су за преосталих 35
УБМ (40 %) потребни специфични тестови по типу „један тест за једну болест“
(циљано се испитује један метаболит у крви/плазми, урину или ликвору, активност једног ензима, или одговарајући ген)(5,8). Примери специфичних анализа су приказани у табели 3. Препознавање и дијагноза обољења у раном стадијуму даје шансу каузалној терапији која у каснијем току болести неће бити
ефикасна (5).
Скрининг тестовима у крви и урину откривају се и УБМ за које каузална терапија није доступна или се није показала успешном. Откривање узрока ИРП
који се не могу лечити (попут Канаванове болести, 2-хидрокси глутарне ацидурије, мукополисахаридозе 9, сијалидозе, изолованог дефицита сулфит оксидазе и
др.) значајно је првенствено због генетског савета (5). Родитељи ће бити упознати са дијагнозом и прогнозом, а дете неће бити изложено даљим испитивањима.
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Табела 1. Основна метаболичка испитивања код сумње на УБМ
КРВ
- гликемија, уреа, натријум, калијум, калцијум
- албумини,трансаминазе, гама ГТ
- лактати
- амонијак
- урати
- креатин киназа
- аминокиселине

УРИН
- органске киселине
- глукозаминогликани
- (аминокиселине)

Табела 2. Скрининг у крви и урину за УБМ које се могу лечити
КРВ
- аминокиселине
- укупни хомоцистеин
- бакар, церулоплазмин

УРИН
- органске киселине
- глукозаминогликани
- олигосахариди
- метаболити креатина
- пурини и пиримидини

Табела 3. Специфичне биохемијске и генетичке анализе за дијагнозу неких
УБМ које се могу лечити
Обољење
- Адренолеукодистрофија
- Церебротендинозна ксантоматоза
- Дефицит транспортера глукозе-1
- Гошеова болест тип 3
- Дефицит коензима Q10
- Дефицит транспортера креатина

Специфични дијагностички тест
- Масне киселине веома дугог ланца у плазми
- Холестанол у плазми
- Однос гликорахија : гликемија
- Активност глукоцереброзидазе у
лимфоцитима
- Коензим Q10 у фибробластима
- Ген SLC6А8
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3.2. БОЛЕСТИ ТАЛОЖЕЊА
Маја Ђорђевић Милошевић, Aдријан Сарајлија, Сања Грковић
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије
„Др Вукан Чупић“, Београд
Под болестима таложења подразумевају се првенствено урођене болести
метаболизма (УБМ) које су последица смањене активности ензима у лизозомома (ЛСД). До данас је познато око 70 ЛСД, већина се преноси аутозомно
рецесивно, а мањи број по принципу X везаног наслеђивања (1).

ПАТОФИЗИОЛОГИЈА
До ових болести долази услед мутација у генима који кодирају протеине
лизозома као што су гликозидазе, протеазе, интегралне мембранске протеине, транспортере, модификаторе и активаторе ензима. Око 1300 гена учествује
у регулацији рада лизозома. Мутације у овим генима доводе до смањене активности ензима, акумулације супстрата у лизозомима, дисфункције и смрти
ћелије. Није у потпуности разјашњено на који начин нагомилавање супстрата
доводи до смрти ћелија, али се претпоставља да улоге имају процеси као што су
аутофагија, ендоцитоза, фагоцитоза, хомеостаза калцијума, оксидативни стрес
и инфламација. Да је патофизиологија ових поремећаја веома сложена говори
и чиљеница да су пацијенти са овим болестима склони неуродегенеративним
поремећајима и малигнитету (1, 2).

ПОДЕЛА
На табели 1 приказана је подела ЛСД, као и најчешћи предстваници појединих група болести. Подела се заснива на типу супстрата који не може да се
разгради или на основу других параметара (например дефекти посттранслационе модификације, болести услед поремећаја органела сличних лизозома
(ЛРО) и друго) (1).
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Табела 1. Подела болести лизозома
Група болести лизозома
Свинголипидозе

Мукополисахаридозе
Гликогеноза
Гликопротеинозе
Болести таложења липида
Дефекти постранслационе
модификације
Болести интегралне протеинске
мембране
Неуронске цероид липофусцинозе
(ЦЛН)
Болести које су последица
поремећаја органела сличних
лизозомима (ЛРО)

Најчешће болести из групе
Гошеова болест, Фабријева болест, ГМ1
ганглиозидоза, Теј Саксова болест, Метахроматска
леукодистрофија, Крабеова болест
Типови од I-IX (I-Хурлерина болест, II-Хантерова
болест, IVa-Моркиова болест)
Гликогеноза тип 2-Помпеова болест
Алфа манозидоза, бета манозидоза, фукозидоза,
сијалидоза
ЛАЛ дефицијенција-Волманова болест,
Дефицијенција мултипле сулфатазе, муколипидозе
Цистиноза, Данонова болест, Нимен-Пикова болест
ЦЛН од 1-14 (најпознатија је Батенова болест-ЦЛН3)
Хермански-Пудлакова болест, Чедиак Хагашијева
болест

ИНЦИДЕНЦИЈА
Као група, ЛСД имају инциденцију од око 1:5 000 живорођених. Ако се
посматрају појединачно, инциденција болести просечно износи од 1:50 000 до
1:100 000. Најчешћим ЛСД се сматрају Гошеова болест (ГБ), Фабријева болест,
метахроматска леукодистрофија и Помпеова болест. Треба имати у виду да
су неке болести чешће у одређеним популацијама као што је Гошеова и Тeј
Саксова болест међу Ашкенази јеврејима (1, 2).

КЛИНИЧКА СЛИКА
Заједничка одлика ЛСД је да су мултисистемске болести и захватају већи
број органа и органских система. Бројне болести се могу јавити у више облика
као што су инфантилни, јувенилни и адултни. Инфантилни облик обично има
најлошију прогнозу (3, 4).
За процес таложења је потребно извесно време, тако да се клиничка слика веома ретко испољава на рођењу или у првим месецима живота. Међутим,
код детета рођеног са хепатомегалијом, након искључења перинаталних инфекција, сепсе или конгениталних аномалија жучних путева, од свих урођених
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болести метаболизма треба најпре разматрадти ЛСД и болести пероксизома.
За оштећење функције јетре код поремећаја еопходно је да дете почне да узима
оброке, тако да се клиничка слика развија увек после првог дана живота (1, 4).
Када болест захвата нервни систем, таложење се испољава како у централном тако и у периферном делу. Из поменутог разлога већина деце истовремено
има знаке оштећења централног (клонус, конвулзије, спастицитет) и периферног нервног система (губитак тетивних рефлекса) (1, 5).
Као најчешћа ЛСД најбоље је проучена Гошеова болест. Разликују се примарно неуролошке форме и (примарно) не неуролошке форме болести. Од
осталих органа најчешће су захваћени јетра (хепатомегалија), слезина (спленомегалија), скелетн систем (лизе костију) и коштана срж (панцитопенија).
Ако дете већ у првим месецима развија хепатоспленомегалију уз појаву неуролошких симптома као што су спастицитет, миоклонична епилепсија, без развоја статичких и потпорних реакција, са тешкоћама у храњењу треба мислити
на ГБ типа 2. За ГБ типа 3 карактеристичан је развој хепатоспленомегалије и
панцитопеније већ у првим месецима живота, са мање или више упадљивим
заостајањем у развоју. Хоризонтална офталмоплегија карактеристична је за
ГБ тип 3б, и обично се виђа после друге или треће године живота. За разлику
од поменута два неуролошка фенотипа, дијагноза ГБ типа 1 код деце је веома
ретка пре пете године живота. Ова деца поред увећане јетре и слезине имају и
панцитопенију различитог степена и лако се замарају. Коштане кризе су ређе
код деце у односу на одрасле (2-4).
Грубе црте лица се виђају код мукополисахаридоза, али и код других боести као што су муколипидозе, гликопротеинозе, ГМН1 ганглиозидоза и других.
Код деце са мукоплисахаридозама је изражено оштећење везивносг ткива због
чега ови болесници поред висцеромегалије и грубих црта лица имају честе умбиликалне и ингвиналне киле, као и озбиљне скелетне деформитете. Срчани
проблеми су такође присутни код болесника са МПС. Може бити захваћен срчани мишић (миокардиопатија), али је чешће захватање само срчаних залистака што такође ствара бројне проблеме. Макула боје трешње може се видети код
мукоплисахаридоза, али и код других ЛСД (2, 5).
За Крабеову болест и метахроматску леукодистрофију карактеристична је
неуролошка детериорација са захватањем централног и периферног моторног
неурона без увећања јетре и слезине. Код болесника са НЦЛ доминира неуролошко оштећење са епилепсијом и брзом или споријом неуролошком детериорацијом. Брзина прогресије болести, генерално говорећи, зависи и од резидулалне ензимске активности (1, 3).
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ДИЈАГНОЗА
За један број ових болести постоје биохемијски маркери, који имају значајну улогу на путу до дијагнозе. За Гошову болест типично је повећање концентрације хитотриозидазе у крви. Ова супстанца се може регистровати у већој
концентрацији у крви код других болести лизозома и код таласемије. Треба
имати у виду да чак и до 10% пупулације може имати мутацију у гену за хитотриозидазу, и у том случају изостаје њено повећање код особа оболелих од ГБ.
Да би се поставила дијагноза било које од ових болести може се одређивати
ниво ензима у крви или у култури фибробласта коже. Потврда је на генетичком нивоу из изоловане ДНК. Најсигурнија пренатална дијагностика је на генетичком нивоу (5).

ТЕРАПИЈА
Од деведесетих година прошлог века за неке ЛСД започето је каузално лечење. Најбољи резултати су регистровани у лечењу ензимском супстиционом
терапијом (ЕСТ) болесника са Гошеовом болести. Поред ЕСТ праве се напори
да се каузална терапија усаврши применом супстанци које имају улогу редукције нагомиланог супстрата, cheperonа и генском терапијом. Успешна терапија
код једног броја болести (као код болесника са МПС тип 1 у раној фази болести) је трансплантација коштане сржи. Ензимска супстициона терапија се
показала делимично или веома мало успешном у лечењу других ЛСД. Један од
главних недостатака ЕСТ је немогућност проласка хематоенцефалне баријере
и деловање на ћелије ЦНСа. Доста се говори о масовном неонаталном скринингу на ЛСД који би имао за циљ рану дијагностику ових болести и веровазно
боље терапијске резултате (1, 2).

ЗАКЉУЧАК
Болести таложења су споро прогресивне урођене болести метаболизма.
Захватају обично више органа и органских система. Дијагностика се заснива на
одређивању функције ензима и генетичким анализама. Терапија једног броја
ових урођених болести метаболизма је могућа, а неких је и веома успешна.
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3.3. СТРУКТУРНЕ АНОМАЛИЈЕ КОД
УРОЂЕНИХ БОЛЕСТИ МЕТАБОЛИЗМА
Адријан Сарајлија, Маја Ђорђевић Милошевић
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије
„Др Вукан Чупић“, Београд
Kонгениталним аномалијама се сматрају структурни и функционални поремећаји који настају током интраутерусног живота, а могу се испољити пренатално или било када током постнаталног периода. У педијатријској пракси,
међутим, појам конгениталних аномалија се углавном везује за присуство
урођених структурних промена органа или делова тела (1).
Биохемијски поремећаји, који код метаболопатија настају услед дефекта одређеног ензима или транспортног протеина, клинички корелат најчешће имају
у настанку акутне или хроничне енцефалопатије, успореног психомоторног
развоја, конвулзија, поремећаја у функцији јетре или бубрега и других превасходно функционалних испада. Урођени дефекти органа и ткива су деценијама
препознавани као клинички елемент малог броја УБМ као што су: дисплазија
скелета код мукополисахаридоза, конгенитална катаракта и фацијална дисморфија код Зелвегеровог синдрома, полидактилија код Смит-Лемли-Опицове
болести и друго. Развој генетичких метода масивног паралелног секвенционирања је показао да УБМ ипак имају већи допринос етиологији мултиплих конгениталних аномалија него што се раније претпостављало (2, 3).

СТРУКТУРНЕ АНОМАЛИЈЕ КОД
ЛИЗОЗОМСКИХ БОЛЕСТИ ТАЛОЖЕЊА
Таложење неразграђених макромолекула у лизозомима којима недостаје
одређени хидролитички ензим, представља основ за настанак вишедимензионалног поремећаја у функцији али и структури различитих ткива и органа.
Дуготрајност и постепеност одликују процес таложења, али је одређене структурне промене могуће уочити већ на рођењу или током раног детињства. Тако
се код једног броја оболелих од најтежих форми муополисахаридозе може
дијагностиковати фетални хидропс, а присуство грубље фацијалне морфологије, те умбиликалне и ингвиналних хернија већ у одојачком периоду (4).
Описани су случајеви ретке кожне аномалије новорођенчади по типу „синдрома колодион бебе“ у случају раних форми Гошеове болести (5). Главне структурне аномалије код оболелих од мукополисахаридозе и олигосахаридоза односе се на промене коштаног система по типу мултипле дисостозе. Ове промене
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погађају све делове тела па се код болесника клинички уочавају макрокранија,
хипопластичан средњи део лица, пектус каринатум или екскаватум, кифоза,
сколиоза, диспропорционално низак раст, широке и здепасте шаке и стопала.
Такође, замућење корнее представља промену која се релативно често сусреће
код појединих типова мукополисахаридозе и олигосахаридоза, док је мрља боје
трешње на макули карактеристика већег броја лизозомских болести таложења
(ЛБТ), нпр. Теј-Саксове болести, Ниман-Пикове болести и других. Језик може
бити увећан већ на рођењу код појединих ЛБТ, као што су Помпеова болест и
више типова мукополисахаридозе (2, 4).

СТРУКТУРНЕ АНОМАЛИЈЕ КОД БОЛЕСТИ ПЕРОКСИЗОМА
У пероксизомима се одвијају многи метаболички процеси високог значаја: бета- и алфа-оксидација масних киселина, разградња водоник-пероксида, разградња фитаничне киселине, синтеза жучних киселина и плазмалогена (6). Пероксизомалне болести могу настати услед генетички детерминисаног недостатка неког од ензима из наведених метаболичких путева или услед
мутација које доводе до немогућности стварања самих пероксизома (спектар
Зелвегеровог синдрома). Поремећај у биогенези ових органела доводи најчешће до тешке клиничке слике са мултисистемским манифестацијама које
укључују и структурне аномалије различитих органа. Дефекти појединачних
ензима такође могу имати за резултат присуство видљивих, првенствено скелетних аномалија. Тако се код болесника са пероксизомалним поремећајима
описују ризомелична скраћења екстремитета, фацијална дисморфија (издужено лице, наглашено чело, епикантус, високо непце), катаракта, бубрежне цисте
и друго. Кључни биохемијски маркер болести пероксизома су масне киселине
врло дугих ланаца које су најчешће јасно повишене у крви (2, 6).

СТРУКТУРНЕ АНОМАЛИЈЕ КОД ПОРЕМЕЋАЈА
МЕТАБОЛИЗМА МАЛИХ МОЛЕКУЛА
Поремећаји синтезе или деградације малих молекула (органских киселина, аминокиселина, витамина, простих липида и др.) обично нису удружени
са структурним аномалијама. У изузетке спадају оне болести чија метаболичка грешка, иако примарно погађа мале молекуле, има ефекте и на хомеостазу
макромолекула. Познат пример је класична хомоцистинурија (дефицит цистатион-бета-синтазе) у којој акумулирани хомоцистин ремети структуру протеина везивног ткива (првенствено колагена и фибринила) стварајући клиничку
слику сличну Марфановом синдрому (скелетне аномалије, дислокација очног
сочива, миопија, аномалије срчаних залистака). Разликовање хомоцистинурије
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од Марфановог синдрома је обично могуће на основу присуства озбиљних неуропсихијатријских манифестација и повишеног хомоцистеина у крви и урину
код болесника са овом ретком урођеном болести метаболизма (2, 3).

СТРУКТУРНЕ АНОМАЛИЈЕ КОД МИТОХОНДРИЈСКИХ БОЛЕСТИ
Код оболелих од појединих митохондријских поремећаја сусрећу се телесне аномалије. Најважнији примери се односе на дефицит ТМЕМ70 протеина
(дефект АТП синтазе) и глутарну ацидурију тип 2 (2, 7). Деца са недостатком
ТМЕМ70 типично имају интраутерусни застој у расту, фацијалну дисморфију,
хипоспадију, а описани су и ретки случајеви конгениталне дијафрагмалне херније са касним испољавањем (7, 8). Оболели од глутарне ацидурије тип 2 се
могу препознати по удруженом присуству макроцефалије, проминентног чела,
заравњеног корена носа, лоше формираних ушних шкољки, реналних циста,
неуролошких манифестација, непријатног мириса на знојаве ноге и присуства
високе концентрације глутарне киселине у урину (2, 3).
Скорашња истраживања указала су на могућност да митохондријална дисфункција игра важну улогу у патогенези познате асоцијације конгениталних
аномалија мнемотехнички означене као VACTERL (енг. vertebral anomalies, anal
atresia, cardiovascular anomalies, tracheoesophageal fistula, renal anomalies, limb
anomalies). Постоје докази да поремећај Кребсовог циклуса и метаболизма
пирувата, а посебно дефицит комплекса 4 оксидативне фосфорилације, имају
утицај на настанак описане дисморфолошке асоцијације. Осим тога, клинички
ток појединих болесника са VACTERL асоцијацијом је показивао одређене карактеристике митохондропатија, као што је нпр. удружена појава ендокриних
и неуролошких поремећаја (9).

СМИТ-ЛЕМЛИ-ОПИЦОВА БОЛЕСТ
Дуго истицана као модел урођене болести метаболизма чијом клиничком
сликом доминира дисморфија, Смит-Лемли-Опицова болест се препознаје по
удруженој појави фацијалне дисморфије, микроцефалије и интелектуалних и
бихевиоралних тешкоћа. Синдактилија другог и трећег прста на стопалу, као
и полидактилија, су карактеристика болести, а малформације срца, плућа, бубрега, гастроинтестиналног тракта и гениталија се такође често сусрећу. Овај
ретки поремећај настаје услед мутације у гену који кодира 7-дехидрохолестерол-редуктазу чиме је нарушен последњи корак у синтези холестерола, која
очито има важну функцију у морфогенези бројних органа (2, 3).
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УРОЂЕНИ ПОРЕМЕЋАЈИ ГЛИКОЗИЛАЦИЈЕ
Група урођених поремећаја гликозилације је релативно скоро препозната
и карактеризована, а обухвата нарастајући број ентитета са веома широким
спектром клиничког испољавања (2). Тако, код већине болесника доминирају
неуролошки поремећаји (успорен психомоторни развој, атаксија, епилепсија) а
важан клинички елемент ових мултисистемских болести чине и дисморфички
елементи као нпр: грубе црте лица, ретрогнатија, наглашене трепавице, инвертоване брадавице, укрштени прсти, аномалије ока и друго (10).

ЗАКЉУЧАК
Досадашња искуства указују да се структурне конгениталне аномалије
могу сматрати значајним елементом у клиничкој слици значајног броја УБМ,
пре свега уколико је поремећен метаболизам макромолекула и/или биогенеза
одређених органела. Напредак лабораторијских техника метаболичког и генетичког испитивања омогућио је успешније постављање дијагнозе код значајног
броја болесника, али је детаљан клинички преглед и даље пресудни елемент у
испитивању деце са ретким болестима.
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4.1. УТИЦАЈ ПЕРИНАТАЛНОГ И РАНОГ
НЕОНАТАЛНОГ МОРБИДИТЕТА
НА ПСИХОМОТОРИЧКИ РАЗВОЈ
ДЕЦЕ РОЂЕНЕ У ТЕРМИНУ
Јелена Мартић
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије
„Др Вукан Чупић“, Београд
Медицински факултет Универзитета у Београду
Сматра се да 10 - 20% становништва широм света има известан облик поремећаја психомоторичког развоја (ПМР). Упркос свим напорима да се унапреди
не само преживљавање, већ и дугорочни исход лечења новорођенчади, велика
међународна студија објављена у Лансету 2018. године показала је да се учесталост поремећаја развоја код деце узраста до пет година није значајно променила у периоду од 1990. до 2016. године (1).
Бројна патолошка стања током пренаталног и раног неонаталног периода
могу довести до поремећаја ПМР који се манифестује у виду нарушеног когнитивног, моторичког и/или сензонеуралног развоја. Оштећења централног нервог система (ЦНС) настала у перинаталном периоду могу се јавити код новорођенчади без обзира на трајање гестације, мада је добро позната чињеница да
су учесталост и тежина испољавања обрнуто сразмерни гестационој старости
(2). Посебно осетљива категорија превремено рођене деце су новорођенчад из
гестације < 32 недеље и веома мале телесне масе (< 1500 г) (3, 4). С обзиром на
значај прематуритета као фактора ризика за настанака поремећаја ПМР, ова
тема је издвојена као посебна целина. Често су непрепозната као ризична категорија новорођенчад из касне претерминске гестације (34 0/7 до 36 6/7 недеља). Ова новорођенчад по својим клиничким карактеристикама одговарају
терминској новорођенчади, али их карактерише физиолошка незрелост и успорена адаптација на услове спољашње средине што их чини склоним специфичном морбидитету и настанку поремећаја у ПМР.
Међутим, и један део терминске новорођенче може имати нарушен ПМР
узрокован болестима насталима у перинаталном периоду (Табела 1) (3, 4).
Неки од узрока ових поремећаја ПМР потичу од пренаталних фактора ризика, као што су хроничне болести или инфекције мајке, излагање токсинима
током трудноће или неадекватна исхрана (потхрањеност) у трудноћи. Осим
наведених фактора, значајан утицај на ПМР деце имају и фактори који потичу од породице, односно окружења. Поремећаји ПМР се могу очекивати и у
одсуству наведених патолошких чинилаца код новорођенчади која одрастају
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у неповољној социјалној средини (насиље у породици, претходно постојање
злостављања детета, тешко сиромаштво), у породицама у којима су родитељи
односно старатељи уживаоци психоактивних супстанција или имају теже психијатријске поремећаје или интелектуални дефицит (3 - 5).
Табела 1. Патолошка стања код терминске новорођенчади код којих је могућ
поремећај психомоторичког развоја
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Перинатална асфиксија са или без хипоксично-исхемичне енцефалопатије
Неонатална енцефалопатија и конвулзије друге етиологије
Конгенталне аномалије ЦНС
Интраутерусни застој у расту
Конгениталне инфекције
Инфекције ЦНС-а новорођенчета (менингитис, менингоенцефалитис)
Хромозомске аберације и генетички синдроми
Урођене болести метаболизма с афекцијом ЦНС-а
Потреба за механичком вентилацијом > 24х
Апстиненцијални синдром новорођенчета
Хипербилирубинемија (билирубин > 400μмол/л или знацима билирубинске енцефалопатије)
Неповољан налаз на скринингу слуха
Велике хируршке интервенције на ЦНС-у, срцу, као и торакалне и абдоминалне операције
Одступања од нормалног неуролошког налаза регистрована током неонаталног периода

ПРЕНАТАЛНИ ФАКТОРИ РИЗИКА ЗА НАСТАНАК
ПОРЕМЕЋАЈА ПСИХОМОТОРНОГ РАЗВОЈА
Пренатални фактори ризика могу се поделити на преконцепсијске факторе
и факторе чије деловање се испољава током саме трудноће (хроничне болести
или потхрањеност мајке, инфекције, изложеност токсичним материјама) (6, 7).
Преконцепцијски фактори ризика обухватају широку групу генетских поремећаја, почев од моногенских болести, хромозомских и мултифакторских
поремећаја. Поремећаји ПМР настали као последица ових фактора често се наводе као водећи узрок интелектуалног дефицита.
Дијабетес, хипертензија, реналне и аутоимунске болести на различите начине могу имати негативан утицај на развој плода и новорођеног детета. Сва ова
стања најчешће доводе до инсуфицијенције плацентног крвотока, са последичиним недовољним приливом кисоника и хранљивих материја плоду доводећи до
настанка интраутерусног застоја у расту, за који је утврђено да је значајан узрок
поремећаја ПМР деце. Дијабетес мелитус мајке носи ризик и од настанка аномалија плода, макрозомије (која је чест узрок порођајних повреда и асфиксије) и
хипогликемије, која има негативан утицај на развој мозга новорођенчета.
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Потхрањеност мајке у значајној мери утиче на настанак аномалија ЦНС-а
плода. Дефицит фолне киселине удружен је настанком дефекта неуралне
тубе, а дефицит јода сматра се најпревентабилнијим узроком оштећења мозга.
Потхрањеност мајке такође узрокује и потхрањеност плода, што у удаљеном
исходу има за последицу поремећај ПМР (6).

КОНГЕНИТАЛНЕ ИНФЕКЦИЈЕ КАО УЗРОК
ПОРЕМЕЋАЈА ПСИХОМОТОРИЧКОГ РАЗВОЈА
Цитомегаловирусна инфекција
Инфекција цитомегаловирусом (ЦМВ) представља најчешћу конгениталну инфекцију која се је јавља са учесталошћу од 0,5 до 1%. Код око 10% новорођенчади инфекција се испољава већ на рођењу (симптомски облик) у виду
хепатоспленомегалије, тромбоцитопеније, микроцефалије, интракранијалних
калцификација, остављајаћи код око половине ове новорођенчади дуготрајне
секвеле у виду оштећења слуха, моторичких поремећаја и интелектуалног дефицита. Међутим, и 10-15% асимптомске новорођенчади са ЦМВ инфекцијом има
заостајање у ПМР. Најчешћа секвела ове инфекције, сензонеурално оштећење
слуха, уједно је и најчешћи ненаследни узрок оштећења слуха, и јавља се код
21% асимптомске и 33% симптомске новорођенчади са ЦМВ инфекцијом.
Конгенитална токсоплазноза
Инфекција мајке паразитом Toxoplasama gondii, која се јавља са учесталошћу од 1,5 на 1000 живорођених, чест је узрок неурокогнитивних поремећаја
деце. Уколико се инфекција деси у ранијој гестацији оштећења плода су израженија, најчешће у виду хидроцефалуса, интракранијалних калцификација и
хориоретинитиса. Дугорочне последице се јављају у виду интелектуалног дефицита, конвулзија или поремећаја вида. Новорођенчад која немају видљиве
знаке болести на рођењу морају се пратити, с обзиром да се манифестације
болести могу јавити месецима, па и годинама касније. Пренатално започета
терапија (или у првом месецу по рођењу) пириметамином и сулфадиазином
може значајно смањити неуролошке секвеле код ове деце.
Инфекција рубелом
Матернална инфекција вирусом рубеле током првог и другог триместра
трудноће доводи до настанка конгениталног рубела синдрома новорођенчета
који се манифестује тријасом: глувоћа, конгенитална катаракта и урођена срчана мана, мада је синдром често удружен и са микроцефалијом. Деца оболела
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од конгениталне рубеле у високом проценту имају заостајање у ПМР, изражен интелектуални дефицит, а склони су и аутизму и менталним обољењима
(шизофренија). Оштећење слуха је стопостотно, а већина оболелих у одраслом добу има тежи облик оштећења вида (ретинопатија, глауком, катаракта).
Вакцинација представља најефикаснију меру превенције овог обољења.
Остале интраутерусно стечене инфекције, попут инфекције вирусом хумане имунодефицијенције, херпес симплекс вирусом, Зика вирусом, као и конгенитални сифилис такође могу бити узроци оштећења ЦНС-а плода или разлог
заостајања у психомоторичком развоју у удаљеном току болести.
Хориоамнионитис мајке, осим што представља чест узрок превременог порођаја и повећава ризик од свих компликација прематуритета, удружен је са
настанком церебралне парализе код терминске новорођенчади (7).

ИНТРАУТЕРУСНИ ЗАСТОЈ У РАСТУ
Етиологија интраутерусног застоја у расту (ИУЗР) је мултифакторска, а
фактори који узрокују застој у расту плода могу потицати од мајке, плода или
постељице. Сва стања која нарушавају утероплацентну перфузију и доводе до
последичне хроничне хипоксије плода узрок су асиметричног облика ИУЗР.
Смањене могућности кардиопулмоналне и метаболичке адаптације и њихове последице, перинатална асфиксија, као и честа удруженост са превременим
рађањем најчешће су неонаталне компликације код новорођенчади са овим обликом ИУЗР. Испитивања су показала да неуролошки развој код овог облика у
значајној мери зависи од испољених перинаталних компликација. Коефицијент
интелигенције и визуелно-моторички параметри когнитивног развоја у узрасту
од седам година показују ниже вредности, чести су и поремећаји понашања, углавном по типу хиперактивности и дефицита пажње. Церебрална парализа је 4
до 6 пута чешћа код деце са ИУЗР, нарочито уколико су рођени пре термина.
Деца са симетричним обликом ИУЗР, који настаје као последица генетичких фактора, инфекција или деловања других нокси у раној гестацији, често
имају нарушен раст мозга још у феталном периоду, тако да извесно имају и
тежи облик заостајања у ПМР (3, 6, 7).

РАНИ НЕОНАТАЛНИ МОРБИДИТЕТ И ЗАОСТАЈАЊЕ
У ПСИХОМОТОРНОМ РАЗВОЈУ
Често није могуће издвојити стања која доводе до развоја болести новорођенчета у односу на време настанка, односно да ли је штетни утицај испољен
пре или после рођења. Међу стањима која се код терминске новорођенчети истичу као узроци поремећаја ПМР, а који се манифестују раним неонаталним
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морбидитетом, најзаступљенији су перинатална асфиксија и друга стечена
оштећења ЦНС у виду крварења, цереброваскуларних инсулта или енцефалопатија неасфиктичне етиологије (6, 8).

ПЕРИНАТАЛНА АСФИКСИЈА И ХИПОКСИЧНОИСХЕМИЧНА ЕНЦЕФАЛОПАТИЈА
Смањена перфузија ткива и органа настала као последица нарушене циркулације кроз плаценту и поремећене гасне размене између мајке и плода, чини
основу патогенезе перинаталне асфиксије (ПА). Уколико дође до смањења церебралне перфузије (најтежи облици ПА) покреће се каскада биохемијских
процеса који могу резултовати оштећењем неурона, када говоримо о хипоксично-исхемичној енцефалопатији (ХИЕ). Под дејством хипоксично-исхемичног инсулта оштећење и смрт неурона се одвија у две фазе: рано оштећење и
касно или реперфузионо оштећење, између којих је латентна фаза од неколико
сати, веома значајна због могућности терапијске интервенције. Клиничко испољавање ХИЕ се према Сарнату и Сарнату класификује у три степена: благ,
умерен и тежак. Ова подела и након више деценија и даље има велики клинички значај, пре свега за предикцију морталитета и удаљених скевела. Први
стадијум ХИЕ представња благи облик болести у коме опоравак обично наступа већ након 24 до 48 сати, а неуролошки развој ове деце је обично нормалан,
мада извесни аутори наводе могуће тешкоће у учењу и памћењу у каснијем детињству. За други стадијум карактеристична је појава конвулзија, а опоравак у
овом стадијуму није задовољавајући код 15-40% оболелих. У трећем стадијуму
морталитет је изузетно висок (и до 60%), а већина новорођенчади (преко 90%,
а према неких испитивањима и 100%) има тешке неуролошке секвеле. Помоћне
дијагностичке методе, као што су електроенцефалографија и неурорадиолошка испитивања, а пре свега магнетска резонанција (МР) главе имају велики
значај не само у постављању дијагнозе већ и у предикцији исхода. Постојање
промена на МР главе у регији базалних ганглија и таламуса најчешће указује на
могући поремећај у моторичком и когнитивном развоју. Уколико су промене у
овим регијама удружене са променом у постериорним роговима капсуле интерне доминтан ће бити поремећај у моторичком развоју, док промене у белој
маси чешће су удружене са когнитивним дефицитом (3, 8).
Пре увођења контролисане терапијске хипотермије (ТХ) за лечење умерено
тешких и тешких облика, око 14% преживелих је имало блажи, док је 26,4% новорођенчади са ХИЕ имало умерено-тежак и тежак неуролошки дефицит. Учесталост
церебралне парализе (ЦП) била је 10–13% преживелих са умерено тешким и тешким обликом ХИЕ, а постојање конвулзија и до три пута повећава ризик за настанак ЦП. Код ове деце честа су и оштећења слуха (око 17% од деце са неуролошким
секвелама), а око 40% има одређене поремећаје вида. Са увођењем ТХ значајно је
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побољшан исход код новорођенчади са умерено тешким и тешким обликом ХИЕ.
Студија Азопардија и сарадника показала је повећан број преживелих са нормалним коефицијентом интелигенције (релативни ризик 1.31; р<0.04) и без неуролошких секвела (релативни ризик 1.6; 95% интервал поверења 1.15-2.2), значајно мањи
ризик од ЦП ( (21% према 36%, р<0.03) и тежих неуролошких секвела (22% према
37%, р<0.03) код новорођенчади лечених ТХ у односу на контролну групу (9).
Остали облици стеченог оштећења централног
нервног система новорођенчета
Остали облици стеченог оштећења централног нервног система новорођенчета обухватају широку групу обољења која се манифестују знацима неонаталне енцефалопатије, а која нису узрокована ПА. Међу најчешћим узроцима неонаталне енцефалопатије неасфиктичне етиологије издвајају се енцефалопатија
услед метаболичких обољења (хиперамонијемија, некетозна хиперглицинемија,
органске ацидурије, болест са мирисом урина на јаворов сируп), тешке хипогликемије, бактеријских и вирусних инфекција, неуродегенеративних обољења,
билирубинска енцефалопатија, неонатална епилептичка енцефалопатија и други. Сва ова стања доводе то поремећаја ПМР и могу имати последице у виду
тешким моторичких и когнитивних дефицита, зависно од узрока (6).
Цереброваскуларни инсулт (ЦВИ) настао у пренаталном или раном неонаталном периоду, нарочито уколико је удружен са конвулзијама, представља
значајан фактор ризика за настанак дугорочних секвела, најчешће у виду церебралне парализе, когнитивног дефицита, хемипарезе и епилепсије. Нормалан
ПМР јавља се код 19-33% новорођенчади са исхемичним ЦВИ (6).
Интракранијална крварења код терминске новорођенчади су значајно ређа у
односу на претерминску, али последице у виду тежих поремећаја ПМР су честе.
Тежина секвела зависи од локализације и обима крварења, као и од узрока и тежине клиничког испољавања. Субарахноидна крварења имају најбољу прогнозу,
док су крварења услед асфиксије или удружена са конвулзијама фактор ризика
за нарушен ПМР. Мултифокална паренхимска крварења, крварење у фронтални
лобус, као и интравентрикуларно крварење удружени су са лошијим неуролошким исходом, најчешће у виду моторичког и когнитивног дефицита (6).

ПРЕПОРУКЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ НОВОРОЂЕНЧАДИ СА ВИСОКИМ
РИЗИКОМ ЗА ПОРЕМЕЋАЈ ПСИХОМОТОРИЧКОГ РАЗВОЈА
Европска фондацијa за бригу о новорођеној деци (European Foundation for
the Care of Newborn Infants, EFCNI)) предложила је стандарде који су усвојени на
седници Европског парламента у новембру 2018. и који дају прецизна упутства
за праћење новорођенчади са високим ризиком за настанак поремећаја ПМР
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(10). Усмерени су на рано препознавање поремећаја функције или структурних
оштећења мозга, развој мера превенције и лечења ових стања, као и давање
препорука за њихово праћење.
Основу ових препорука чине неуролошки преглед новорођенчета и клиничка запажања током иницијалне хоспитализације са стандардизованим
праћењем функције нервног система, моторичке функције, когнитивног развоја и понашања. Раном идентификацијом ризичног новорођенчета и применом одговарајуће терапије обезбеђује се смањење неуромоторичких оштећења
(краткорочни бенефит), док даље праћење, лечење и превенција омогућавају
дугорочно побољшање неуролошког исхода (дугорочни бенефит).
Током иницијалне хоспитализације саветују се понављани прегледи новорођенчади у високом ризику за поремећај ПМР уз коришћење верификованих
метода процене неуромоторичког развоја за терминску и претерминску новорођенчад, као што су Дубовицева скала за неуролошку процену претерминске
и терминске новорођенчади, неуролошка процена по Амиел-Тисон, преглед по
Прехтлу и други. За новорођенчад касне претерминске и терминске гестације
са хипоксично-исхемичном енцефалопатијом умереног и тешког стпена (нарочито новорођенчад која су лечена контролисаном терапијском хипотермијом)
у првим данима се саветује градирање степена енцефалопатије применом
Сарнатовог или Томпсоновог скора. Промене у понашању и неуролошком налазу код новорођенчади могу бити последица бола и дискомфорта услед саме
болести, терапијских или дијагностичких процедура, због чега се саветује упоредна употреба и скала за процену бола код новорођенчади.
За дугорочно праћење саветују се прегледи у првих две године по рођењу
са циљем постављања дијагнозе и процене степена развојног поремећаја (церебрална парализа, други облици оштећења моторичке функције, оштећење
слуха и вида, удружени поремећаји,као што су немогућност адекватне
исхране, нарушен раст и респираторна функција). И у овом узрасту треба
користити проверене тестове процене неуромоторичке функције као што су
Алберта скала моторичке процене одојчади или специфични тест за процену развоја превремено рођене новорођенчади мале телесне масе. Клиничко
испитивање треба да буде допуњено неурорадиолошким (ултразвучни преглед ЦНС, магнетска резонанција мозга), електроенцефалографским испитивањима, мониторингом церебралне оксигенације (блиска инфрацрвена
спектроскопија), испитивањем слуха, офталмолошким прегледима и по потреби генетским испитивањима.
Међунардно прихваћен договор стручњака је да се прегледи ради даљег дугорочног праћења вискоризичне новорођенчади врше у узрасту од две године
и пет до пет и по година, тако да се код одојчади и деце са утврђеним поремећајем ПМР може правовремено започети физикална и друга хабилитациона
терапија и ублажити даља прогресија. Значај стандардизовања узраста у којима се врше процене омогућава и међународно поређење исхода.
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Стандарди су усмерени ка неуролошкој и процени моторичке функције
као и испитивању когнитивних функција, понашања и постојања менталних
здравствених проблема. За процене у узрасту од две године се користе стандардизовани тестови којима се испитују неуролошки развој и моторичке
функције, интелигенција, по потреби се врши скрининг аутизма и поремећаје
понашања. У узрасту од пет до пет и по година наведени тестови прилагођени узрасту могу бити допуњени евалуацијом способности читања и писања. У
редовна дугорочна праћења деце са моторичким оштећењима потребно је да
буду укључени и физијатри, док се,зависно од процене, укључују и специјалисти офталмологије и аудиологије (10).
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4.2. РАНИ ПСИХОМОТОРИЧКИ РАЗВОЈ
ПРЕВРЕМЕНО РОЂЕНЕ ДЕЦЕ ЗАЧЕТЕ
ВАНТЕЛЕСНОМ ОПЛОДЊОМ
Георгиос Константинидис, Весна Павловић
Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет,
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине

ВАНТЕЛЕСНА ОПЛОДЊА И РАНИ ПСИХОМОТОРИЧКИ РАЗВОЈ
Ставови око тога да ли вантелесна оплодња (ВТО) има негативних реперкусија на здравље деце зачете на овај начин су још увек подељени.С једне стране, стоје резултати различитих студија, у којима се закључује да деца зачета
техникама ВТО имају статистички значајно већи ризик за превремено рођење
и интраутерину рестрикцију раста, те вишу стопу морталитета (1,2). С друге
стране, стоје истраживања која су показала да не постоји значајна разлика у
морталитету и структури морбидитета између деце зачете методама вантелесне оплодње и деце зачете природним путем (3).Када се говори о психомоторичком развоју ове деце, једна од првих контролисаних студија раног развоја деце
зачете неком од техника вантелесне оплодње објављена је још 1998. године, а
резултати студије су показали да у узрасту од навршених годину дана живота,
ова деца имају знатно виши ризик за заостајање у развоју у поређењу са контролном групом . Насупрот томе, студијаБондуела и сарадника која се бавила
поблематиком развојних поремећаја, није доказала постојање значајних разлика у код деце која су зачета техникама ВТО у односу на природно зачету децу у
узрасту од две године). Слично, велико међународно истраживање које се бавило проценом когнитивних и моторних функција, Понјаерт-Кристоферсен и
сарадника није показало статистички значајну разлику између артефицијално
и природно зачете деце у сфери когнитивног и моторног развоја (3). Резултати
наведених истраживања, подстакли су неколико група истраживача на даље
испитивање психомоторичког развоја код популације деце зачете ВТО, како
би се утврдило да ли постоји ризик за сметње у развоју и колики је тај ризик.
Касније студије показале су да већина деце зачете ВТО ипак има нормалан развој (4). Ипак, истраживање спроведено у Шведској, које је обухватило децу и
одрасле особе зачете техникамавантелесне оплодње од 1982. до 2007. године,
указало је на малу, али статистички значајну разлику, у смислу веће учесталости аутизма, менталне ретардације и других менталних поремећаја у групи
деце и одраслих који су зачети техникама вантелесне оплодње (5).
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ПРЕВРЕМЕНО РОЂЕЊЕ И ПСИХОМОТОРИЧКИ РАЗВОЈ
Око половине деце која су рођена имеђу 24. и 28. гестацијске недеље (ГС)
и око трећине деце рођене између 29. и 32. гестацијске недеље, има неку врсту инвалидитета. Превремено рођена деца чешће имају когнитивна и неуромоторна оштећења, а ризик се повећава са нижом ГС. Учесталост различитих
облика ометености у развоју, који су регистровани током првих година живота код превремено рођене деце, креће се између 8‒13% и значајно је виши
него у популацији деце рођене у термину. У новије време, посебно се истиче значај групе блажих сметњи и поремећаја које је могуће регистровати тек
касније током детињства, а које се односе на сензорне, моторичке, говорно-језичке или комбиноване сметње (6,7). У једној мета анализи која је обухватила
15 истраживања у закључку је изнешена трврдња да превремено рођена деца
предшколског узраста имају лошије социјалне способности и интерреакцију,
лошију саморегулацију на пољу емоција и образаца понашања, те снижен степен пажње. Поремећај активности и дефицит пажње пронађен је код 8,9% деце
која су превремено рођена (8). Управо ово су главни разлози за континуирано
праћење све превремено рођене деце, током читавог раног развојног периода.

ВАНТЕЛЕСНА ОПЛОДЊА И ПРЕВРЕМЕНО РОЂЕЊЕ
У већини спроведених истраживања доказано је да је учесталост превременог рођења већа код артефицијелно зачете деце и да је ова појава независна од
чињенице да ли се ради о једноплодним или вишеплодним трудноћама.
У мета анализи који су начинили Мекдоналд и сарадници закључује се да
је ризик за превремено рођење код једноплодних трудноћа зачетих методама
ВТО 1,52 до 2,27 пута већ у односу на природно зачете једноплодне трудноће,
док је ризик да се роди дете са малом телесном масом 2,65 пута већи у ВТО
зачетим једноплодним трудноћама. У прегледном чланку Фаусера и сарадника, наводе се подаци из једне скоро објављене мета-анализе, која је сумарно
обухватила 28000 деце која су рођена из ВТО зачетих једноплодних трудноћа,
изнет је податак да је ризик превременог рођења са ГС< 32 недеље 1,68 пута
већи код деце зачете вештачком оплодњом, у односу на спонтано зачету децу
(2). Резултати су били слични и кад је упоређена вероватноћа рађања деце са
малом и веома малом телесном масом на рођењу. Релативни ризик од рођења
детета са малом телесном масом био је 1,65 у односу на спонтано зачету децу.
Исто тако, релативни ризик за рођење детета са веома малом телесном масом
био је виши код артефицијанло зачете деце и износио је 1,93. Ризик за рођење
детета са малом телесном масом за гестацијски узраст био је виши за око 40% у
односу на спонтано зачету децу.
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ВАНТЕЛЕСНА ОПЛОДЊА И РАНИ РАЗВОЈ ДЕЦЕ
До сада објављене студије, углавном су изучавале психомоторички развој
деце рођене у термину из ВТО и упоређивале га са исходима код спонтано зачете терминске деце. Једна од таквих је и студија коју су начинили Хашимото и
сарадници (9). Ови аутори су испитивали утицај ВТО на психомоторички развој деце рођене у термину током прве године живота. Резултати истраживања
су указали да не постоји статистички значајна разлика између постигнућа на
тесту за процену психомоторичког развоја. Штавише, деца зачета вантелесном
оплодњом, током периода праћења, при контролама у првом, трећем, шестом
и деветом месецу живота, постизала су више скорове на примењеним тестовима. Чињеница да су глобални развојни количник и резултати постигнути
по сегментима (манипулација, рецептивни говор и друштвени односи), барем
током раног детињства, били значајно бољи у групи деце зачете вантелесном
оплодњом, ауторе овог истраживања навела је на закључак да деца зачета овим
методама имају виши интелектуални потенцијал од спонтано зачете деце,
у случајевима без вишеплодних трудноћа, прематуритета или ниске телесне
масе. Студија групе истраживача из Јапана, такође је показала да вантелесна
оплодња сама по себи, није неповољан прогностички фактор будућег психомоторичког развоја деце, већ да је потенцијално неповољан утицај ВТО на
психомоторички развој деце, резултат вишеплодних трудноћа и превременог
рођења (10). По налазима још две студије из групе скандинавских земаља, овакава тенденција бољег постигнућа на тестовима за процену психомоторичког
развоја, код деце из једноплодних трудноћа зачетих ВТО, се продужава и на
каснији узраст.
У Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине спроведено је истраживање које је обухватило укупно 308 превремено рођене деце од
којих су половина, превремено рођена деца зачета ВТО. У студију су укључена
превремено рођена деца која су била хоспитализована у Институту и која су
након тога, током прве две године живота редовно праћена у неонатолошкој
амбуланти Института. Групу од 154 превремено рођена новорођенчета која
су зачета методама вантелесне оплодње чинила су 33 новорођенчета из једноплодних трудноћа, а 121 из вишеплодних трудноћа (39 деце из тригеминалне
трудноће и 82 детета из близаначких трудноћа). Групу природно зачете превремено рођене деце чинило је 122 детета из једноплодних трудноћа, а 32 детета из
близаначке трудноће.
Показатељи психомоторичког развоја у узрасту од 12, 18 и 24 месеца код
превремено рођене деце зачете вантелесном оплодњом и природно зачете превремено рођене деце приказани су у Табели 1.
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Табела 1. Показатељи психомоторичког развоја у узрасту од 12, 18 и 24
месеца код превремено рођене деце зачете ВТО и природно зачете
превремено рођене деце
Деца зачета вантелесном
оплодњом (No 154)
12 месеци
Brunet-Lézine
Просечна вредност скора ± SD
Моторика
84,362 ± 18,317
Координација
84,553 ± 17,556
Говор
84,149 ± 18,017
Социјални контакт
90,043 ± 14,356
RQ
85,559 ± 12,383
18 месеци
Brunet-Lézine
Просечна вредност скора ± SD
Моторика
85,426 ± 24,440
Координација
87,489 ± 26,496
Говор
88,723 ± 13,194
Социјални контакт
90,777 ± 29,980
RQ
87, 489± 17,877
24 месеца
Brunet-Lézine
Просечна вредност скора ± SD
Моторика
95,514 ± 11,238
Координација
92,929 ± 12,861
Говор
92,057 ± 9,111
Социјални контакт
92,629 ± 9,622
RQ
92,481 ± 8,838
RQ- квоцијент развоја

Природно зачета деца
(No 154)

p

Просечна вредност скора ± SD
85,216 ± 6,275
85,973 ± 7,232
84,432 ± 12,965
86,567 ± 6,984
85,904 ± 5,655

0,408
0,478
0,373
0,052
0,770

Просечна вредност скора ± SD
92,154 ± 12,566
92,277 ± 9,861
90,523 ± 12,916
92,169 ± 14,076
92,388 ± 10,392

<0,01
0,010
0,024
<0,01
<0,01

Просечна вредност скора ± SD
95,069 ± 3,664
92,069 ± 2,902
91,310 ± 4,252
92,124 ± 5,071
93,265 ± 2,729

0,768
0,599
0,580
0,673
0,407

Просечне вредности RQ, као и просечне вредности скора за поједине елементе за процену развоја (моторика, координација, говор и социјални контакт)
по Брунет-Лéзине скали, су се статистички значајно разликовале између ове
две групе само у узрасту од 18 месеци, док у узрасту од 12 и 24 месеца није било
статистички значајне разлике у психомоторичком развоју. Иако се постигнути
скорови нису разликовали значајно у узрасту од 12 месеци, релативни ризик
за подпросечно достигнуће је за децу зачету вантелесном оплодњом био 1,26
пута већи у односу на децу зачету природним путем. У узрасту од 18 месеци
релативни ризик је за децу зачету вантелесном оплодњом био 1,89 пута виши у
односу на децу зачету природним путем. У узрасту од 24 месеца није постојао
повећан ризик за подпросечно постигнуће деце зачете ВТО.
Даљом анализом установљено је да су у узрасту од 18 месеци вештачко зачеће и вишеплодна трудноћа независни фактори ризика за нижу вредност RQ
у узрасту од 18 месеци. Вероватноћа да ће у узрасту од 18 месеци, превремено рођено дете из вантелесне оплодње имати нижу вредностRQ у односу на
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превремено рођено дете исте ГС и календарског узраста из спонтано зачете
трудноће, износи 59,09%. Вероватноћа да ће у узрасту од 18 месеци, превремено рођено дете из вишеплодне трудноће имати мању вредност RQ у односу
на превремено рођено дете исте ГС и календарског узраста природно зачето
износи 36,60 %.

ЗАКЉУЧАК
У узрасту од 24 месеца, превремено рођена деца из ВТО зачетих трудноћа,
ни по једном показатељу психомоторичког развоја се нису разликовала од
превремено рођене деце која су рођена из трудноћа након спонтаног зачећа те
можемо закључити да се не разликују ни у односу на своје вршњаке из опште
популације. Ни ВТО, нити превремено рођење, нису независни негативни фактори ризика за достигнути ниво психомоторичког развоја у узрасту од 24 месеца. Резултати нашег истраживања су у складу са закључцима више објављених студија које су се бавиле проценом психомоторичког развоја превремено
рођене деце у узрасту од две године, код деце која су зачета ВТО и спонтано
зачете деце.
Превремено рођена деца из трудноћа које су зачете ВТО, посебно у периоду између 18. и 24. месеца живота показују израженији капацитет и већи потенцијал да превазиђу евентуалне иницијалне недостаке у односу на спонтано
зачету превремено рођену децу, што имплицира да ову децу треба пратити до
навршене две године живота, како би на време открили евентуалне проблеме
у психомоторичком развоју, али исто тако, да не би преурањено и неосновано
поставили дијагнозу успореног психомоторичког развоја.
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5.1. ЗЛOУПOТРЕБА ПСИХOАКТИВНИХ
СУПСТАНЦИЈА КOД АДOЛЕСЦЕНАТА
Александра Стојадиновић
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине
Медицински факултет Универзитетa у Новом Саду

УВОД
Огроман значај који употреба психоактивних супстанција (ПАС) у
адолесценцији има на морбидитет и морталитет ове популације, намеће потребу
да педијатри буду упознати са основним појмовима везаним за употребу ПАС,
стадијумима употребе, поремећајима који настају услед употребе ПАС, као и
о скринингу и интервенцијама које могу да се примене код адолесцената који
користе легалне и нелегалне психаоктивне супстанције.

ДЕФИНИЦИЈЕ И ПОДЕЛА ПСИХОАКТИВНИХ СУПСТАНЦИЈА
Према дефиницији СЗО, ПАС су супстанције које, када се унесу у организам
утичу на менталне процесе, односно на когнитивне процесе и осећања. Појам
ПАС обухвата читав низ супстанција, како легалних тако и нелегалних. Појам
„психоактивна“ не подразумева обавезно да супстанција узрокује зависност.
ПАС могу да се класификују у односу на то да ли је њихова производња и
употреба друштвено прихватљива и законом дозвољена на три групе: 1) лекови
(аналгетици, седативи и сл); 2) алкохол, кафа и дуван, чија је употеба раширена
и друштвено прихватљива и 3) дроге, чија је употреба и производња друштвено
неприхватљива и законом забрањена.
У односу на деловање, ПАС се такође сврставају у три велике групе:
1. Депресори: супстанције које доводе до поспаности, успоравањa психомоторичке активности, осећаја смирености и опуштања, али такође
снижавају активност центара за дисање и рад срца. У ове супстанције
спадају алкохол, седативи, опијати и опиоиди.
2. Стимуланси: делују стимулативно на ЦНС, стимулишу психичку и
моторичку активност, пружај осећај повећане енергије и снаге, самопоуздања, одсуства страха и замора, убрзавају рад срца и доводе до
пораста крвног притиска. Међу ове супстанције спадају кокаин, крек,
амфетамини, екстази и неке нове сиснтетичке дроге („соли за купање“).
3. Халуциногени: су супстанције које доводе до измењеног опажања, појаве халуцинација, измењеног осећаја за простор и време и до измењеног
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доживљаја себе и окружења. У ове супстанце се убрајају ЛСД, мескалин, пејотл, канабис и различите синтетичке дроге, попут синтетске
марихуане.

РАСПРОСТРАЊЕНОСТ УПОТРЕБЕ ПСИХОАКТИВНИХ
СУПСТАНЦИЈА МЕЂУ АДОЛЕСЦЕНТИМА
ЕСПАД студија (European School Survey Project on Alcohol and Other DrugsESPAD) је истраживање које испитује употребу ПАС код адолесцената узраста 15 до 16 година у Европи. Спроводи се на сваке четири године од 1995.
Последње истраживање спроведено је 2015. године, у њему је учествовало
преко 96.000 ученика из 35 земаља Европе. Нажалост, у овој студији Србија
је учествовала последњи пут 2011. године тако да не постоје подаци посебно
за Србију из 2015. године. Током 2015. у Европи је 18% ученика узраста 1516 година пробало неку илегалну дрогу, најчешће марихуану (16%). Алкохол
је користило било када у животу 80% испитаника, а у последњих 30 дана га
је користило 48%, при чему је интоксикацију алкохолом у последњих 30 дана
имало 46% ученика који су учествовали у истраживању. Пробало је да пуши
цигарете 46% испитаника, а у последњих 30 дана је цигарете пушило 21%
ученика који су учествовали у испитивању (1).

СТАДИЈУМИ УПОТРЕБЕ ПСИХАОКТИВНИХ СУПСТАНЦИЈА
У табели 1 описани су стадијуми употребе ПАС. Први стадијум представља
период у коме адолесцент није још пробао ПАС, али због одређених карактеристика постоји ризик да почне да експериментише њиховом употребом (2).
Иако адолесценти далеко чешће пробају ПАС него што су зависни од њих,
експериментисање њиховом употребом се не сме олако схватити. Чак и прва
употреба ПАС може довести до повреда или смртног исхода. Већина последица везаних за употребу ПАС у адолесценцији није повезана са зависношћу већ
са чињеницом да свака употреба ПАС са собом повлачи одређени ризик.
Употреба ПАС је повезана са ризичним сексуалним понашањем, нежељеном трудноћом или изложеношћу различитим облицима насиља. Адолесценти
су нарочито подложни повредама повезаним са употребом алкохола или нелегалних ПАС (3). Уколико адолесцент болује од неке хроничне болести или има
инвалидитет или недовољну менталну развијеност, то може додатно повећати
његову вулнерабилност како за употребу ПАС тако и за њене последице (4).
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Табела 1. Стадијуми употребе психоактивних супстанција
Стадијум
1

2

3

4

5

Опис
Потенцијал за злоупотребу
• Смањена контрола импулса
• Потреба за непосредним задовољењем потреба
• Доступност алкохола и дрога
• Потреба да адолесцент буде прихваћен међу вршњацима
Експериментисање – откривање еуфорије (ризична употреба)
• Употреба инхаланата, дувана, марихуане и алкохола са пријатељима
• Без или са мало последица
• Мале промене у понашању
Честа употреба – трагање за еуфоријом (злоупотреба)
• Употреба других дрога-стимуланса, ЛСД, седатива
• Промене у понашању и суочавање са последицама
• Повећана учесталост употребе, сам користи ПАС
Редовна употреба – преокупираност потребом да се буде под
утицајем дроге (high-eng) (зависност)
• Свакодневна употреба дроге
• Губитак контроле
• Бројне последице и излагање ризицима
• Отуђивање од породице и пријатеља који не користе дроге
Изгарање – употреба дроге да би се осећао нормално
• Политоксикоманија - употреба више различитих ПАС, тзв. кросадикција или укрштена зависност (cross-addiction, енгл.)
• Осећање кривице, повлачење, срам, кајање, депресија
• Телесно и ментално пропадање
• Повећано излагање ризицима, ауто-деструктивно и суицидално
понашање

УЛОГА ПЕДИЈАТРА У ПРЕВЕНЦИЈИ
УПОТРЕБЕ ПАС У АДОЛЕСЦЕНЦИЈИ
Развој мозга током адолесценције чини младе посебно осетљивим на деловање ПАС и настанак зависности. Што адолесцент раније започне употребу
психактивних супстанција то је ризик за развој злоупотребе и зависности (поремећаја због употребе ПАС виши) (5).
Адолесценција је кључни период у коме педијатри треба да пруже јасне
и конзистентне поруке о апстинирању од употребе ПАС. Према Уредби о
Националном програму за здравствену заштиту жена деце и омладине, млади
би једном годишње током адолесценције требало да разговарају са педијатром
о различитим доменима свог живота, укључујући и употребу ПАС (6).
Адолесценти лекаре доживљавају углавном као поуздан извор информација и
71

Александра Стојадиновић

знања о алкохолу и дрогама и уколико им се приступи на одговарајући начин
спремни су да разговарају са њима о овим темама. Сваки сусрет педијатра и
адолесцента представља врло значајну прилику да адолесцент добије одговарајуће савете везане за очување и унапређење свог здравља, укључујући и савет
да апстинира од употребе било које психоактивне супстанције.

СКРИНИНГ НА УПОТРЕБУ ПСИХОАКТИВНИХ СУПСТАНЦИЈА, КРАТКЕ
ИНТЕРВЕНЦИЈЕ И УПУЋИВАЊЕ НА ДОДАТНУ ЕВАЛУАЦИЈУ И ЛЕЧЕЊЕ
Велика учесталост употребе ПАС међу адолесцентима и ризици повезани
са њом намећу потребу да педијатри, посебно они у примарној здравственој
заштити, стекну знања и вештине да изврше скрининг употребе ПАС, да примене кратке интервенције и по потреби упуте адолесцента на детаљну процену
и лечење. Америчка педијатријска академија је 2016. године дала основне смернице за педијатре у односу на превенцију, откривање употребе ПАС, процену
и даље поступање код адолесцената који употребљавају, злоупотребљавају ове
супстанције или су зависни од њих. У даљем тексту биће укратко изнете ове
смернице, прилагођене систему здравствене заштите и приликама у Србији (7).

СКРИНИНГ УПОТРЕБЕ ПСИХОАКТИВНИХ СУПСТАНЦИЈА
Да би педијатар/лекар добио поуздане информације од адолесцента неопходно је да се обезбеди поверљивост њиховог разговора. Од обезбеђивања
поверљивости зависи да ли ће адолесцент искрено одговорити на питања и
успоставити терапијски савез са њим (8). Најбоље је да се приликом првог
сусрета са адолесцентом и родитељима/законским старатељима разговара о
поверљивости и то пре него што педијатар остане насамо са адолесцентом.
Такође је значајно да им се објасне и границе поверљивости, које се заснивају
на клиничкој процени педијатра о потреби да спречи штету по пацијента или
неку другу особу и да заштити здравље и безбедност адолесцента. Адолесценти
често осете олакшање када сазнају да ће њихови родитељи бити обавештени
о озбиљном проблему, али им треба пружити могућност да одаберу начин на
који ће се информације саопштити родитељима
Адолесценти ће се вероватно мање противити кршењу поверљивости,
уколико најпре са педијатром разговара зашто је саопштавање родитељима
неопходно, који детаљи ће бити саопштени, ко ће то учинити и на који
начин. Адолесценти се највише брину да ће тиме издати пријатеље са којима
су користили ПАС и где су их набављали. Један од начина је да педијатар у
присуству адолесцента саопшти родитељима о каквом је проблему реч или да
то адолесцент учини сам, у присуству педијатра. Спремнији су да пристану да
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се родитељи укључе у разговор, ако се проблеми и препоруке изнесу на начин
који истиче њихове позитивне особине, као што је искреност, жеља да промени
своје понашање, пристанак на даљу евалуацију и лечење.
У ситуацијама када је потребно да се обавесте родитељи/старатељи, врло је
вероватно да ће адолесцент имати користи од укључивања и подршке коју му
они пружају. Искуства показују, да адолесценти углавном не одлазе стручњацима којима су упућени (психолог, психијатар) ако немају подршку одраслих. Ово је посебно велики проблем код адолесцената који злоупотребљавају
ПАС или су зависни (имају поремећај због употребе ПАС), али нису свесни да
постоји проблем. Уколико им педијатар препусти да се сами јаве психијатру
ради даље процене и лечења, они то највероватније неће учинити.
У многим случајевима, до момента када је адолесцент развио озбиљан
поремећај везан за употребу ПАС, родитељи су тога већ свесни или сумњају,
мада могу да потцене озбиљност проблема (9).
У табели 2 приказан је скрининг (The Screening to Brief Intervention - S2BI)
којим се процењује озбиљност употребе ПАС код адолесцената (10). Овај инструмент обухвата употребу дувана, алкохола, марихуане и других/нелегалних
ПАС. Помоћу њега се може проценити да ли адолесцент апстинира од употребе
ПАС, има благ, умерен или тежак поремећај због употребе ПАС. Адолесценти
овај упитник могу попунити самостално или се може обавити интервју са њима.
Сврха скрининга је да се установи каква искуства адолесцент има са употребом ПАС, која могу да се крећу од апстиненције до зависности и да на основу добијених информација спроведе наредне кораке. Резултати скрининга
такође могу да укажу да ли је употреба алкохола или дроге узрок симптома
због којих адолесцент долази код педијатра или можда постоји интеракација
између њихове употребе и лекова које адолесцент добија због неког обољења.
Иако S2BI није формални дијагностички инструмент, одговори на питања о употреби различитих ПАС током претходне године високо корелишу
са постојањем злоупотребе и зависности (поремећаја због употребе ПАС).
Употреба „једном или два пута“ у протеклих годину дан указује да нема поремећаја услед употребе ПАС. Употреба сваког месеца указује на злоупотребу
(благ или умерен поремећај), а употреба једном недељно или чешће указује на
зависност (тежак поремећај).

73

Александра Стојадиновић

Табела 2. Скрининг за процену озбиљности употребе психоактивних
супстанција (The Screening toBrief Intervention - S2BI)
Колико често си користио дуван током последње године?
• Никад
• Једном или два пута
• Сваког месеца
• Једном недељно или чешће
Aлкохол?
• Никад
• Једном или два пута
• Сваког месеца
• Једном недељно или чешће
Марихуану?
• Никад
• Једном или два пута
• Сваког месеца
• Једном недељно или чешће
Прекините ако је одговор на сва три питања био „никад“. У супротном, наставите
са следећим питањима.
Колико пута си користио током последње године лекове које лекар није преписао
теби (нпр. лек против болова или Кончерту?)
• Никад
• Једном или два пута
• Сваког месеца
• Једном недељно или чешће
Нелегалне дроге (као што је кокаин или екстази) ?
• Никад
• Једном или два пута
• Сваког месеца
• Једном недељно или чешће
Инхаланте (као што је азот оксид)?
• Никад
• Једном или два пута
• Сваког месеца
• Једном недељно или чешће
Биљке или синтетичке дроге (као што је салвиа, К2, соли за купање)?
• Никад
• Једном или два пута
• Сваког месеца
• Једном недељно или чешће
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КРАТКЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ НАКОГ СКРИНИНГА
УПОТРЕБЕ ПСИХОАКТИВНИХ СУПСТАНЦИЈА
Кратке интервенције представљају разговор који има за циљ да подстакне
адолесцента на здраве изборе и превенира ризична понашања. Кратке интервенције проистичу из информација које је адолесцент дао о употреби ПАС. У
зависности од тога да ли адолесцент користи ПАС, колико често, да ли има поремећај због употребе ПАС и које је тежине поремећај, педијатар може применити
читав спектар различитих интервенција. Код адолесцената који не користе ПАС
довољно је да похвали адолесцента и да га подржи и подстакне да настави са
таквим понашањем. Ако адолесцент изјави да користи ПАС (експериментише)
али нема елемената за постављање дијагнозе поремећаја услед употребе ПАС,
довољно је да педијатар обави саветовање са адолесцентом, укаже му на ризике
и подстакне га да одустане од употребе ПАС. У случајевима када адолесцент злоупотребљава супстанције или постоји зависност (има поремећај због употребе
ПАС) примењује се кратак мотивациони интервју и пацијент се упућује на даљу
евалуацију и лечење стручњацима одговарајућих профила (7).
У табели 3 приказани су стадијуми упоребе ПАС и циљеви кратких интервенција које педијатар треба да примени, након што добије резултат S2BI скрининга.
Табела 3. Спектар употребе ПАС и циљеви кратких интервенција
Стадијум
Апстиненција

Опис
Време пре него што је
особа икада пробала
дрогу или више од пар
гутљаја алкохола
Употреба ПАС
Ограничена употреба,
без поремећаја
углавном у социјални
(експериментисање) ситуацијама, без
последица. Типично,
употреба се јавља у
предвидиво време, као
што је викенд.

Циљеви кратке интервенције
Превенирати или одложити почетак
употребе ПАС кроз позитивно
подстицање и едукацију адолесцента/
родитеља
Саветовати адолесцента да прекине
употребу ПАС. Пружити савет о
медицинским последицама употребе
ПАС. Подстаћи снаге пацијента.
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Стадијум
Благ до умерен
поремећај повезан
са употребом ПАС
(злоупотреба)

Тежак поремећај
повезан са
употребом ПАС (зависност)

Опис
Употреба у виоско
ризичним ситуацијама,
као што је вожња или
употреба у непознатом
друштву. Употреба
повезана са проблемима
као што је туча,
хапшење или укор у
школи. Употреба ПАС за
регулисање осећања, нпр.
да се ублажи стрес или
депресивност.
Губитак контроле или
компулсивна употреба
дроге повезана са
неуролошким променама
у систему награђивања у
мозгу.

Циљеви кратке интервенције
Кратка процена да би се проверило
како пацијент доживљава проблеме
повезане са употребом ПАС. Дати
јасан и кратак савет да престане са
употребом. Пружити информације о
медицинским последицама употребе
ПАС. Преговарати о промени
понашања- одустајању од употребе
или смањивању. Информисати
родитеље и упутити на даљу
евалуацију и лечење. Редовно пратити
адолесцента.
Као претходно. Укључити родитеље
у планирање третмана кад год је
могуће. Упутити на одговарајући ниво
здравствене заштите. Пратити да би се
осигурала комплијанса у лечењу и да
би се пружила континуирана подршка.

АКУТНИ РИЗИК
Скрининг може да открије да постоји непосредни ризик по здравље и живот
адолесцента због употебе ПАС. На акутни ризик указују интравенска употреба
ПАС, симптоми апстиненцијалног синдрома, активна употреба дроге уз анамнестичке податке о ранијем лечењу у ургентним службама или анамнестички
подаци о ранијем лечењу од зависности. Врло висок ризик постоји када адолесцент користи различите седативе у исто време (нпр. комбинује алкохол и бензодиазепине, барбитурате и/или опијате и опиоиде); честа ексцесивна употреба алкохола и акутна интоксикација алкохолом, управљање моторним возилом
под утицајем алкохола или дроге. У оваквим ситуацијама нужно је да педијатар
одмах провери да ли адолесцент има суицидалне или хомицидне идеје, а затим
да са адолесцентом разговара о повељивости и обавештавању родитеља јер је
неопходно да родитељи буду укључени у осигуравање безбедности адолесцента и наредне кораке у његовом збрињавању и лечењу. Поступак у случају акутног ризика приказан је у табели 4.
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Табела 4. Поступак педијатра у случају акутног ризика по здравље и живот
адолесцента услед употребе психоактивне супстанције
План за адолесценте код којих постоји акутни ризик
• Одмах обавестити родитеље
• Тражити од адолесцента да не користи ПАС док чека да на даљу евалуацију и лечење
• Тражити од родитеља да врше надзор над адолесцентом док чекају на даљу
евалуацију и лечење
• Ако адолесцент има суицдиалне идеје тражити хитан пријем у одговарајућу установу
• Ако родитљи примећују да је ментално стање адолесцента измењено упутити га на
хитну евалуацију
• Ако адолесцент одбија да прихвати правила која постављају родитељи или почне да
прети и постане насилан, саветовати родитеље да позову полицију и одмах затраже
њихову помоћ

На слици 1 прикazan je алгоритам за скрининг употребе ПАС и кратке
интервенције које педијатар може да примени.
Слика 1. Алгоритам скрининга и краткихинтервенција.
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ЗАКЉУЧАК
Имајући у виду да је употреба психоактивних широко супстанција распрострањена међу адолесцентима и са собом носи значајне ризике по њихово
здравље и живот, неопходно је да педијатри имају знања и вештине који су им
потребни како би радили на превенцији употребе психоактивних супстанција,
вршили скрининг употребе ПАС, спроводили кратке интервенције и упућивали адолесцеенте на даљу евалуацију и лечење, у зависности од стадијума употребе супстанција и проблема повезаних са њиховом употребом.
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5.2. ТЕРАПИЈСKИ ПРИСТУПИ KОД ЗЛОУПОТРЕБЕ
И ЗАВИСНОСТИ ОД ПСИХОАKТИВНИХ
СУПСТАНЦИЈА У АДОЛЕСЦЕНЦИЈИ
Миодраг Станковић
Центар за заштиту менталног здравља, Kлинички центар Ниш
Медицински факултет Универзитета у Нишу

УВОД
Заједница у којој адолесценти живе, треба да усмери усаглашене напоре у
раном идентификовању, програмима подизања свести и рутинском праћењу
здравствених података адолесцената. Kада су деца, а посебно адолесценти у
питању, од суштинске важности је да се идентификују и спроводе ефикасне
интервенције за побољшање социјалних вештина, вештина решавања проблема и повећања самопоуздања. Стандардизовани инструменти за скрининг и
идентификацију адолесцената са високим ризиком требало би да буду доступни у националним водичима (у Србији постоји „Национални водич за дијагностиковање и лечење алкохолизма“) (1), а уколико такви водичи не постоје,
стручњаци треба да буду упознати са водећим светским водичима (National
Institute on Drug Abuse) (2). Превентивне програме треба спроводити кроз
школски, социјални и здравствени систем, са општим циљем идентификације,
упућивања на лечење или смањење фактора ризика (3).

ТЕРАПИЈСКИ ПРИСТУПИ КОД ЗЛОУПОТРЕБЕ И ЗАВИСНОСТИ
ОД ПСИХОАКТИВНИХ СУПСТАНЦИЈА КОД АДОЛЕСЦЕНАТА
Терапијски приступи код злоупотребе и зависности од психоактивних
супстанци (ПАС) у адолесценцији подразумевају укључивање најширег круга
специјализованих стручњака из области медицине, психологије, образовања,
социјалне заштите и невладиног сектора.
Педијатри из примарне здравствене заштите имају централну улогу у
третману ризичне и штетне употребе ПАС код адолесцената и кључна су карика у мотивисању пацијента и чланова његове породице за упућивање на
комплекснији третман. Мотивациони интервју помаже да педијатар разуме
шта пацијент мисли о свом штетном понашању, док истовремено подржава пацијента у доношењу одлука о престанку даљег штетног понашања. Педијатар не
покушава да убеди адолесцента да било шта промени, већ са њим разматра могуће последице промене или одржавања истог понашања. Након 3 до 4 виђења
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једном недељно по сат времена, педијатар и пацијент, у присуству родитеља
или без њих (код старијих од 15 година), дискутују о циљевима адолесцената
и могућностима сарадње родитеља, као и где се налазе у односу на почетне
циљеве (4). Немогућност успостављања апстиненције, напуштање третмана,
неспремност за промене, представљају индикације за упућивање адолесцента
дечијем психијатру или психијатру уже специјализованом за лечење болести
зависности.
Први и основни циљ лечења је успостављање апстиненције, било да је реч
о злоупотреби, било о евидентној зависности. Следећи циљ је ублажавање или
потпуно санирање здравствених проблема који су настали употребом дрога.
Паралелно са тим или након тога, следи решавање социјалних, породичних и
школских проблема.
За младе пацијенте у раним фазама детектованог поремећаја злоупотребе
ПАС, може бити неефикасно, па чак и контрапродуктивно довођење у контакт
са особама у узнапредовалим стадијумима болести у току спровођења третмана. Стога треба, када год је то могуће, пре започињања третмана размотрити
могућност издвајања адолесцента из стандардних терапијских протокола намењених одраслим зависницима. Планирање и имплементација интервенција
са младим треба да укључи блиску сарадњу са породицама и са школама, када
је то потребно и могуће (5).
Детоксикациони третман може бити неопходан у случају акутне интоксикација, код злоупотребе ПАС и код озбиљне зависности. Ради се о интервентној и краткотрајној етапи симптоматског лечења. Детоксикацијa акутно интоксикованих се једнократно може спровести на педијатријским одељењима или
педијатријским болничким установама.
Kраткотрајни програм детоксикације прати дужи програм опоравка који
обухвата укључење специјализованих стручњака и институција у случају препознавања злоупотребе и зависности, кроз: (1) болничко лечење, од којих је
у третману адолесцената најефикаснија хоспитализација кроз дневне болнице
за адолесценте јер не захтева боравак у болници, а пружа свеобухватне индивидуализоване програме лечења (индивидуалну терапију, групно саветовање,
узимање лекова, породичну терапију и образовање, као и планирање даље неге;
(2) амбулантно лечење, које омогућава адолесценту да се опоравља присуствовањем групним или индивидуалним саветовањима неколико пута недељно; (3)
групе за подршку, које су обично саставни део програма за продужену негу
и превенцију рецидива, кроз слободно укључивање у подржавајуће и охрабрујуће окружење у којем чланови слушају и деле своје приче везане за зависност и опоравак.
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ТЕРАПИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗАСНОВАНИ НА ДОКАЗИМА
Ефикасност терапијских интервенција за адолесценте са проблемима злоупотребе ПАС је важна тема за родитеље, пружаоце услуга и креаторе политике
у заједници. У свету су препознати најефикаснији третмани адолесцената који
злоупотребљавају ПАС, засновани на доказима, истраживањима и потенцијално обећавајућој пракси.
Терапије засноване на доказима обухватају: приступ јачању адолесцената од стране заједнице (енг. Adolescent Community Reinforcement Approach
- ACRA), кратко интервентно/мотивационо интервјуисање (енг. Brief
Intervention/Motivational Interviewing- BI/MI), когнитивно бихевиорална терапија (енг. Cognitive Behavioral Therapy - CBT), функционална породична терапија (енг. Functional Family Therapy - FFT), терапија побољшања мотивације
и когнитивна терапија понашања (енг. Motivational Enhancement Therapy and
Cognitive Behavioral Therapy), мултидимензионална породична терапија (енг.
Multidimensional Family Therapy) (6,7).
У нашој средини, јасно структурисани програми базирани на доказима
нису довољно заступљени, односно заступљени су у одређеним форматима,
углавном кроз: супортивни треман, когнитивно-бихевиоралну терапију и
породичну терапију. За адолесценте од узраста од 12 до 24 година, препоручује се конципирање интервенција на развијању вештина решавања проблема, развоја комуникацијских вештина и позитивне рекреативне активности,
са циљем елиминисања употребе ПАС и побољшање задовољства животом.
Вежбање нових комуникацијских вештина током сесија и креирање домаћих
задатака су кључне компоненте третмана.
Kогнитивна бихевиорална терапија (KБТ) је широко распрострањена
психотерапијска метода, примењива и у нашим условима. Током 3-10 сесија,
КБТ је усмерена на вештине суочавања, решавање проблема и мењање проблематичних понашања. Примарни циљ је овладавање вештинама одржавања
апстиненције како би се смањила штета која настаје услед употребе ПАС.
Идентификовање и суочавање са ситуацијама високог ризика је кључни терапијски корак. Третман укључује играње улога и испуњавање домаћих задатака
који помажу да се развију, вежбају и усвоје нове вештине (8).
Различите форме породичне терапије се помињу као веома пријемчиве
и ефикасне у третману злоуптребе ПАС и болести зависности. У нашој средини је велики број едукованих стручњака из ове области психотерапије.
Функционална породична терапија (ФФТ) је двофазни третман који је усмерен на бихевиоралне и когнитивне стратегије за кориговање неадекватних образаца породичних интеракција, уз изградњу вештине суочавања и решавања
проблема. У првој фази, фокус је на ангажовању породице у јачање мотивације
за променом, затим на породичној интеракцији уз настојање да се максимизују
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очекивања за промену и смањење кривице. У другој фази, фокус прелази на
примену специфичних техника промене понашања како би се остварила промена у породици (9). Породична терапију спроводе едуковани стручњаци
(психијатри, психолози, социолози, педагози) у оквиру тимова за лечење болести зависности.
Значајни терапијски резултати се постижу и комбинацијом психотерапије
и фармакотерапије, мада због осетљивости популације увек треба бити опрезан при избору психофармака. Психофармакотерапија може бити потребна
у почетној фази, најчешће симптоматски (седативи, психостабилизатори, антидепресиви, витамини, антипсихотици), а специфична терапија је диктирана специфичностима супстанције која се злупотребљава или према којој се
развила зависност, а сам третман спада у домен уско специјализованог психијатријског рада (10).

ЗАКЉУЧАК
Адолесценција је препозната као период почетка ризичних понашања која
утичу на телесно и ментално здравље адолесцената, али и на поремећаје у
одраслом добу. Имајући у виду све чињенице везане за употребу ПАС у адолесценцији, примарна превенција је од кључног значаја. Терапијски приступи код
злоупотребе и зависности од ПАС у адолесценцији подразумевају укључење
најширег круга специјализованих стручњака. У раним фазама детектованог
поремећаја злоупотребе ПАС код адолесцената, треба пре започињања третмана размотрити могућност издвајања адолесцента из стандардних терапијских
протокола за одрасле зависнике. Ефикасност терапијских интервенција за адолесценте са проблемима злоупотребе ПАС и њихов избор треба да буде усмерен на најефикасније третмане, засноване на доказима, истраживањима и
потенцијално обећавајућој пракси.
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6. Исхрана

6.1. НУТРИГЕНЕТИКА И НУТРИГЕНОМИКА
Соња Павловић
Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство
Универзитет у Београду
Индивидуална генетичка варијабилност одређује како специфични режими
исхране утичу на здравље човека. Нутригенетика и нутригеномика изучавају
интеракцију између генома и исхране. Нутригенетика изучава како индивидуални генетички профил може бити одговоран за интолеранцију на одређену
храну, и она обухвата генетичке промене које изазивају урођене метаболичке
болести, као и промене у генима који учествују у метаболизму нутријената.
Нутригеномика изучава како исхрана делује на експресију гена једне индивидуе, и какав ефекат та интеракција има на здравље. Нутригеномика расветљава ефекат индивидуалне генске варијабилности на корелацију између режима
исхране и појаве болести.
Kонцепт да дијета утиче на здравље стара је колико и медицина. Хипократ
је 400. године п.н.е. саветовао лекаре: „Оставите лекове у теглама и флашама ако можете пацијента да излечите храном“. Уважавање чињенице да су
хранљиве материје способне да мењају молекуларне механизме који се налазе у основи физиолошких функција довело је до великог напретка у области исхране. Епидемиолошке студије у различитим популацијама, у одсуству генетичких информација, често су доводиле до погрешних закључака
и препорука у начину исхране. Развој нутригенетике и нутригеномике има
задатак да расветли интеракцију између гена и исхране и омогући оптимизацију здравља кроз персонализовану исхрану. Обе дисциплине имају за циљ
да открију комплексну интеракцију генома и исхране. Омогућавају да разумемо како генетски склоп појединца координише свој одговор на исхрану,
што води ка оптимизацији исхране у складу са генотипом особе. Оне такође
настоје да идентификују и окарактеришу генетичке варијанте које у одговору
на различите хранљиве састојке доводе до развоја патолошких стања. Знања
из ових области омогућавају да се омогући оптимална исхрана за појединца,
односно, персонализована исхрана.

ГЕНЕТИЧКЕ БОЛЕСТИ И ИСХРАНА
Познато је да у основи више болести и патолошких стања леже генетичке промене које своје патолошко дејство експримирају у интеракцији
са одређеним нутријентима. Тако, мутације у гену за фенилаланин хидроксилазу (PAH), доводе до поремећаја метаболизма аминокиселина, тачније,
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до повећане концентрације фенилаланина у крви, што резултује хиперфенилаланинемијом или болешћу фенилкетонуријом. Симптоми болести су:
иреверзибилни поремећај развоја мозга и његових когнитивних функција,
епилепсија, мирис на мишевину, светла пигментација коже и косе, екцематозне промене на кожи и поремећаји понашања. Међутим, правилни дијететски режим, рестрикција уноса фенилаланина од самог рођења, спречава
развој болести.
У Србији је учесталост фенилкетонурије 1 : 12,300 (3 do 4 пацијента годишње). Биохемијски скрининг новорођенчади се спроводи од 1980., а молекуларна дијагностика од 2002. године. Мутациони профил је одређен код 98%
пацијената у Србији (1).
Још једна болест чију генетичку основу познајемо је целијачна болест,
хронична инфламаторна болест танког црева изазвана уносом глутена код
генетички предиспонираних особа. Показано је да особе које имају целијачну болест имају одређени тип HLA гена, изоформе DQ2.5 или DQ8. Ови
гени су препознати као фактор ризика за целијачну болест јер формирају
антиген- презентујуће рецепторе који имају већи афинитет за глиадин
пептиде, што доводи до активације Т лимфоците и активације аутоимуног процеса. Међутим, чак 40% опште популације носи ове ризичне алеле
а да никада не развије целијакију. Присуство HLA - DQ2.5 или DQ8 алела
је неопходно, али не и довољно за развој болести. HLA генотипизација код
деце са целијачном болешћу у Србији показала је да је код свих пацијената
детектован бар један алел који је асоциран са појавом целијачне болести.
94.4% оболелих су носиоци DQ2 протеинске варијанте, док је код 3.7% детектована DQ8 варијанта. Само један пацијент је био негативан за обе DQ2
и DQ8 варијанте и био је носилац DQB1*02 алела. Утврђено је да су највећи
ризик за целијачну болест имали хомозиготни носиоци DQ2.5 хаплотипа
(2). HLA генотипизација може бити користан метод у искључивању ризика
за појаву целијачне болести. Симптоми целијачне болести се могу јавити у
различитим узрастима. Управо из тог разлога, све више се раде предиктивни тестови за целијакију, пре него што дође до оштећења црева који доводе
до карактеристичних симптома.
Интолеранција на лактозу је нормално својство сисара, с тим да се код људи
у току еволуције јавила мутација која је довела до перзистентне експресије лактозног гена, која дозвољава несметану конзумацију млека. Особе које нису
у могућности да разграђују лактозу имају проблема са варењем, мучнином и
дијарејом. Учесталост интолеранције на лактозу је велика у Африци, а минимална на северу Европе, што указује да је природна селекција довела до бољег
преживљавања људи са овом генетичком променом у деловима света у којима
нема алтернативних извора хране.
У досадашњој студији на општој српској популацији, показали смо да је 70%
популације интолерантно, а додатних 25% делимично интолерантно на лактозу.
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ПРЕДИКТИВНИ НУТРИГЕНЕТИЧКИ МАРКЕРИ
Напредак методологије која омогућава свеобухватну анализу генетичког
профила сваког човека довео је до многобројних студија повезаности генома
са нормалним и патолошким стањима (GWAS, genome-wide association study), у
којима је детектован велики број генетичких маркера, међу којима су и нутригенетички предиктивни маркери.
Тако се зна да генетичка варијабилност у генима FTO, FABP2, PPARG,
ADRB2 и ADRB3 утиче на индивидуалну осетљивост на количину масти у
исхрани која може довести до гојазности. Варијанте у истим генима утичу на
потребе у интензитету физичке активности за постизање оптималне телесне
тежине (3). Такође је утврђено да на статус витамина D утиче више варијанти у
генима који учествују у метаболизму витамина D. Посебно су значајне варијанте у гену за рецептор витамина D (VDR) које су асоциране са предиспозицијом
за развој остеопорозе (3). Занимљиво је да је утврђена повезаност варијанти у
гену CYP1A2 са ризиком за развој хипертензије и кардио-васкуларних болести
код особа које конзумирају веће количине кафе (3).

НУТРИГЕНЕТИКА У ДЕЧЈЕМ УЗРАСТУ
Нутригенетичке студије код деце нису бројне. Тако је показано да варијанте у генима укљученим у метаболизам незасићених масних киселина (FADS),
модулишу ефекат ових нутријената на неуролошки развој и алeргијске реакције код детета (4). Поред тога, студија генетичких маркера у генима MC4R и
LEPR, који су повезани са осећајем ситости и контролом апетита, показала је
да постоји повезаност генетичког профила и појаве гојазности у деце предшколског узраста (5). Такође је показана асоцијација између гена одговорних за
хемосензорну перцепцију (TAS2R и CA6) и понашања код деце која су пробирљива у исхрани (6).

НУТРИГЕНОМИКА
Исхрана може да утиче на здравље тако што утиче на експресију гена
који регулишу значајне метаболичке путеве (7). Велики број студија је евалуирао ефекат различитих типова исхране на експресионе профиле гена који
су повезани са појавом одређених болести. Тако „западни“ модел исхране,
који подразумева конзумирање рафинисане хране, као што су бели шећер,
бели хлеб, слаткиши и месне прерађевине, активира гене који су повезани са
инфламацијом и сигналним путевима укљученим у канцерогенезу, за разлику
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од сигналних путева који се активирају при конзумацији поврћа и воћа (8).
Исхрана богата мастима, нарочито засићеним масним киселинама, утиче на
експресију више гена (TNFA, IL6, ADGRE1, LEPR, NPY, DRD4), што резултује
инфламацијом, глукозном интолеранцијом и гојазношћу (9). Многе студије су
показале да „медитеранска дијета“ доводи до промене експресионог профила
више гена (NFKB1, IKBKB, MMP9, IL1B, MAPK8, XBP1) што има антиинфламаторни и антиатерогени ефекат на здравље (10).

ПЕРСОНАЛИЗОВАНА ИСХРАНА
Персонализована исхрана је концепт који промовише исхрану која задовољава потребе појединца или групе људи који имају сличан метаболички
фенотип и сличне генетичке маркере. Циљ персонализоване исхране је да дизајнира нову, функционалну храну и да имплементира навике у исхрани које
би омогућиле превенцију болести и патолошких стања, као што су гојазност,
дијабетес, кардиоваскуларне болести и друге хроничне болести. Овај циљ се
базира на великом напретку у нашем разумевању метаболизма, микробиома и
нутригеномике. Персонализована исхрана настоји да открије научну основу за
разумевање варијабилности у афинитетима, потребама и реакцији на исхрану код људи, што би је у будућности учинило важним фактором у превенцији
болести. Индивидуални генетички профил је основа за „DNK дијету“, која је
један од кључних фактора правилне исхране и очувања здравља.
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6.2. ИСХРАНА ДЕТЕТА СА
МАЛИГНИМ ОБОЉЕЊЕМ
Нада Крстовски
Медицински факултет Универзитета у Београду
Универзитетска дечја клиника, Београд
Нутритивни статус деце оболеле од малигних болести утиче на прогнозу
болести (1). Адекватно ухрањена деца боље толеришу лечење и ређе имају инфекције (2). Деца са малигном болешћу су подложна малнутрицији како због
саме болести тако и због лечења. Адекватна исхрана мора да омогући одржавање нормалне фунције целог тела, способност деце за игру и остале нормалне
дневне активности, опоравак након болести и обезбеди нормалан раст и развој
детета оболелог од рака (3).
Поремећај нутритивног статуса на дијагнози деце са малигном болешћу се
јавља са различитом учесталошћу и креће се од 0 до 50% у зависности од типа
малигнитета. Бројни патофизиолошки механизми доводе до убрзања метаболизма и губитка протеина.
Појава малнутриције зависи од врсте и локализације обољења, врсте и
трајања терапије, као и дозе лекова које дете прима. Комбинација дуготрајног
лечења, честе хоспитализације и пролонгиран боравак у болници утиче на
нутритивни статус. Зависно од врсте малигне болести дефинисане су ризико
групе за настанак малнутриције (Табела 1) (4).
Табела 1. Групе ризика за настанак малнутриције зависно од врсте малигнитета
Висок ризик за настанак
потхрањености
Узнапредовали стадијуми
Вилмсовог тумора,
неуробластома и
рабдомиосаркома
Јуингов сарком
Релапс леукемија

Тумори главе и врата
Стања после трансплантације
коштане сржи
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Умерен ризик за настанак
потхрањености
Неметастаски солидни
тумори

Висок ризик за настанак
гојазности
Зрачење акутне
лимфобластне леукемије

Некомпликована акутна
лимфобластана леукемија

Краниофарингеом
Малигне болести које се
лече кортикостероидима
у дужем периоду
Зрачење целог тела или
главе
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Последице малнутриције су бројне, краткорочне и дугорочне. Краткорочне
последице малнутриције су: губитак мишића и масног ткива, смањена толеранција и неповољан одговор на хемотерапију, одлагање хемотерапије, замор,
биохемијски поремећаји (анемија и хипоалбуминемија), спор опоравак коштане сржи, поремећај метаболизма лекова, склоност инфекцијама, већи психолошки стрес као и смањен квалитет живота. Дугорочне последице малнутриције су поремећај раста (нижи раст), поремећај моторних, когнитивних и неуроразвојних вештина, ризик за настанак метаболичког синдрома, повећан
морталитет, поремећај минерализације костију, смањен квалитет живота и др.
Из свих горе наведених разлога веома је важно да здравствени радници
буду свесни предиспонирајућих фактора за поремећаје исхране и ухрањености
ове деце. (5) како би се на време предузеле мере и циљу превазилажења или ублажавања ових проблема. Дијететичар, родитељи и мултидисциплинарни тим
учествују у дефинисању потреба у исхрани детета са малигном болешћу које се
оствараују адекватним дијетним мерема, затим применом ентералне или парентералне исхране.
У деце која немају поремећај нутритивног статуса али смањеног и неадекватног уноса хране неопходно је обезбедити енерегетски богату храну (дати
савет како повећати калоријски унос). Ентералну исхрану треба размотрити
у случајевима поремећеног нутритивног статуса. Ентерална исхрана је могућа
када је очувана цревна функција. Она обезбеђује интегритет цревне мукозе и
одржава је функционалном. Рана примена ентералне исхране превенира губитке током лечења. Треба је започети уколико је губитак тежине већи од 5% у
односу на тежину на дијагнози као и у случајевима уноса хране мањег од 70%
потреба дуже од 5 дана. Примену парентералне исхране треба размотрити у
случајевима цревне дисфункције која траје дуже од 5 дана. Најчешће је треба
спровести у стањима тешког мукозитиса и ентеритиса, тифлитиса, неутропеничног ентероколитиса, илеуса, оpструкције црева, хилозног асцита након хирушких интервенција и тешког облика калема против домаћина црева.
Деца са малигном болешћу имају посебне потребе везане за исхрану.
Примена различитих цитостатика и других лекова доводи бројних поремећаја
који утичу на исхрану као што су: мука, смањење апетита, повраћање, поремећај укуса (хипогеузија), орални мукозитис, поремећај мириса, опстипација, пролив, повећан апетит, смањење уноса течности, дисфагија и др (5). Не
постоји начин да се предвиди да ли ће дете имати проблеме са исхраном и колико ће они бити озбиљни.
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САВЕТИ ЗА ДЕЦУ КОЈА ИМАЈУ ГУБИТАК
АПЕТИТА, МУКУ И ПОВРАЋАЊЕ
Савети за децу која имају губитак апетита, муку и повраћање су: пити течност најмање један сат пре или после оброка, а не у току оброка, пити хладну
течност током целог дана, јести обичан кекс/пијуцкати течност, јести хладну храну или храну собне температуре, јести сладолед, избегавати зачињену,
масну храну. У случају повраћања започети исхрану бистрим течностима као
што је супа. Примењивати технике исхране у виду дистракције (6).

САВЕТИ ЗА ИСХРАНУ ЗА ДЕЦУ КОЈА ИМАЈУ ПРОЛИВ
Савети за исхрану за децу која имају пролив су: пити довољно течности
(вода, благи чај, бистри бујони и супе), храну распоредити на 5 до 6 мањих оброка, уврстити храну богату калијумом и натријумом (месне супе и чорбе без
масноће, банане, конзервисане кајсије, печен или куван кромпир, пире од бундеве), храна собне температуре. Избегавати храну са високим садржајем влакана
(хлеб од целог зрна, суво и свеже воће), пића са пуно шећера, масну и пржену
храну, храну и пића који изазивају гасове и млечне производе са лактозом (7).

САВЕТИ ЗА ИСХРАНУ ЗА ДЕЦУ КОЈА ИМАЈУ ОПСТИПАЦИЈУ
Превенција опстипације у онколошких болесника подразумева примену лактулозе уколко дете нема столицу током 48 часова. Потребно је понудити доста
течности (50 мл/кг), пожељно топле напитке непосредно након оброка, исхрана
богата влакнима (хлеб интегрални или са додатком мекиња), компоти од сувог
воћа. Крушке, шљиве, кајсије и брескве имају лаксативни ефекат. Лиснато поврће, купус, шаргарепа и сушено воће садрже природну целулозу те је неопходна довољна количина течности како би пражњење било адекватно. У храну која
поспешује кретање црева такође спадају купус, грашак и шпаргла. Цревну флору
потпомажу млечни напици са пробиотицима, нарочито кефир (7).

САВЕТИ ЗА ИСХРАНУ ЗА ДЕЦУ КОЈА МУКОЗИТИС
Дете треба да узима храну која се лако гута и жваће (милк шејк, пудинг,
банана, диња, пасиране крушке и кајсије без коре, компот од воћа, пире од поврћа, кашице за бебе, тестенина са јајима, крем сир, јогурт). Потребно је бирати храну са високом калоријском вредношћу. Храну је неопходно кувати и
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мешати у блендеру. Дете треба да пије уз помоћ сламчице. Избегавати храну и
пића која могу да опеку или огребу грло (врела храна и пића, зачињеана храна,
парадајз, поморанџе, лимунада, хрскава и оштра храна – чипс, крекери, двопек). Након оброка дете треба да седи или стоји бар 30 минута (7).

САВЕТИ ЗА ИСХРАНУ ДЕЦЕ СА НЕУТРОПЕНИЈОМ
(АПСОЛУТАН БРОЈ НЕУТРОФИЛА МАЊИ ОД 0,5 Х 109/L)
Чувати храну у фрижидеру, а не на собној температури. Кувати храну одмах по одмрзавању или је припремати непосредно по куповини. Припремљену
храну појести у року од 24 часа. Не давати воће које се не може добро очистити
и опрати. Избегавати ровита и свежа јаја. Кувати месо и рибу темељно. Сво
поврће термички обрадити, избегавати поврће које се не може термички обрадити. Избегавати месне прерађевине (7).

ВИТАМИНИ
Постоје контроверзе око примене витамина у онколошких пацијенета.
Неки аутори заговарају став да је њихова примена потребна у циљу компензације редукованог антиксидативног стања насталог као последица примене
цитостатика. Међутим давање антиоксидативних лекова током терапије може
да утиче на ефикасност цитостатика и већина педијатријских онколога не саветује примену витаминских суплемената (6).

АЛТРЕНАТИВНИ РЕЖИМИ ИСХРАНЕ
Алтернативни видови исхране, као што су вегетеријанство, макробиотика
и пресна храна, нису препоручљиви за исхрану деце оболеле од рака, јер могу
да имају далекосежне последице по раст и развој детета, али и да негативно
утичу на процес лечења (7).
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6.3. МЛЕЧНЕ ФОРМУЛЕ – НУЖНА АЛТЕРНАТИВА
ПРИРОДНЕ ИСХРАНЕ У ДОЈЕНАЧКОМ ДОБУ
Недељко Радловић
Академија медицинских наука Српског лекарског друштва
Мајчино млеко представља природни продукт максимално прилагођен
нутритивним потребама и физиолошким могућностима новорођенчета и
одојчета. Поред тога, оно је битан фактор заштите од гастроинтестиналних
и респираторних инфекција, као и адекватног имунолошког и метаболичког
програмирања (1, 2). Овоме треба додати да је дојење најбезбеднији, најпрактичнији и најјефтинији вид исхране и важан стимуланс психоемотивног развоја и адекватног формирање лица и усне дупље детета. Отуда Америчка академија за педијатрију инсистира на дојењу до краја прве године по рођењу, па
и дуже, а Светска здравствена организација до краја друге године, па и након
тога. Исхрана на мајчиним грудима је од додатног значаја за децу алергијске
конституције, као и ону која живе у лошим хигијенским и материјалним условима. У недостатку мајчиног млека, као и у ретким стањима где је оно контраиндиковано, за дохрану или исхрану здравог терминског новорођенчета
и одојчета примењује се адаптирано кравље млеко или формуле базиране на
изолату протеина соје, тј. млечни препарати која су одговарајућим технолошким поступцима максимално прилагођена нутритивним потребама детета у
овом животном добу (1, 3). У складу са свременим препорукама адаптирано
кравље млеко има апсолутну предност у односу на формуле базиране на изолату протеина соје (1, 3). Због негативног ефекта на остеогенезу, као и других
недостатака, формуле базиране на изолату протеина соје се не препоручују недоношчету, те му се за дохрану или исхрану до 40. постконцепционе недеље, па
и до 52., примењује одговарајућа формула крављег млека (4). Ова врста млека представља иницијалну храну избора и за новорођенче са интраутерусним
застојем у расту и развоју. Поред тога, постоје и млечне формуле прилагођене
дијететском третману деце са различитим патолошким стањима. Имајући у
виду читав низ недостатака, обично кравље, козје и овчје млеко се не саветује
детету у првој години по рођењу (1, 3).

СТАНДАРДНЕ МЛЕЧНЕ ФОРМУЛЕ
Стандардне млечне формуле представљају нужну алтернативу у исхрани
здравог терминског новорођенчета и одојчета у недостатка мајчиног млека,
као и у ретким стањима где је оно контраиндиковано. Израда им је базирана на
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мајчином млеку као »златном стандарду«, те су захваљујући савременим технолошким могућностима у нутритивном погледу доста блиске мајчином млеку
(1, 3, 5). Међутим, оне не обезбеђују ненутритивна својства која пружају мајчино млеко и акт дојења, те се њихова примена ни у ком случају не може сматрати
еквивалентом природно програмираног начина исхране детета у најранијем
животном добу (3).
Адаптиране формуле крављег млека У циљу елиминације и компензације
читавог низа негативних садржаја, процес прилагођавања крављег млека намењеног за исхрану детета у првој години по рођењу подразумева читав низ
неопходних технолошких поступака (Табела 1).
Табела 1. Основа адаптације крављег млека намењеног исхрани одојчета
• Редукција укупног садржаја и побољшање односа беланчевина сурутке и казеина
• Замена млечне масти комбинацијом биљних уља блиској мастима мајчиног млека и
додатак арахидонске и докозахексаенске киселине
• Изједначавање садржаја лактозе са мајчиним млеком
• Смањење концентрације натријума, калијума и хлора на ниво мајчиног млека
• Свођење укупног садржаја и односа калцијума и фосфора на вредности блиске
мајчином млеку
• Одговарајући додатак микроелемената и витамина

Будући да се нутритивне потребе детета у првих 6 месеци по рођењу битно
разликују од оног у узрасту од 6-12 месеци, постоје две врсте стандардних формула крављег млека, од којих је једна намењена првој, а друга другој групи деце.
Формуле обележене са бројем 1 представљају комплетну храну, што значи да
у одговарајућој количини обезбеђују све неопходне нутријенте детету у првих
4-6 месеци по рођењу, док се формуле означене бројем 2 комбинују са одговарајућом немлечном храном (3).
У циљу компензације ненутритивних својстава мајчиног млека у адаптиране формуле крављег млека се додају пробиотици (Bifidobacterium и Lactobacillus
бактерије), пребиотици (галакто и фруктоолигосахариди) и нуклеотиди.
Међутим, за сада нема конзистентних доказа о њиховом сигнификатно позитивном ефекту на здравље новорођенчета и одојчета, те се не налазе у оквиру
релевантних препорука (3, 5, 6).
Млечне формуле базиране на изолату протеине соје Протеинску компоненту ових формула чине протеини соје са додатком метионина, таурина и Л-карнитина, а угљенохидратну малтодекстрин (1, 7). У другом погледу
се квалитативно не разликују од адаптираних формула крављег млека (1, 7).
Међутим, због слабије сварљивих биљних беланчевина, као и инхибиторног
ефекта фитата на интестиналну ресорпцију минерала, посебно калцијума,
формуле базиране на изолату протеине соје су знатно инфериорније у односу
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на адаптирано кравље млеко, те се, стриктно гледано, саветују само за исхрану
деце са галактоземијом (1, 3, 7). Такође, оне су решење избора у дохрани и вештачкој исхрани одојчади из породица које нагињу вегетаријанству (1, 7). Мада
постоје адекватнија решења, формуле базиране на изолату соје се могу користити у дијететском третману интестиналне интолеранције лактозе, као и реагинског типа алергије на протеине крављег млека код деце након навршених
6 месеци (1, 7-9). Поред наведених недостатака, као и већег садржаја алуминијума у односу на одговарајуће формуле крављег млека, формуле базиране на
изолату протеина соје се не препоручују новорођенчади и новорођенчади са
интраутерусном малнутрицијом, као ни деци са реналном инсуфицијенцијом
(1, 7). Због компоненти које стимулишу лучење TSH, деца са конгениталном
хипотиреозом на исхрани „сојиним млеком”, захтевају додатно брижан ендокринолошки надзор (1).

СПЕЦИЈАЛНЕ МЛЕЧНЕ ФОРМУЛЕ
Формуле крављег млека намењене превремено рођеној новорођенчади У
складу са високом диспропорцијом између релативно високог нутритивног захтева неопходног за обезбеђење брзог раста и развоја и ниског степена физиолошке зрелости, формуле крављег млека намењене за исхрану недоношчади се
битно разликују од формула прилагођених терминском новорођенчету (4, 10).
Ове формуле у односу на стандардне су калоријски богатије за 10-30% и садрже
знатно више протеина, електролита, микроелемената и витамина. Поред тога,
у циљу компензације развојног дефицита лактазне активности, део лактозе је
замењен глукозним олигомерима.
Формуле крављег млека без лактозе Основну разлику ових формула у односу на стандардне еквиваленте истог порекла чини замена лактозе малтодекстрином (9). Намењене су дијететском третману одојчади са интолеранцијом
лактозе у склопу акутног вирусног гастроентеритиса или неког другог патолошког стања које захвата проксимални сегмент танког црева (9).
Млечне формуле базиране на протеинском хидролизату Протеинску
компоненту ових млечних формула чине парцијални (3-10 kDa) или екстензивни (<3 kDa) хидролизати протеина, најчешће крављег млека, а ређе соје
и свињског или говеђег колагена (1). Прва врста формула, сем малтодекстрина уместо лактозе у неким, је идентична стандардним формулама крављег млека, док се у већини других, поред малтодекстрина као редовног
састојка, налази релативно висок садржај средњеланчаних триглицерида (1,
3). Захваљујући мањем степену протеинске хидролизе формуле са парцијалним у односу на екстензивни протеински хидролизат карактерише знатно
мање непријатан укус и мирис, те у складу с тим и много боља прихватљивост. Формуле са парцијалним протеинским хидролизатом су намењене за
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превенцију алергије на протеине крављег млека, док формуле са екстензивним протеинским хидролизатом, поред далеко већег превентивног ефекта,
представљају млеко избора терапији алергије на протеине крављег млека и
соје (1, 3). Поред тога, варијанте ових формула са високим садржајем средњеланчаних триглицерида се користе и у дијететском третману егзокрине инсуфицијенције панкреаса, холестазног синдрома, пролонгиране дијареје и
изражена малнутриција, као и у склопу гастроинтестиналне рехабилитације
након дуже тоталне парентералне исхране (1, 3). У случајевима кад их дете
не прихвата дају се путем сонде.
Млечне формуле базиране на амино киселинама Сем слободних амино
киселина уместо нискомолекулских пептида, нешто веће осмолалности (340
mOsm/kg H2O) и додатно непријатнијег мириса и укуса, ове млечне формуле су
идентичне формулама базираним на екстензивном протеинском хидролизату
(1, 3, 9). Основна индикација за њихову примену је алергија на екстензисвне
протеинске хидролитазе (1, 3).
Млечне формуле са високим садржајем средњеланчаних триглицерида
Изузимајући висок ниво средњеланчаних триглицерида, који чине и до 85%
масти, ове млечне формуле су идентичне стандардним (9). Намењене су за
исхрану деце са поремећајем дигестије, апсорције и транспорта масти (9). У
неким се уместо лактозе налази малтодекстрин, што им даје додатну дијететско-терапијску ширину.
Млечне формуле са фруктозом Формуле са фруктозом као угљенохидратном компонентом су прилагођене деци са изузетно ретким аутозомно рецесивним дефектом интестиналне апсорпције глукозе и галактозе.
Антирефлуксне формуле Ове млечне формуле, сем галактоманана из рогача или кукурузног и пиринџаног скроба, који им повећавају густину, су
идентичне стандардним формулама (9). Примењују се у исхрани одојчади са
израженим гастроезофагусним рефлуксом (9). Постоје и варијанте базиране
на екстензивном протеинском хидролизату које су намењене одојчадима са
гастроезофагусним рефлуксом узрокованим алергијом на протеине крављег
млека или соје.
Млечне формуле намењене деци са метаболичким поремећајима Постоји
широк спектар млечних формула прилагођених дијететском третману различитих метаболичких обољења, као што су галактоземија, фенилкетонурија,
хомоцистинурија, пропионска ацидемија, изовалеријанска ацидемија, дефицит дехидрогеназе кетокиселина рачвастих ланаца и друга. Карактерише их
одсуство нутријената који се не метаболишу, а неке од њих и одговарајући додатак (Табела 2) (9).
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Табела 2. Млечне формуле намењене дијететском третману метаболичких
обољења
Обољење
Галактоземија
Фенилкетонурија
Хомоцистинурија
Пропионска ацидемија
Дефект дехидрогеназе
кетокиселина рачвастих ланаца

Врста формуле
Без лактозе
Без фенилаланина и са додатком тирозина
Без метионина и са додатком цистеина
Без леуцина
Без валина, леуцина и изолеуцина
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7.1. ХРОНИЧНЕ ИНФЛАМАТОРНЕ БОЛЕСТИ ЦРЕВА
Биљана Вулетић
Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Одељење
педијатрије
Хроничне инфламаторне болести црева (ИБЦ), Кронова болест, улцерозни
колитис (УК) и некласификована инфламаторна болест црева, чине хетерогену
групу запаљењских болести гастроинтестиналног тракта (ГИТ) са значајним
морбидитетом међу децом и адолесцентима (1). У око 25% пацијената болест
почиње пре навршене 20. године, при чему u 18% пре 10. године и у 4% пре 5.
године. У развијеним земљама света, САД и Канада, инциденца ИБЦ у дечјем
и адолесцентном добу је у порасту и јавља се са преваленцом од 100-200 на
100.000 деце, каква је у САД. Са проценом да их данас има око 70.000, претпоставља се да ће већина педијатара у будућности морати да се бави њиховим
третманом (2).
Упркос бројним истраживањима широм света, још увек није дефинисана
јасна етиологија, а ни превенција ових обољења. Најновија сазнања говоре
у прилог мултифакторијалне етиологије са комплексом интерреакције
између услова животне средине, генетике, епигенетике и имунског система
домаћина, што резултира абнормалним имуним одговором и хроничном
инфламацијом. Кључну улогу услова животне средине документују резултати
студија о порасту инциденце и у земљама у развоју, као последица промене
животног стила, тзв. Westernized, што допуњује чињеница да имигранти из
региона са малом инциденцом имају повећан ризик за оболевaњем доласком
у развијене земље са високом инциденцом за ИБЦ, нарочито ако су у мађем
животном добу. Веома добро документован као значајан чинилац у настанку
ИБЦ је поремећена интестинална флора, затим дијетне навике детета као и
инфекције, антибиотици, пушење, географско подручје и хигијенске навике.
Процена је, на основу свих сазнања, да ИБЦ настају као последица нарушене
равнотеже између цревних микрорганизама и/или неадекватног имунског
одговора на стимулацију антигенима присутним у интестинуму код генетски
предиспонираних индивидуа (3). Улога ризичног, препознатог гена за ИБЦ,
(NOD2, TLR4) подразумева дефект у препознавању микробиоте, имунског
(урођеног и стеченог ) одговора на њих и/или функцију мукозне баријере, тако
да је поремећај имунорегулације интестиналне мукозе од примарне важности у
патогенези ИБЦ. Црево се налази у стању перманентне имунолошке стимулације
микробима и антигенима из хране. Код ИБЦ патолошка инфламација замењује
физиолошку и још увек је нејасно да ли је реч о абнормалном одговору на
уобичајене ентеричке антигене или пак о нормалном одговору на још увек
неидентификоване микробе. У развоју болести оргомну улогу имају медијатори
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упале (цитокини, реактивни метаболити кисеоника, фактори раста) који
доводе до деструкције ткива и његовог ремоделирања са фиброзом.

КЛИНИЧКА СЛИКА
Клиничка презентација ИБЦ код деце и адолесцената је крајње варијабилна,
најчешће презентовани знаци и симтоми су приказани у табели 1. Педијатри
морају постати фамилијарни и са атипичним манифестацијама ИБЦ зато што
их 22% деце имају доминантно, као иницијалне симптоме болести (Табела 2).
Обавезно треба размотрити и породично оптерећење, јер 20% деце са ИБЦ има
болесне сроднике.
Табела 1. Клиничка презентација ИБЦ код деце и адолесцента
Симптоми/клинички (%)

Кронова болест

Улцерозни колитис

Губитак u тежини

55-80

31-38

Температура

38-

Анорексија

2-25

6

Заостајање у расту и матурацији

3-4

0

Летаргија

13-27

2-12

Бол у трбуху

67-86

43-62

Дијареја

30-78

74-98

Ректално крварење

22-49

83-84

Мучнина/повраћање

6

<1

Опстипација

1

0

Перианална болест

6-15

0

Афтозни стоматитис

5-28

13

Општи

Гастроинтестинални

Kugathasan S, Judd RH, Hoffmann RG, et al. Wisconsin Pediatric Inflammatory Bowel Disease Alliance.
Epidemiologic and clinical characteristics of children with newly diagnosed inflammatory bowel disease
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ФИЗИКАЛНИ ПРЕГЛЕД
Физикални преглед детета са сумњом на ИБЦ мора бити детаљан, са добром
проценом криве раста и евентуалнг губитка у телесној маси. Посебну пажњу заслужује податак да су 25% деце са ИБЦ гојазна , тако да могућност болести код
њих не треба занемаривати. Прегледом трбуха се налази фокална осетљивост
или дифузна у релацији са дистрибуцијом болести а ако је са повратним ефектом
може значити перфорацију или апсцес где треба убрзати дијгностику. Прегледом
перианалног региона се налазе фисуре, фистуле или апсцеси. Дигитални преглд
ректума је врло информативан по питању постојања стриктура, флуктуације апсцеса или окултног крварења. Други потенцијални налази приликом физикалног
прегледа могу бити афтозне улцерације у усној дупљи, знаци закаснелог пубертета, промене на кожи као што су erythema nodosum и pyoderma gangrenosum (4).
Табела 2. Екстраинтестиналне манифестација ИБЦ у деце и адолесцената
Дерматолошке Скелетне
Erythema nodosum Arthritis
Pyoderma
gangrenosum

Osteopenia
Osteoporosis

Хепатичне
Очне
Primary sclerosing Episcleritis
cholangitis
Uveitis
Autoimmunе
hepatitis
Iritis

Бубрежне
Urolithiasis

Панкреасне
Pancreatitis

Хематолошке
Anemia
Venous
thromboembolism

Ankylosing
spondylitis
Rosen MJ, Dhawan A, Saeed SA. Inflammatory bowel disease in children and adolescents. JAMA
Pediatr. 2015; 169(11):1053-60.

ДИЈАГНОЗА
Најчешће лабораторијске абнормалности у деце са ИБЦ су анемија, тромбоцитоза, хипоалбуминемија и повишен ниво маркера запаљења (Табела 3).
Нормални лабораторијски налази не искључују дијагнозу ИБЦ, зато што се процењује да око 10-20% деце са ИБЦ могу имати референтне резултате и то чешће
за Кронову болест у односу на улцерозни колитис (5). Лабораторијска дијагностика ИБЦ укључује и серолошке и генетске маркере који такође могу бити
негативни код деце са ИБЦ због ограничене сензитивности од 65%. Златни стандард у дефинитивној потврди ИБЦ су езофагогастродуоденоскопија и илеоколоноскопија са биопсијом и хистопатолошким налазом који јасно класификује
тип болести, њену озбиљност и обим. За детаљнију евалуацију локације болести,
претеће компликације, интестиналне стриктуре помаже ентерографија на магнетној резонанци којом треба допунити ендоскопску дијагнозу (6).
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Табела 3. Почетна лабораторијска испитивања пацијента са суспектном ИБЦ
Преглед крви
Kомплетна крвна слика
SE, CRP
Aнализе функције јетре
(AST, ALT, GGT, AP, билирубин)
Aлбумини

Преглед столице
Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia species,
Escherichia coli, Clostridium difficile
Lamblia intestinalis, Entamoeba hystolitica, хелминти
Окултно крварење
Фекални калпротектин

ТЕРАПИЈА И ПРОГНОЗА
Циљеви терапије ИБЦ су се драматично изменили у последњих 20 година. То више није само постизање редукције симптома и бољег квалитета
живота већ и повратак нормалног развоја и елиминација комликација после потпуног опоравка оштећене слузнице. Терапија се тако може сврстати
у ону која индукује ремисију, служи за њено одржавање или је адекватна за
обе индикације (кортикостероиди, ексклузивна ентерална исхрана, имуномодулатори). Савремена тзв.биолошка терапија, увођењем моноклонских
антитела против TNF (tumor necrosis factor) главног проинфламаторног цитокина у ИБЦ значи револуционарни заокрет у третману Кронове боелсти и
улцерозног колитиса са добрим резултатима у зацељењу оштећене слузнице
црева. Ипак, симптоми ИБЦ имају рекурентни ток без обзира на терапију
и често без логичног објашњења. Већина оболеле деце нарочито пацијенти
са Кроновом болести имају после извесног времена потребу за хируршком
интервенцијом, при чему је време од појаве симптома до хируршке интервенције краће код деце у односу на одрасле. Ризик од настанка карцинома
колона код особа које дуго болују од Кронове болести се не разликује од
оних са улцерозним колитисом.
ИБЦ представљају оболења са високим морбидитетом али и ниским
морталитетом. Без обзира на тежину болести и компликације, велики број деце
са ИБЦ воде активан живот са повременим погоршањем симптома.
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7.2. УЧЕСТАЛОСТ ЦЕЛИЈАЧНЕ БОЛЕСТИ
КОД БРАЋЕ И СЕСТАРА ДЕЦЕ СА
РАНИЈЕ ДОКАЗАНОМ БОЛЕШЋУ
Зоран Лековић
Универзитетска дечја клиника, Београд
Медицински факултет, Београд
Целијачна болест је мултисистемска аутоимуна болест која се јавља код генетски предиспонираних особа експонираних глутену пшенице, ражи и јечма. Виђа
се у свим популационим групацијама, а најчешће код припадника беле популације, посебно западноевропске. Просечна преваленција у Европи и Сједињеним
Америчким Државама варира од 1:150 до 1:300, при чему у Скандинавији и
Западној Ирској 1.99 до 1:122. Преваленција клинички манифестне форме болесту је знатно нижа и износи од 1:300 (Западна Ирска) до 1:4000 (Португал) (1, 2).
Са аспекта клиничке експресије, разликују се два основна типа целијачне
болести, симптоматски и асимптоматски. У оквиру симптоматске болести издвајају се два подтипа, класични (типични) и некласични (атипични). Класични
облик болести, који се углавном среће код старије одојчади и мале деце, карактерише хронична дијареја (>2 недеље), анорексија, губитак телесне масе, застој
у лонгитидиналном расту и наглашена апатија. Некласични облик болести, који
се захваљујући увођењу серлошког скрининга данас знатно чешће дијагностикује но раније, се примарно виђа код деце после 3. године и одраслих, У овм
подтипу симптоматске болести, за разлику од класичног, доминирају екстраинтестиналне манифестације (заостатак у лонгитудиналном расту и матурацији,
сидеропенијска анемија и друге), док су интестиналне манифестације одсутне
или атипичне (хронична опстипација, рекурентни абдоминални бол) (1-4).
У асимптоматској форми целијачне болести се такође разликују два подтипа: латентни („silent“) и потенцијални. У оба подтипа болести, поред одсуства
симптома, пацијенти имају позитивне серолошке параметре целијачне болести, а разликују се по постојању карактеристичне лимфоцитне инфилтрације
слузокоже танког црева у латентној форми (1-4).

ДИЈАГНОЗА ЦЕЛИЈАЧНЕ БОЛЕСТИ
Златни стандард у дијагностици целијачне болести представља ентеробиопсија са патохистолошким прегледом слузокоже танког црева. Међутим, она
је данас обавезујућа само у случајевима асимптоматске и атипичне форме болести (1-3, 5, 6).
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Кључни напредак представља откриће високо специфичних и сензитивних
серолошких тестова који је довео до револуције у стопи детекције и препознавања целијачне болести као јавног здравственог проблема широм света.
Помоћу серолошких тестова специфичних за целијачну болест могуће је детектовати, не само клинички манифестне, већ и асимптоматске облике болести.
Повећана употребе ових тестова у скринингу и дијагностици довела је до сврставања целијачне болести у једну од најчешћих генетских болести. Најчешће
коришћени и описани серолошки тестови за целијачну болест су анти-ендомизијумска антитела (ЕМА), антитела на ткивну трансглутаминазу (AtTG) и
антитела на деаминовани-глутеински пептид (DGP) (3, 5). Осим што помажу
у селекцији пацијената за ентеробиопсију, ови тестови имају велики значај у
праћењу доследности безглутенске дијете, као и у студијама које процењују
преваленцију обољења у општој или ризичним популацијама.
У складу са најновијим препорукама Европског удружења за дечју гастроентерологију, хепатологоију и нутрицију (ESPGHAN), дефинисаним 2010 године и публикованим две године касније, ентеробиопсија са патохистолошком
анализом слузнице танког црева није неопходна код болесника са клиничком
сликом која одговара класичном облику целијачне болести и који уз то имају
титар AtTG десет пута изнад горње референтне вредности, позитивна ЕМА
антитела и присуство „целијачног HLA“ (DQ2 и/или DQ8) (3).

ГЕНЕТСКА ОСНОВА ЦЕЛИЈАЧНЕ БОЛЕСТИ
На генетску предиспозицију у развоју целијачне болести су, независно једни од других, указали су истраживачи у Сједињеним Америчким Државама и
Великој Британији још 1972. године. Резултати ових студија су показали преваленцију целијачне болести код сродника првог реда у распону од 1,6 до 38% (1, 3,
7-9). Такође, неколико студија потврђује да су браћа и сестре у већем ризику од
развоја целијачне болести у односу на друге сроднике првог реда оболелог (10).
Бројна испитивања су показала да је главна генетска асоцијација целијачне болести са генима главног хистокомпатибилног комплекса (HLA), лоцираним на 6. хромозому. HLA је супер локус и садржи велики број гена који
регулишу имуни одговор кодирајући протеине који представљају антигене,
експримиране на већини људских ћелија, одговорне за способност организма
да препозна сопствене од страних молекула. Почетне студије су идентификовале регионе HLA-A1, HLA-B8 и HLA-DR3 као главне етиолошке варијанте,
док су касније молекуларне студије указале да су HLA гени II класе који кодирају HLA-DQ2 и DQ8 молекуле директно повезани са развојем поремећаја.
Резултати генетских истраживања показују да око 90-95% болесника са целијачном болешћу има HLA-DQ2 протеин, а да скоро сви преостали пацијенти имају DQ8. (1-3, 7, 8)
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HLA-DQ2 и DQ8 молекули се налазе на површини антиген презентујућих
ћелија. Њихова улога се састоји у везивању претходно деаминованих глутенских пептиде и њиховој презентацији CD4 Т-лимфоцитима доводећи до
бурне имунолошке реакције у слузокожи танког црева резултујући њеним
оштећењем. Како DQ2 и DQ8 гене одређују тип имунске реакције на нивоу
слузокоже црева бројни аутори су их назвали „генима имуног одговора“ (7-9).
Међутим, сама експресија HLA-DQ2 i DQ8 није довољна за развој болести,
што објашњава и присуство ових молекула у 20-30% здравих особа. Резултате
истраживања у испитивању браће и сестара оболелих су довела до закључка да
само око 40% генетске основе припада HLA генотипу. С тога, присуство осетљивих DQ варијанти не предвиђа развој болести, али њихово одсуство указује да целијачне болести нема, врло вероватно са негативном предиктивном
вредношћу близу 100% (7-9).
Од других генетских асоцијација са целијачном болешћу пронађена је веза
са функционалним генима које кодирају гени HLA класе 1, такође лоцираним
на 6-хромозому. Они учествују у регулацији транспорта протеина кроз ентероцит, а њихова нефункционалност која je констатована у целијачној болести,
за последицу има поремећај одржавања хомеостазе интестиналног епитела.
Најзначанији за развој целијачне болести су MICA (ген који кодира високо полиморфни главни комплекс хистокомпатабилности класе I ланчаног протеина
А) и MICB (ген који кодира глико-протеин који је лиганд за НКГ2Д тип II рецептора. Везивање лиганда активира цитолитички одговор природних ћелија
убица-NK, CD8 алфа/бета Т ћелија и гама/делта Т ћелија које експримирају
рецептор. Овај протеин је изазван стресом и сличан је молекулима MHC класе
I. Повећана експресија ових гена је посебно присутна код асимптоматских или
олигосимптоматских форми целијачне болести (9).
Потрага за другим генима који стварају генетски предуслов за развој
целијачне болести открио је бројне локусе на неколико различитих хромозома,
од којих су нека повезане са подложношћу за развој и других аутоимунских
обољења (диjабетеса мелитуса тип 1) (7-9, 10).

НАША СТУДИЈА
У Србији до сада није било епидемиолошких студија која би утврдила
инциденцију целијачне болести међу сродницима првог реда. Стога смо спровели
ретроспективно-проспективну студију на Универзитетској дечјој клиници у
Београду од јануара 1997. до августа 2013. године у којој је анализирана учесталост целијачне болести у сродника првог реда (браће и сестара) оболелих.
Испитивање је обухватило 147 деце, од којих је 64, старости 6,72±4,55 година, са целијачном болешћу дијагностикованом у складу са ESPGHAN критеријумима из 1989. године и 83, старости 11,77±6,2 година, тј. њихова браћа
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и сестре код којих је пре патохистолошке верификације исте болести утврђен
повишен титар антитела на ткивну трансглутаминазу (2, 3, 5).
Дијагноза целијачне болести се заснивала на детаљној анамнези, комплетном клиничком прегледу са поређењем телесне висине и тежине са стандардним
вредностима за одговарајући узраст и пол, узимању основних биохемијских и
хематолошких параметара и одређивању серумског нивоа антитела на ткивну
трансглутаминазу IgA класе, а у деветоро деце и IgG класа. Потврда целијачне болести се заснивала на стриктном поштовању ESPGHAN критеријума
из 1989. и 2010. године (3, 5). Ентеробиопсија се обављала трансендоскопски.
Сви узорци слузнице танког црева су били подвргнути стереомикроскопском
прегледу са класификацијом налаза и упућивани на патохистолошку анализу.
Диференцирање патохистолошких промена на слузокожи танког црева се обављало према модификованим Маршовим критеријумима.
У групи деце са већ дијагностикованом целијачном болешћу је било 18
дечака и 46 девојчица, а у групи браће и сестара је било 46 дечака и 37 девојчица.
На основу резултата учињених испитивања целијачна болест је у групи браће и
сестара констатована у 13/83 (15,66%) деце и то код 7 девојчица i 6 дечака.
Од 13-оро браће и сестара, у 10 је серолошким тестом постављена индикација за ентеробиопсију, док је троје (23,1%) имало клиничке и анамнезне податке карактеристичне за класичну целијачну болест. У 9/13 (69,2%)
констатована је асимптоматска форма болести и у једном случају атипична.
У све деце сродника првог реда (браће и сестара) код којих је постављена
дијагноза целијачне болести серолошки скрининг је био позитиван. Такође,
патохистолошки преглед слузокоже танког црева код свих испитаника је био
карактеристичан за целијачну болест. Само у једног испитаника је констатована инфилтративно-хиперпластична инфламација, док су остали имали
деструктивну енетропатију.
Резултати наше студије су показали да је одређивање серумског нивоа
AtTG IgA класе високо сензитивна метода у препознавању асимптоматских и
атипичних форми целијачне болести код браће и сестара деце са претходно
постављеном дијагнозом.
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7.3. АКУТНИ АПЕНДИЦИТИС
Зоран Голубовић
Универзитетска дечја клиника, Београд
Медицински факултет, Београд
Упала црвуљка или аппендицитис је најчешће хируршко обољење у дечјем
узрасту. И ако се за ово обољење зна од давнина, а покушаји хируршког лечење
датирају још из средњег века, прва успешна апендектомија начињена је 1735.
године. Ипак и данас постоје различите дилеме око дијагностике, али и начина
лечења ове болести. У том смислу овај рад је и конципиран као наш покушај
решавања неких од дилема на основу сопствених искустава и на основу
најновијих података из литературе о овом проблему.

АКУТНИ ИЛИ ХРОНИЧНИ АПЕНДИЦИТИС
И поред чињенице да се у уџбеницима патологије не наводи постојање
хроничне упале апендикса пракса говори другачије. Постојање хроничног рекурентног апендицитиса је дуго било контроверзно, а од недавно је поново
узето у разматрање. Док се акутни апендицитис појављује са више типичним
редоследом знакова и симптома, презентација хроничног, рекурентног апендицитиса је више збуњујућа и необичнија. Након раних покушаја описивања
хроничног и рекурентног апендицитиса у последњим деценијама 19. века, овај
термин је био напуштен. Међутим, недавни извештаји великих серија пацијената поново су успоставили термин и концепт хроничног рецидивантног апендицитиса. Хронични рекурентни апендицитис обухвата око 1,5 до 10% свих
упала црвуљка. Сматра се да упала црвуљка представља парцијалну опструкцију лумена фекалитима, лимфоидном хиперплазијом, туморима или страним
телима. Секреција у лумен некад прошири исти и притисак надилази опструкцију што резултира пражњењем садржаја лумена, а то води потпуном и ли делимичном нестанку симптома. Блага локална упала након напада акутног бола
може резултирати хроничном нелагодношћу и водити у стање хроницитета (1).
Дијагностички критеријуми за хронични рекурентни апендицитис је историја
сличних, понављајућих напада бола у десном доњем квадранту. Ови пацијенти
бивају подвргнути великом броју дијагностичких процедура са углавном негативним налазима. Када се од стране гастроентеролога искључе све остале диференцијалне дијагнозе пацијенти се обраћају хирургу, адефинитивна дијагноза
може бити потврђена само делимично хистопатолошким прегледом, а код око
93% пацијената и нестанком тегоба које су предходиле операцији. Увек остаје
проблем оних пацијената који и после хируршке интервенције испољавају исте
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симптоме. У закључку, хронични рекурентни апендицитис треба размотрити
у диференцијалној дијагнози у процени детета са абдоминалним болом. Неки
аутори су предложили критеријуме за хронични апендицитис: перзистенција
симптома више од две недеље, потврда хроничне упале апендикса на патолошком прегледу и ублажавање симптома након операције (2).

ПРАВИЛНА И ПРАВОВРЕМЕНА ДИЈАГНОЗА
Дијагноза апендицитиса и даље остаје изазов дечјем хирургу. Без обзира
на савремену дијагностичку палету које се придржавамо, често бивамо изненађени налазом како хладног (белог) неупаљеног апендикса тако и пропустом
у правцу појаве перфоративног апендикса, поготову код пацијента узраста до
три године. У самој дијагностици па и одлуци о даљем лечењу поставља се питање хитности и оправданости журбе са операцијом. Да ли апендицитис спада
у само хитне или и угржавајуће болести, тј. колко је хитно потребно оперисати. Ако постоје јасни знаци перфорације, изразит дефанс, излив у абдомену
потврђен ехосонографски уз ехосонографске знаке перфорираног апендикса,
удружених са општим лошим стањем пацијента болест се мора сматрати угрожавајућом, те операција не сме бити одлагана више од 6 сати. У случају постављања дијагнозе вероватног апендицитиса уз преоперативну примену антибиотика и правилну рехидратацију операција спада у хитне али уз могућност
одлагања и дуже од 6 сати, тј до јутра (3, 4). У савременој литератури јасно
је показано да одлагање дијагнозе и одлагање операције повећава број перфоративних апендикса, али истовремено смањује број непотребних, хладних
апендектомија. Насупрот томе у свим центрима где постоји успех у смањењу
перфорација јасно је показан и веђи број хладних апендектомија. Перфорација
апендикса је скоро универзална у деце испод 3 године живота, наспрам мање
од 15% у адолесцената. Дијагноза се код старије деце поставља успешније због
учесталијих типичних симптома али и због чињенице да код тих пацијената
и педијатри и хирурзи прво покушавају да докажу или искључе апендицитис.
Насупрот томе код најмлађих клиничка слика је уопштена и често се на ову
болест не помишља прво.

ХИРУРШКО ИЛИ КОНЗЕРВАТИВНО ЛЕЧЕЊЕ
До појаве потентних и нових антибиотика лечење апендицитиса било је
искључиво хируршко. Евентуална одложена апендектомија била је резервисана само за случајеве формиранја пластрона код пацијената код којих би
перфорирани апендикс бивао природним путем ограничен оментумом, а без
разливања гнојног садржаја. У случају да се код ових пацијената опште стање
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поправља и да се пасажа одржава могуће је уз примену антибиотика сачекати
4 до 6 недеља и затим оперисати. Међутим нове генерације потентних антибиотика данас омогућавају да се један број апендицитиса, у случају на време
постављене дијагнозе и правовременог започињања терапије уведе у фазу ремисије и на тај начин у потпуности избегне операција. Овакви случајеви су
чешћи код одраслих и адолесцената због много бржег напредовања болести
у млађој популацији. Дужина давања интравенских антибиотика у овим случајевима мора бити базирана на клиничким и лабораторијским критеријумима као и на оштем стању пацијента (5).

ПРИМЕНА АНТИБИОТИКА ПРЕ И
ПОСТОПЕРАТИВНО И КОЛИКО ДУГО
Употреба антибиотика у савременој медицинској пракси већином је регулисана водичима добре клиничке праксе. Начин лечења својих пацијената већина хирурга базира на комбинацији клиничког искуства и објављених препорука из медицинске литературе. Понекад упркос постојању јасних препорука,
многи доктори се временом враћају на раније устаљену праксу. Ово резултира
честим давањем додатних и не неопходних антибиотика у терапији пацијената
са апендицитисом. Даља последица ове праксе је чешћа појава резистентних
антибиотика, повећање цене лечења и понекад продужавање хоспитализације.
Имајући све ово у виду данас прихваћене препоруке употребе антибиотика код
пацијената са апендицитисом су:
1. Пацијенте са неперфорираним апендицитисом треба преоперативно
покрирти антибиотицима широког спектра, а наставак терапије зависи
од интраоперативног налаза и антибиограма,
2. Нема разлике у ефекту терапије са два антибиотика код пацијената са
перфорираним апендицитисом у односу на триплу терапију
3. Дужина ординирања интравенских антибиотика код деце са перфорираним апендицитисом треба бити базирана на клиничким критерију
мима,као што суповишена температура, успостављање пасаже црева и
броју леукоцта.
4. Иницијално спроведена петодневна интравенска антибиотерапија код
перфоративних апендицитиса може бити настављена пероралном са
сличним успехом
5. Не постоје јасни докази да постоперативна примена антибиотика
смањује број постоперативни компликација код пацијената са катаралном (почетном) упалом црвуљка (6, 7).
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КЛАСИЧНА ИЛИ ЛАПАРОСКОПСКА ОПЕРАЦИЈА
У савременим условима лапароскопија је дефинитивно преузела примат у
свим областима дечје хирургије тако да ова дилема данас искључиво зависи од
опремљености институције и обучености кадра. Поред добро познатих предности лапароскопских операција, као што су мањи бол, мањи ожиљак, бржи
опоравак и враћање редовним активностима, додатни бенефит је интраоперативна боља прегледност трбушне дупље, чиме се омогућава правилна дијагноза или лечење и оних пацијената са негативним налазом апендицитиса (8).
У закључку се може само поновити да и даље апендицитис у дечјем узрасту
остаје изазов и за најискусније педијатре и хирурге, а вероватно највећи помак у дијагностици у последњих 20 година је начинио ехосонографски преглед
абдомена који уз добру технологију у рукама искусних радиолога има велику
прецизност и поузданост (9, 10).
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8.1. ПРИМЕНА КОРТИКОСТЕРОИДА У АКУТНОМ
ВИРУСНОМ БРОНХИОЛИТИСУ
Бранимир Несторовић
Универзитетска дечја клиника, Београд
Заједнички подкомитет American Academy of Pediatrics (AAP) и European
Respiratory Society (ERS) je 2006. истакао да је бронхиолитис клиничка дијагноза, која се манифестује као „констелација клиничких симптома и знакова,
укључујући продромалну вирусну инфекцију горњих дисајних путева, после
које следи отежано дисање и сцирање у грудима у деце испоед 2 године” (1).
Већина аутора ипад сматра да је ова болест доминантна у узрасту до 12 месеци
живота, док деца преко тог уѕраста имају висок ризик од настајања астме.
Око 20% деце има бронхиолитис током прве године живота, а студије
иѕ САД показују да се учесталост повећава ((188/1000 одојчади 1996/97 на
265/1000 у 2002/03). Болест је сезонска, за респираторни синцицијални вирус
између октобра и маја. Вирус остали део године перзистира у одраслих са хроничном опструктивном болешћу.
Морбидитет је висок, али је морталитет низак (од 2,3 до 5,3 на 100 000). И
док учесталост болести, расте, морталитет опада (услед боље интензивне неге
оболелих). Најчешћи изазивач је поменути респираторни синцицијални вирус
(60–80%), док је следећи по учесталости риновирус (14–30%), следе бокавирус
(14–15%), хумани метапнеумовирус (3-12%).У око 20 до 30% постоји инфекција са два вируса, али нема ѕнакова да је клинички ток тежи у овакве деце.
Патофизиолошки постоји едем слузокоже, хиперсекреција мукуса,
оштећење епитела са опструкцијом дисајних путева. Ово доводи до бронхоопструкције са заробљавањем ваздуха, ателектазама и поремећајем вентилације
и перфузије. Нема знакова контракције глатких мишића бронха.
Клиничка процена се може обавити на основу табеле 1 (2).
Табела 1. Клиничка процена тежине бронхиолитиса
Храњење
Фреквенца дисања
Увлачење грудног коша
Лепршање ноздрва
Сатурација кисеоника
Понашање детета

Благ облик
Нормално
Преко 50 у минуту
Мало
Нема
Преко 92%
Нормално

Умерено тежак
Отежано
Преко 60 минуту
Умерено
Нема
88 до 92%
Раздражљиво

Тежак облик
Незаинтересовано
Преко 70 у минуту
Изразито
Присутно
Испод 88%
Летаргично
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Болест обично брзо пролази, али свирање у грудима може бити присутно
и после више недеља од почетка (у око 10% и после 4 недеље). Као што је речено, болест је ретко озбиљна, а ризик фактори за тежак облик су прематуритет, бронхопулмонална дисплазија, неуромускуларне болести, урођене срчане
мане и пасивно пушење. Показано је да постоји генетска предиспозиција за
тешке облике болести (гени за урођени имуни одговор, као и за ремоделовање
дисајних путева, на пример ADAM33).
Клиничка процена је основна, али у пацијената са тежим облицима је неопходна прицена сатурације кисеоника (пулсна оксиметрија). Сатурација кисеоником је однос између оксихемоглобина и укупног хемоглобина. Примена
оксиметрије није индикована у амбулантних пацијената јер доводи до непотребних хоспитализација. Америчка академија ѕа педијатрију препоручује да
се кисеоник примени ако је сатурација испод 90%. Енглески National Institute
for Health and Care Excellence (NICE) препоручује 92%, али ни једна ни друга
препорука нема никакве документоване податке.
Иако нема користи од одређивања узрочника, позитиван тест на вирусе
смањује непотребну примену антибиотика. Снимак плућа не треба радити,
осим у пацијената у интензивној нези, јер ателектазе се често погрешно интерпретирају као бронхопнеумонична жаришта са следстевном непотребном
применом антибиотика. Крвна слика и CRP нису од велике користи, мада висок CRP може да укаже на бактеријске компликације.
Кисеонична терапија је основа лечења деце са акутним вирусним бронхиолитисом, мада се данас сматра да није неопходна док је сатурација кисеоником
изнад 88 или 90%. Може се дати назалном канилом или преко маске.
Већина хоспитализоване деце захтева примену интравенске рехидрације,
јер су услед тахипнеје и повећаног респираторног рада дехидрирани. Иако
неки центри препоручују убацивање назогастричне сонде и храњење преко ње,
велика студија из Аустралије није могла да покаже икакву предност у односу на
интравенску примену течности. Потребан је опрез са количином примењене
течности јер постоји синдром неадекватне секреције антидиурезног хормона.
Отуда дневни унос течности не би требао да пређе количину од 100 ml на килограм телесне тежине.
Инхалације хипертоним натријум хлоридом имају позитиван ефекат,
како је показано у великој студији на 1000 деце са бронхиолитисом (3).
Ипак, тачна концентрација и количина није јасна. Услед опасности од бронхоконстрикције, потребно га је давати са бронходилататором. У те сврхе
се препоручује примена адреналина, иако нема ниједне клиничке студије
која показује икакво побољшање после примене адреналина. Ни адреналин,
ни хипертони натријум хлорид се не пропоручују у рутинској примени код
некомпликованог бронхиолитиса, јер је препоручен минимално агресиван
приступ оболелима. Бета 2 агонисти се не препоручују у лечењу акутног
вирусног бронхиолитиса.
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Кохранова систематска база података не препоручује ни примену антибиотика, јер нема никаквих доказа да спречавају секундарне бактеријске инфекције.
Иако се скоро рутински примењују у лечењу бронхиолитиса, нема никаквих доказа да ова терапија делује. У једној метаанализи 17 двоструко слепих
студија, није било разлике између деце која су добијала системске стероиде и
оне која нису у учесталости хоспитализација или дужини хоспитализације.
У једној од студија примена дексаметазона у деце која су се налазила на механичкој вентилацији је показала добар ефекат (0,15 mg на килограм сваких
6 до 8 сати). Једна друга студија је показала смањену потребу за хоспитализацијом код деце којима је дата висока доза оралног дексаметазона (1 mg на
килограм, потом 0,6 mg на килограм током 5 дана) у комбинацији са инхалираним адреналином. Ипак, оваква терапија се не може препоручити све док
се не ураде веће контролисане студије. Инхалирани стероиди немају место у
лечењу бронхиолитиса.
Иако се често примењује континуирани позитивни притисак (CPAP) у лечењу ових болесника, ова терапија није стандардизована и нису јасни критеријуми или предности на простом применом кисеоника.
Дакле, акутни вирусни бронхиолитис није астма, нити би га требало лечити као астму. Примена стероида и бронходилататора не би требала да буде
замена за пажљиво праћење пацијената и занемаривање основне терапије (кисеоник и интравенска надокнада течности).
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8.2. ИМУНОТЕРАПИЈА АЛЕРГИЈСКОГ
РИНИТИСА И АСТМЕ
Марина Атанасковић-Марковић
Универзитетска дечја клиника, Београд
Медицински факултет Универзитета у Београду

АТОПИЈСКИ МАРШ
Алергијски ринитис и астма су део атопијског марша у детињству. Атопијски
марш представља прогресију развоја алергијских/атопијских болести у детињству почев од појаве атопијског дерматитиса, затим IgE посредоване алергије на храну, астме и на крају алергијског ринитиса и конјуктивитиса са или
без орално алергијског синдрома.
У последњих десетак година, алергијске/атопијске болести у детињству су у
сталном порасту. Сада се процењује да је свако четврто дете алергично, а предпоставља се да ће до 2020. године свако друго дете бити алергично (1).

АЛЕРГИЈСКА АСТМА
Алергијска астма се дефинише као хронична инфламаторна болест дисајних путева коју карактеришу понављане епизоде свирања и стезања у грудима,
осећај недостатка ваздуха и кашаљ, услед дејства тригер фактора - алергена.
Од 2015. године, у САД, 6 милиона деце (8,4%) има астму, а половина њих
има и атопију. Већина деце са алергијском астмом су полисензибилисана.
Најчешћи изазивачи алергијске астме су су дерматофагоидес-кућна гриња, полени дрвећа, трава и корова, као и споре буђи, епител животиња и перје.
Опције лечења алергијске астме су избегавање алергена, фармакотерапија (бронходилататори-краткоделујући и дугоделујући бета-2 агонисти, инхалациони кортикопрепарати, антагонисти леукотријена) и алерген специфична имунотерапија (2).

АЛЕРГИЈСКИ РИНИТИС
Алергијски ринитис са коњуктивитисом се дефинише као симптоматски
поремећај носа и коњуктива, настао као последица IgE инфламације након деловања алергена на слузницу носа односно коњуктива.
Преваленца алергијског ринитиса код деце узраста од 6 до 7 година износи
8,5%, а код деце узраста 13 до 14 година 14,6%.
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Најчешћи симптоми алергијског ринитиса су кијање, свраб у носу, ринореја и назална опструкција. Често су присустни и окуларни симптоми (сузење,
хиперемија и свраб у очима). Могу се јавити и атипични симптоми као што су
кашаљ и хркање.
Најчешћи изазивачи алергијског ринитиса су алергени из спољашњег окружења као што су полени дрвећа, трава и корова, затим споре буђи и унутрашњег окружења као што су дерматофагоидес - кућна гриња, епител животиња, перје и буђ.
Раније се алергијски ринитис, на основу времена експозиције алергена, делио на сезонски и перенијални, а новијом класификацијом се на основу дужине
трајања болести, дели на интермитентни и перзистентни, а на основу тежине
симптома и квалитета живота на благ, умерено тежак и тежак облик.
Опције лечења алергијског ринитиса са или без коњуктивитиса су избегавање алергена, фармакотерапија (антихистаминици, интраназални кортикопрепарати, антагонисти леукотријена) и алерген специфична имунотерапија (3).

ИМУНОТЕРАПИЈА
Имунотерапија представља облик лечења у коме се дају прогресивно повећавајуће дозе алергена осетљивим особама у циљу редуковања или елиминације алергијског одговора.
Механизам је „down” регулација Th2 одговора, односно продукција проинфламаторних цитокина као што су IL-10 и TGF-β. Након контакта алергена
са регионалним дентритичним ћелијама долази до индукције регулаторних Т
ћелија. Ове ћелије директним или индиректним путем супримирају алергијски
одговор. Односно врше супресију маст ћелија, базофила и еозинофила, ефекторних Т ћелија, као и супресију миграције инфламаторних ћелија у ткива и
инфламацију ткива, супресију продукције мукуса, супресију инфламаторних
дентритичних ћелија и индукцију толерантних дендритичних ћелија и наравно
супресију специфичних IgE антитела и индукцију IgG4 антитела (4).
Циљ имунотерапије је индукција специфичне алерген имунотолеранције.
Алерген имунотерапија је једини облик терапије алергијских болести која се базира на етиологији болести и може да модификује основну болест. Истовремено
спречава развој нових алергијских сензибилизација и прогресију болести (2).
Постоје две врсте алерген специфичне имунотерапије: субкутана (SCIT) и
сублингвална (SLIT). Успешност алерген специфичне имунотерапије се процењује на основу критеријума као што су: ефикасност терапије, контрола астме
и/или алергијског ринитиса, употреба лекова за брзо заустављање симптома,
одређивање плућне функције и присуство нежељених реакција (безбедност) (2).
По препорукама Европске академије за алергологију и клиничку имунологију (EAACI) алерген специфична имунотерапија би требало да се користи
минимум 3 године (3).
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Код деце са алергијском астмом SCIT може да редукује потребу за употребом лекова за брзо заустављање симптома, побољшава FEV1 -форсирани експираторни волумен у првој секунди и квалитет живота деце. SLIT побољшава
FEV1, али не редукује потребу за употребом лекова (2).
Код деце са алергијским ринитисом и коњуктивитисом обе врсте имунотерапије (SCIT и SLIT) редукују потребу за употребом лекова за брзо заустављање симптома и побољшавају квалитет живота деце (3).
Током SCIT и SLIT могу да се јаве локалне и системске алергијске реакције.
Најчешће локалне реакције (0-27%) током SCIT су: уртикарија, оток, црвенило
или бол на месту апликације, а системске (6-17%): кашаљ, диспнеја, бронхоопструкција, уртикарија, ринокоњуктивитис и погоршање екцема. Најчешће
локалне реакције (0-35%) током SLIT су: свраб у устима, стоматитис, иритација
ждрела, бол у стомаку и еозинофилни езофагитис, а системске (0-2%) су: бронхоопструкција, диспнеја и погоршање екцема. Животно угрожавајуће реакције
као што су анафилакса и смртни исход су изузетно ретке (2).
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8.3. СИСТЕМСКИ И ИНХАЛАТОРНИ СТЕРОИДИ
У АКУТНОМ НАПАДУ АСТМЕ
Катарина Милошевић
Универзитетска дечја клиника, Београд
Астма је хронична респираторна болест која преовлађује широм света.
Сматра се главним узроком морбидитета и једним од главних узрока високих
трошкова здравствене заштите, посебно у развијеним земљама (1). Постоје
два главна патолошка обележја дисајних путева астматичара, запаљење и хиперреактивност. Ове особине су међусобно повезане, али нису потпуно зависне једна од друге. Астматични пацијенти често имају акутне егзацербације.
Најчешћи узрок акутног погоршања астме код одраслих и деце, али предоминатно код деце, су инфекције респираторног тракта обично вирусне етиологије. Учесталост појаве егзацербација варира у зависности од тежине болести,
степена контроле болести са профилактичким лековима и изложености окидачима. У мултицентричној студији из Сједињених Америчких Држава стопа
пријема свих пацијената у јединицу интензивне неге са акутним нападом била
је 23% (2). С друге стране, европска студија је показала да је само око 7% свих
пацијената са акутним погоршањем астме захтевало хоспитализацију (3).
Убрзо након открића структуре адреналног стероидног хормона, од стране
Хенца и сарадника 1949. године испитивана је употреба кортизона за лечење артритиса. Обзиром да је ефекат ове терапије био добар, за ово откриће је Хенц наредне године добио Нобелову награду. Такође је започета серија испитивања кортикостероида у разним плућним обољењима. Прва употреба кортикостероида за
лечење акутне егзацербације астме била је 1956. године (4). Развој кортикостероида који имају мање минералокортикоидне активности, као што је преднизон, а
касније и оних који немају минералокортикоидну активност, као што је дексаметазон, учинили су кортикостероиде атрактивнијом терапијом за употребу у астми. Године 1972. Кларк је показао да је инхалација беклометазона била ефикасна
у акутном нападу астме са мање нежељених ефеката од системских стероида (5,
6). Код пацијената са благом егзацербацијом астме, инхалаторни β2-агонисти су
обично довољни за решавање симптома. Доза се може поновити 3 пута сваких
15-20 минута. Већина пацијената са благом егзацербацијом астме не захтевају
системске и инхалаторне кортикостероиде. Досадашња истраживања су показала
да системски кортикостероиди смањују стопу хоспитализација и смањују стопу
рецидива ако се дају 3-5 дана након акутне егзацербације. Препорука је да се пацијенти са тешким погоршањем астме третирају агресивније и да се кортикостероиди могу користити код пацијената са тешким егзацербацијама који не реагују
на β2- агонисте. Небулизатор је пожељан у случајевима тешких симптома када
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пацијенти нису у стању да ефикасно користе мерно-дозни инхалатор. Системски
кортикостероиди дати рано у току лечења акутних егзацербација астме у јединици интензивне неге показали су се ефикасни и препоручују се различитим смерницама за астму као што је Глобална иницијатива за астму (ГИНА). Литенберг
и Глук су показали да смањују стопу пријема у болницу за разлику од Родрига
који су закључили да нема побољшања у стопи пријема у болницу или у опоравку
плућне функције (6). У погледу ефекта на релапс егзацербације након отпуштања
са болничког лечења, већина студија показала је мање релапса са системским кортикостероидима, док други нису. Код деце су ограниченији подаци показали корист од системских стероида који се користе у раној фази пријема у интензивну
негу са смањеном стопом пријема. Прегледом Кохранове базе података Рове и сарадници су показали смањење стопе хоспитализације код пацијената са акутним
нападом астме уз употребу системских кортикостероида код одраслих и деце, посебно код пацијената са тешком астмом и оних који тренутно не примају стероиде
(7). Досадашње студије нису показале разлику у ефикасности или почетку дејства
између оралне и интравенске примене кортикостероида.
Примена инхалираних кортикостероида у лечењу акутне астме проучавана је до сада у четири контекста: у поређењу са плацебом, у поређењу са системским кортикостероидима, као додатак терапији системским стероидима
са наставком након отпуштања из интензивне неге или као додатак терапији
системским стероидима само у периоду боравка на интнзивној нези. У првом
контексту, успоређујући ефикасност инхалаторних кортикостероида са плацебом у акутном погоршању астме показало се да су инхалаторни кортикостероиди супериорнији у односу на плацебо, посебно када се дају у високим дозама.
Међутим важно је напоменути да су те студије биле прилично хетерогене у
погледу степена тежине астме код регрутованих пацијената, дозе и учесталости
примењеног инхалираног кортикостероида, као и у односу на клиничке симптоме, плућне функције, засићење кисеоником, брзину пријема у болницу или у
стопи релапса. Када су инхалирани кортикостероиди упоређени са системским
кортикостероидима у рандомизованим и слепим студијама закључци су били
у супротности (7). Неке студије су показале супериорност системских стероида у смањењу стопе хоспитализације, а неке су показале једнаку ефикасност
у односу на стопу пријема. ГИНА смернице наводе да су „инхалирани кортикостероиди делотворни као део терапије за егзацербације астме “и могу бити
ефикасни као и орални кортикостероиди у превенцији рецидива. Оно што се
могло закључити из свих досадашњних студија је ,да је је тешко извући закључак да ли ће додавање инхалираних кортикостероида уз системске стероиде
стандардној терапији акутне астме повећати корист или не. Међутим, сасвим
је јасно да је у подгрупи пацијената са тешком акутном егразцербацијом, инхалација будезонидом значајно смањила стопу хоспитализације ових пацијената.
Очигледно је да су потребна већа испитивања која ће бити посебно усмерена на
пацијенте са тешким егзарцербацијама (8).
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Jедан од главних је недостатакa вeћине студија које се процењивале ефекат
инхалираних и системских стероида у акутним егзарцербацијама односио
се на релативно мали узорак. Такође, већина студија је користила различите
инхалиране кортикостероиде са различитим начином примене. Деца која су
била укључена у ове студије имала су мали распон година, без података за
адолесценте. Укратко, када се упореде инхалирани стероиди са системским
стероидима код деце са акутним нападом астме, нема доказа о разлици у поређењу стопе пријема у болницу, непланираних посета јединици интензивне
неге и потребе за додатном кортикостероидном терапијом. Докази који су до
сада објављени нису довољни да се препоручи рутинска употреба високих доза
инхалираних стероида као алтернатива системским стероидима у акутном погоршавању астме код деце. Даља истраживања су у великој мери потребна на
већем броју узорака да се расветли употреба инхалираних кортикостероида
код тих пацијената, њихова оптимална доза и трајање, као и њихова истовремена примена са системским кортикостероидима (9).
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9.1. МИОКАРДИТИС КОД СПОРТИСТА ДИЈАГНОЗА, ТРЕТМАН И ПРЕПОРУКЕ
ЗА ФИЗИЧКУ АКТИВНОСТ
Владислав Вукомановић
Институт за здравствену заштититу мајке и детета Србије
„Др Вукан Чупић“, Београд
Медицински факултет Универзитетa у Београду
Миокардитис је акутно или хронично инфламаторно обољење срчаног мишића, инфективне, аутоимунске или токсичне етиологије (1). Акутни миокардитис (АМ) може бити уобичајеног тока или је фулминантни, док је хронични
миокардитис (ХМ) подељен у хронични активни и перзистентни. Вирусни етиологија болести је најчешћа у педијатријској популацији. Coxsackie вирус B3
(CVB3) се сматра доминантним етиолошким фактором, али у кардиотропне
вирусе спадају и ентеровируси, аденовируси, парво Б19 (ПВБ19), хумани херпес вирус 6 (ХХВ6) и Ebstein-Barr вирус (EBV) (1).
Клинички симптоми могу бити нејасни, а клиничка обележја хетерогена,
од асимптомских облика до генерализоване слабости, акутне срчане инсуфицијенције (СИ), дилатационе кардиомиопатије (ДКМП) и изненадне смрти
(ИС) (1,2). Према подацима из литературе, клинички ток може зависити и од
типа вируса. Наиме, бенигна форма болести чешће је изазвана PVB19, док лошију прогнозу имају болесници код којих је узрочник инфламације HHV6 (1).
Код АМ долази до интрацелуларног и интерстицијумског едема, капиларног
цурења, хиперемије, а код тешких форми и до ћелијске некрозе и фиброзе.
Едем настаје услед оштећења кардиомиоцита и повећане пропустљивости ћелијске мембране. Дефект мембране у почетку је функционалан, доводи до уласка натријума у ћелију, што проузрокује развој интрацелуларног едема, а затим
последично до мембранске лизе и излазаска воде и већих молекула, као што су
тропонин, креатин киназа, креатин киназа тип МБ, аспартат трансаминаза и
лактат дехидрогеназа (1).
Присуство јасног вирусног продрома, брз развој симптома са екстензивним хемодинамским поремећајима уз потребу за екстракорпралном мембранском оксигенацијом (ECMO), интра-аорталном балон-пумпом или потпорним уређајима левој комори (LVAD) одликује фулминантни миокардитис (14). Код тих пацијентана запажен је висок рани морталитет, до 22% оболелих.
Акутни миокардитис уобичајеног тока се може завршити спонтаним опоравком за неколико недеља или месеци, што је описано код половине оболелих.
С друге стране у око 20% случајева може доћи до развоја ХМ и ДКМП. У активном ХМ симптоми дисфункције леве коморе (ЛК) су умерени, присутна
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је инфламација, оштећење миокарда и активно ожиљно ткиво (активни или
гранични миокардитис). Код перзистентне форме, функција ЛК је често
нормална, присутан је атипичан болу грудима и перзистира инфламација. Ретко
се може детектовати вирусни геном из узорка биопсије миокарда. Међутим,
ХМ се углавном дијагностикује на основу клиничких симптома хроничне СИ
ЛК. Миокардитис доказан биопсијом нађен је код 50% деце са ДКМП која је,
иначе, значајан узрок СИ и трансплантације срца. Најчешће детектовани геноми добијени ендомиокардном биопсијом (ЕМБ) код болесника са ДКМП и
клинички суспектним миокардитисом су CVB3 i B4, ецховируси, аденовируси,
PVB19, EBV i HHV6 (1-3).
Златни стандард за детекцију миокардитиса јесте директна визуелизација
препарата добијеног ЕМБ или на аутопсији, уз примену Даласових критеријума и уз помоћ нових имунохистохемијских техника и PCR (1). Ипак, новији
подаци сугеришу да данашњи хистопатолошки критеријуми за инфламацију
миокарда нису толико сензитивни да би открили популацију вирусних или
аутоимунских механизама који доводе до поремећаја срчане функције. Осим
тога, интерпретација биоптичких налаза је субјективна и интеропсерверска
варијабилност је велика.
Међутим, нова открића о улози инфламаторних промена у миокарду повећавају интерес за неинвазивним дијагностичким методама, као што је магнетска резонанција (КМР), која омогућава увид у морфологију, сигурну процену функционих параметара и омогућава карактеризацију ткива. Т2-weighteg
imaging сензитивно открива едем ткива, док дуга Т2 секвенца протона које
везује вода и понаша се као контраст, резултујући високим интензитетом сигнала едематозног ткива. Скорашње студије су показале да КМР има обећавајуће резултате у раној дијагнози и праћењу АМ и његових каснијих фаза.
Миокардни lategadolinium enhancement (ЛГЕ) специфично одражава иреверзибилну некрозу и фиброзу. У раној фази некрозе гадолинијум улази у ћелију
кроз оштећену мембрану. После инфламаторног клиренса некротичког региона фиброцити са великим интерстицијалним компонентама замењују нормално ткиво, поново повећавајући запремину дистрибуције гадолинијума у
екстрацелуларном простору за време „wаshout периода“ (1,3-6).
Да би се поставила дијагноза миокардитиса потребно је да постоји најмање
један критеријум из клиничке презентације и најмање један дијагностички
критеријум. Уколико је у питању асимптомска форма болести, потребно је да
постоје најмање два дијагностичка критеријума (1).
Рана дијагноза и утврђивање специфичне етиологије, уз правовремено ординирање терапије, директно утиче на морбидитет и морталитет болесника са
АМ и ХМ.
Миокардитис је узрок ИС код 20% младих особа, а настаје најчешће у току
вежбања (физичког напора). Према подацима из литературе, такмичење младих
спортиста са само благом формом миокардитиса може да доведе до изненадне
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смрти. Вежбање повећава ризик за ИС за 45% код Coxsacie миокардитиса (4,5).
Осим ризика за ИС, физичка активност већа од препоручене повећава ризик за
стално оштећење срца и додатно ограничење физичке способности. Испитивања
су показала да постоји недвосмилслен утицај физичког оптерећења на имунски
систем. На анималном моделу је потврђено да механизам ИС током напора у
раној фази болести може бити резултат убрзаног и прогресивног инфламаторног одговора који води ка нестабилном аритмогеном миокардном супстрату
(5). Физички напор је удружен са појачаним инфламаторним одговором који
води структурним промена у срцу. Шта више, изражени инфламаторни одговор
повећава катаболизам и деградацију миокарда и скелетних мишића због већих
енергетских потреба, што води не само одложеном опоравку због декондиционираности, већ лошим преформансама и повећаном ризику за мускулоскелетне
повреде. Такође, сазнања о утицају вежбања на имунски систем указују да процес почиње периодом имунске супресије као резултатом ексцесивног физичког
напора. Овај депресорни ефекат на Т лимфоците, интерлеукине и систем НК
ћелија води већој предиспозицији да болесник са инфекцијом горњих респираторних путева развије инфекцију срца или омогућава код већ инфицираног
болесника убрзање репликације вируса (5).
Током тешког физичког напора ослобађају се стрес-хормони, који доводе
до смањења броја и функционалног капацитета леукоцита. Хормонске промене
током напора и ослобађање адреналина, кортизолаи пролактина имају имуномодулаторни ефекат. Такође, повећање пермеабилитета црева током вежбања
омогућава улазак цревних бактеријских ендотоксина у циркулацију, нарочито
за време пролонгираног вежбања у топлој средини. Зато се може рећи да је разлог повећања инциденције инфекција код спортиста мултифакторски, узрокованим различитим варијететима физичких, психосоцијалних и нутритивних
стресора, као и окружења који делују на смањење имунске функције спортиста
и чине их осетљивијим на инфекцију (5).
Према студији шведских аутора, аутопсијски материјал 15 особа које су
изненадно умрле показао је да је миокардитис био најчешћа патохистолошка
дијагноза и то миокардитис удружен са вежбањем. У другој студији, у којој је
патохистолошки узорак узет од 126 војника након нетрауматске ИС, потврђено је да је код 64 војника непосредни узрок смрти оштећење структура срца,
док је код њих 13/64 потврђен миокардитис (5).
Инфламаторни талас који омогућавајући цитолизу од стране вируса који
се брзо репликују ствара услове за некрозу, фиброзу, уз последично стварање
проаритмијског миокарда. Стога секвеле миокардитиса повећавају ризик за
ИС и аритмије, па се не препоручује активно бављење спортом.
Једном студијом је обухваћено 35 спортиста са вентрикуларним аритмијама, подељених у групе, у зависности од присуства или одсуства ЛК ЛГЕ
на КМР, као и контролна група здравих особа. Показано је да 27/35 спортиста са ЛГЕ имало ожиљак на латералном зиду ЛК. После 38 месеци праћења
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6/27 спортиста имало је малигне аритмије, од тога 5/6 после напора, по типу
sustained вентрикуларне тахикардије, а један ИС. Даље, две велике студије указале су да је позитиван ЛГЕ ЛК удружен са тежим нежељеним догађајима, а у
обе студије највећи ризик је био ако је ЛГЕ био локализован у септуму (5).
Трајање инфламације је варијабилно и може трајати месецима, а клинички
тестови треба да потврде номализовање функције ЛК и биомаркера инфламације (5,7,8).
Према важећим водичима у САД, спортисти са могућим или доказаним
миокардитисом не треба да учествују у такмичарским спортовима док су присутни знаци инфламације независно од година, пола или функције ЛК (Class
III, LOE C). Такмичарску активност не треба започињати најмање 6 месеци после АМ, према препорукама Евкропског кардиолошког удружења (ЕКУ), или
3-6 месеци према препорукама Америчке кардиолошке асоцијације (АКА).
По номализацији функције, ЛК водичи препоручују да је разумно вратити се
спортским активностима онда када су биомаркери инфламације нормални и
нема елемената за клинички значајне аритмије (Class IIa LOE C) (5,7,8).
Ако спортиста жели да се врати такмичарским активностима, препоруке се
обезбеђују на основу тога шта је најбоље и најсигурније. Прати се 24-часовни
ЕКГ мониторинг, КМР, ехо- и стрес- тест. Учесталост извођења ових тестова
зависи од спортских активности и степена ЛГЕ (5,7,8).
Потребно је урадити ултразвучни преглед срца на 3-6 месеци од иницијалног испољавања или постављања дијагнозе болести током прве две године.
Дужина забране бављења спортом је индивидуална и зависи од почетне тежине болести и брзине опоравка (5,7,8).
Висок интензитет интервала тренинга може се разматрати ако је спортиста
незадовољан степеном рестрикције заснованом на познатим користима и толеранцији високог интензитета интервала тренинга код болесика после ИМ и
СИ (5,7,8).
Миокардитис је инфламаторно обољење срчаног мишића. Секвеле миокардитиса повећавају ризик за ИС и аритмије, стога је неопходна рестрикција физичке активности након акутне фазе болести, све до нормализације лабораторијских и радиографских параметара.
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9.2. ДИЈАГНОСТИЧКИ АЛГОРИТАМ
ПРЕКОРДИЈАЛНОГ БОЛА
Јасмина Кнежевић, Гордана Костић
Клиника за педијатрију Клиничког центра Крагујевац
Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу
Многи узроци бола у грудима код деце су бенигне природе. Велики изазов за
педијатра јесте да открије онај мањи број пацијената, код којих постоје озбиљни
разлози за бол у грудима. У многим случајевима темељна анамнеза и физикални
преглед су довољни, а дијагностичка испитивања морају бити селективна.
Бол у грудима код деце чини око 0,3-0,6% хитних посета педијатру током
целе године, са благим повећањем у летњим месецима (1). Средњи узраст за
појаву бола је између 12. и 13. године. Однос између дечака и девојчица је у распону од 1:1 до 1,6:1. У адолесцентном периоду се чешће јавља код девојчица (2).
Диференцијално дијагностички узроци бола у грудима јесу: кардиоваскуларни, респираторни, абдоминални и гастроинтестинални, мускулоскелетни,
психијатријски, неуролошки, хематолошки и онколошки.
Кардиолошки узроци: аритмије, болести коронарних артерија (аномалије
коронарних артерија, акутна Kaвасакијева болест, превремена атеросклероза
(дислипидемија), вазоспазам коронарних артерија (кокаин, марихуана, други
токсини), структурне аномалије срца (хипертрофичка кардиомиопатија, стенозе аорте и плућне артерије, пролапс митралне валвуле, миокардитис, перикардитис, ендокардитис, урођени недостатак перикарда, анеуризма аорте и дисекција аорте (синдроми: Maрфан, Tарнер и Нунан).
Респираторни узроци : астма, пнеумонија, пнеумоторакс, пнеумомедијастинум, плућна емболија, плеуритис, плеуралне ефузије (системки лупус), плеуродинија (Coxsackiе вирус), хронични кашаљ, страно тело у дисајним путевима.
Абдоминални и гастроинтестинални узроци: езофагитис (гастроезофагусни рефлукс, еозинофилни езофагитис, булимија, страно тело у једњаку, спазам
и поремећај мотилитета једњака, гастритис, хијатус херниа, бол услед трауме ,
холециститис).
Мускулоскелетни разлози за бол у грудима: истезање зида груног коша (физички напор, повреде, упоран кашаљ).Скелетни разлози су: аномалије грудног
коша и кичменог стуба, траума (контузије и фрактуре ребара), костохондритис (Tietze syndrom), болови доњег окрајка, прекордијално пробадање (удар).
Најчешћи кутани разлог је херпес зостер.
Психијтријки разлози: анксиозност, панични напади, депресија, емоционални стрес.
Неуролошки разлози: мигрена и компресија спиналних нерава.
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Од наведених узрока најчешћи су: мускулоскелетни бол (7-69%), укључујући костохондритис. На другом месту су респираторни узроци (астма са
13-24% случајева), гастроинтестинални и психички у 10% и кардиолошки у не
више од 5%. Идиопатски бол се налази у 20-60% случајева (3).

ПРИСТУП ПЕДИЈАТРИЈСКИМ ПАЦИЈЕНТИМА СА БОЛОМ У ГРУДИМА
Циљ евалуације деце са болом у грудима јсте да се искључи кардиолошки
или други озбиљан разлог и покуша да се открије узрок бола. Анамнеза и физикални преглед су најчешће довољни да се постигне овај циљ. У случајевима
када узрок остаје непознат или се идентификују други чиниоци, потребна су
додатна испитивања.

АНАМНЕЗА
Комплетна анамнеза је веома значајна за процену и почиње од тренутка
када се бол јавио. Акутни бол је чешће органског порекла. Родитеље треба питати о догађајима који су претходили појави бола, као што су напор, траума,
храњење, или психички стресови.
У великом броју случајева интензитет бола не помаже у идентификацији узрока, јер су болови у 90% случајева средњег или јаког интензитета. Локализован
оштар бол који се појачава при покрету или дисању није кардијалног порекла.
Плеурални или пулмонални болови се појачавају у инспиријуму и кашљу,
нису стриктно локализовани и не могу се репродуковати палпацијом. Плеурални
бол је оштар и површан, а пулмонални, као код астме, дифузан је и дубок.
Бол у средини грудног коша или у прекордијуму који се појачава при гутању или у лежећем положају може бити пореклом из езофагуса.
Класичан опис кардијалног бола је као притисак или стезање и шири се у
врат или руку. Бол који се ублажава седењем или нагињањем напред вероватно
је проузрокован перикардитисом.
Бол удружен са палпитацијама или синкопом вероватно је кардијалног порекла, а онај који се појачава у напору може бити кардијалног или респираторног порекла, као што је астма индукована напором .
Повишена температура асоцира на пнеумонију, али се може јавити и код
миокардитиса, перикардитиса или плеуралних ефузија.
Подаци о појачаној саливацији и отежаном гутању јављају се код страног
тела у једњаку.
Болови у зглобовима и раш по кожи указују на болести везивног ткива.
Од анамнестичких података значајни су: емоционални стрес, анксиозност
или депресија. Такође треба питати за узимање лекова, као што су орални
139

Јасмина Кнежевић, Гордана Костић

контрацептиви или лекови који могу прузроковати езофагитис, као што су
тетрациклини. Треба имати инфомацију о узимању кокаина или марихуане.
Из личне анамнезе од значаја су обољења као што су Kaвасакијева болест, астма,
болест српастих ћелија, дијабетес, болести везивног ткива (Maрфанов синдром).
Породичну анамнезу треба фокусирати на питања о изненадној смрти и да
ли је у породици било болова у грудима и болести срца. Породична анамнеза о
болестима срца у породици значајна је због фактора ризика за иста обољења.
Симптоми бола у грудима су веома забрињавајући за децу и породицу. У
студији адолесцената са болом у грудима 61% испитаника су навели да не знају
узрок бола, 56% се плашило да имају болест срца и срчани напад, а 12% се плашило да имају канцер.

ФИЗИКАЛНИ ПРЕГЛЕД
Код прекордијалног бола нађене су абнормалности у физикалном налазу
код 39-49% деце (3). Физикални прeгелед укључује процену виталних знакова
и процену стања свести и анксиозности. Повишена температура може да сугерише на постојање пнеумоније, друге инфекције или инфламаторне болести.
Тахикардија и тахипнеа сугеришу кардиолошку, пулмолошку или другу органску етиологију. На грудном кошу проверити знаке трауме или асиметрије:
pectus carinatuм или exavatum или оток костостерналних спојева. Осетљивост
костостерналних и костохондралних спојева се јављају у 24-54% случајева што
сугерише мускулоскелетну етиологију бола у грудима код деце (3).
После осетљивости грудног коша, други најчешћи разлог је абнормалан
аускултаторни налаз на плућима и јавља се код 13% пацијената. Аускултацијом
се чују пукоти, визинг и ослабљено дисање што указује на пнеумонију, астму
или пнеумоторакс.
Пнеумомедијастинум може дати супкутани емфизем, што се детектује крепитацијама на палпацију супраклавикуларног простора или врата.
Аускултацијом срца се откривају: ирегуларни ритам, шум, трил, галоп или
ослабљени срчани тонови. Трење због перикардних ефузија се најбоље процењује када се пацијент нагне напред. Ако су присутне веће ефузије чују се
удаљени срчани тонови, виде набрекле југуларне вене, региструје узак пулсни притисак и парадоксални пулс. Код пацијената са миокардитисом јавља се:
тахикардија, ритам галопа, померени удар срчаног врха или шум митралне
регургитације. Ако је сумњива дисекција аорте или коарктација аорте треба
мерити крвни притисак на сва четири екстремитета.
Палпацијом трбуха може се открити бол у епигастријуму код пацијената са
гастроинтестиналним узроком. У једној студији евалуације бола у грудима, код
33% деце нађена је осетљивост епигастријума, а од њих је 93% имало позитиван
налаз на ендоскопији (5). Ако постоји податак о трауми треба палпирати трбух
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и тражити болну осетљивост као и знаке лезије перитонеума. Хепатомегалија
може бити знак срчане инсуфицијенције.
Ксантоми на рукама, лактовима, коленима и задњици су карактеристични за
породичну дислипидемију. Испитивање обима покрета и снаге на горњим екстремитетима може се открити скелетно-мишићни разлог бола или болест мишића са
одложеним почетком. Са посебном пажњом треба тражити стигмате за Maрфанов
синдром и друге болести везива, због озбиљне патологије коју ови синдроми носе.
Додатна испитивања потребно је учинити ако се посумња на озбиљну етиологију на основу анамнезе и клиничког прегледа или је бол изражен и омета
уобичајене активности. Иако је понекад тешко идентииковати прави узрок, неопходно је искључити животно угрожавајућа патолошка стања.
Рендгенски преглед треба учинити код необјашњивог акутног бола, код
респираторног дистреса, код позитивне аускултације на срцу и плућима, повишене температуре, значајног кашља, анамнезе о прогутаном страном телу.
Електрокардиограм (ЕКГ) се ради када је постојао бол или синкопа у напору,
абнормалан налаз при аускултацији срца и клиничка сумња на миокардитис,
перикардитис, или медицинско стање са повећаним ризиком за болести срца.
Такође га треба радити код аритмија, поремећаја спровођења, синдрома преексцитације, хипертрофије или исхемије.
Тропонин је повећан код 54% педијатријских пацијената са миокардитисом, такође може бити повишен и код перикардитиса (6). Може се тражити и
D-димер код плућне емболије, али код деце није довољно истражен. Холтер ЕКГ
се ради код аритмија, а тест оптерећења и процена плућне функције код неразјашњеног бола, ендоскопија код могућег гастроинтестиналног бола (Табела 1.)
Табела 1. Дијагностички алгоритам за прекордијални бол код деце
Фактори ризика за болести срца?
Анамнеза
Физикални налаз
Прва епизода бола(акутни бол)
Абнормалан пулс
Бол се шири у руку или леђа
Хипертензија
Удружен је са вртоглавицом
Хипотензија
или синкопом
Шум
Смањује се у седећем положају
Трил
или нагињањем напред
Галоп
Појачава се у напору
Ослабљени тонови
Анемнеза о болестима:
Перикардно трење
срца, везивног ткива и
Хепатомегалија
Kawasaki-jevoj болести
Дуже трајање шећерне болести
Кокаин или други стимуланси
Изненадна смрт у породици

Испитивања
ЕКГ
Рендген
Тропонин
Ултразвук срца
Артеријски притисак
Скрининг на лекове
Холтер ЕКГ
Тест оптерећења
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Фактори ризика за плућну емболију?
Анамнеза
Консултације
Имобилизација или хирургија
Малигнитет
Хематоонколог
Хиперкоагулабилност крви
Пулмолог
Централни венски катетер
Кардиолог
Плеурални бол
Хемоптизије
Хипоксија
Респираторни симптоми или знаци?
Анамнеза
Физикални налаз
Бол при инспиријуму и кашљу
Пукоти, визинг,
ослабљено дисање
Плеурални бол (површан)
Субкутани енизем
Пулмонални бол (дубок и дифузан)
Болови везани за узимање хране?
Абдоминалне сметње?
Анамнеза
Физикални налаз
Потенцијална ингестија страног
Појачана саливација
тела
Тешко гутање
Бол у седогруђу - појачава се при Осетљивост епигастријума
гутању
Појачава се у напору
Узимање лекова (Tetraciklini)
Фактори ризика за озбиљна психијатријска обољења?
Болови који се репродукују на покрет или палпацију?
Анамнеза
Физикални налаз
Бол у зглобовима и раш
Дете је било изложено напору
по кожи
Траума
(болести везивног ткива)
Оштар бол који се појачава при
Асиметрија грудног коша
покрету
Оток костохондралних
спојева
Психосоматски или недиферентовани болови у грудима?
Анамнеза
Физикални налаз
Психички стрес
Анксиозност
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Испитивања
Рендген
ЕКГ
Скенер

Испитивања
Рендген плућа
Спирометрија
Бронхоскопија

Испитивања
Ултразвук
Ендоскопија

Испитивања

Испитивања
Психолог
Психијатар
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ТРЕТМАН
Ако се идентификује мускулоскелетни бол дају се аналгетици (ибупроен
или ацетаминофен). Код инфекције плућа или срца лечи се основно обољење.
Код езофагитиса или гастритиса дају се блокатори H2 рецептора или инхибитори протонске пумпе. Код пацијенатаа са астмом индукованиом напором
дају се бета-агонисти. Код идиопатског или недијагностикованог бола дају се
аналгетици и наручује праћење.
Пацијенте треба хоспитализовати код значајног дистреса, ако је у питању
траума, ако се озбиљна патологија не може искључити; такву децу треба пратити у одељењу интензивне неге.
Треба консултовати кардиолога када постоји бол у напору, палпитације,
синкопа или пресинкопа, абнормалан аускултаторни налаз или позитиван налаз на рендгенском прегледу или на ЕКГ-у, позитивна породична анамнеза или
понављајући бол непознате етиологије.
Ако постоји анксиозност, депресија или емоционални стрес упутити дете
психологу или психијатру.
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9.3. НОВИНЕ У ДИЈАГНОСТИЦИ И ЛЕЧЕЊУ
АРТЕРИЈСКЕ ХИПЕРТЕНЗИЈЕ
Милан Ђукић, Војислав Парезановић, Игор Стефановић
Универзитетска дечја клиника
Медицински факултет Универзитета у Београду

УВОД
Најновије препоруке Америчкe академије педијатара (ААП) (1) и Европског
друштва за хипертензију (2) за дијагностику и лечење артеријске хипертензије
(АХ) код деце и адолесцената су последица акумулираних искустава из преко
15000 студија у свету објављених између 2004. и 2016. године.
Повишени крвни притисак се јавља код 7-19 % деце и адолесцената, чешће
код мушкараца, али ако се изузме акомодациони ефекат и учине поновљена мерења реална преваленција АХ је око 3,5%, али и 2,2-3,5 % такозване гранично
повишеног крвог притиска (са вредностима између 90. и 94. перцентила) (3,4).
Студија Фалкнера и аутора је показала да адолесценти са повишеним крвним
притиском прогредирају у адултну АХ са учесталошћу 7%/годину (5). Бројне
студије су показале да повишени крвни притисак у детињству повећава ризик
за АХ и убрзано васкуларно старење у одраслом добу (6,7).
На основу анализе новопристиглих информација створене су нове препоруке за АХ код деце и адолесцената које би одговориле на кључна и недовољна
разјашњена питања.

КОЈИ СУ НОВИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА АХ КОД ДЕЦЕ И АДОЛЕСЦЕНАТА?
По новим препорукама, за разлику од ранијих, из 2004. (ААП) односно из
2009. (Европског друштва за хипертензију) године, у перцентилне табеле нису
укључена деца и адолесценти са прекомерном тежином и гојазношћу (ИТМ
≥85. перцентила) чиме су приказане вредности за децу са нормалном телесном масом и искључен утицај гојазности на ниво крвног притиска. Практични
ефекат ове измене је да су по новим препорукама нормалне границе крвног
притиска дискретно нижих вредности у односу на раније Због потреба скрининга, у препорукама ААП из 2017. године направљена је поједностављена табела нормалних опсега крвног притиска базирана на 90. перцентилу за године
и пол и 5. перцентилу за тежину (вредности у табели имају негативну предиктивну вредност >99%). Поједностављена табела (табела 1) је дизајнирана једино за препознавање деце и адолесцената који захтевају даље контроле њиховог
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крвног притиска, а за дефинитивну потврду АХ код селектованих пацијената
дијагноза се поставља на основу поновљених мерења уз употребу комплетне
табеле. Поједностављена табела омогућава брзо и лако препознавање детета са
повишеним притиском, које даље захтева даља праћења и испитивања.
Табела 1. Поједностављена табела за скрининg деце и адолесцената са повишеним крвним притиском. Понављане вредности крвноg притиска
изнад наведених у табели захтевају даље праћење и дијаgностику.
Узраст
(године)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
≥ 13

КРВНИ ПРИТИСАК (ммHg)
Дечаци
Девојчице
Систолни КП
Дијастолни КП Систолни КП
Дијастолни КП
98
52
98
54
100
55
101
58
101
58
102
60
102
60
103
62
103
63
104
64
105
66
105
67
106
68
106
68
107
69
107
69
107
70
108
71
108
72
109
72
110
74
111
74
113
75
114
75
120
80
120
80

У Америчким смерницама за адолесценте ≥ 13 година, без обзира на пол,
успостављена је горња дозвољена граница 130/80 ммHg, као код одраслих
особа (у Европским смерницама из 2016. године узрасна граница је 16 година
и крвни притисак 130/85 ммHg). Наглашена је поново потреба за понављаним и одвојеним проверама крвног притиска, јер је једна студија (8) показала
да само 56% адолесцената има исти ниво крвног притиска током понављаних
мерења. Аутоматски осцилометријски апарати за мерење КП су једноставни
за употребу код деце, али је у две студије регистровано њихово прецењивање реалних вредности КП (9,10). Због тога су при детекцији повишеног
КП (≥ 90. перцентила) понављаним осцилометријским мерењима неопходна
бар још два одвојена контролна мерења аускултаторном методом пре дефинисања степена АХ.
Крвни притисак би требало почети са мерењем код здраве деце узраста
≥ 3 године бар једном годишње, док код деце са комобирдитетом (гојазност,
дијабетес меллитус, болести бубрега, коарктација аорте...) треба мерити крвни
притисак приликом сваке посете лекару. АХ се јавља код 7% прематуруса са
145

Милан Ђукић, Војислав Парезановић, Игор Стефановић

веома малом телесном масом до треће године, тако да ова педијатријска подгрупа захтева раније контроле крвног притиска (11).

КАКВА ЈЕ УЛОГА 24-ЧАСОВНОГ АМБУЛАНТНОГ
МОНИТОРИНГА КРВНОГ ПРИТИСКА ?
Амбулантни мониторинг крвног притиска (АМКП) током 24 сата је код
одраслих постао неопходан у дијагностици АХ пре започињења терапије, али
је код деце, због недостатка перцентилних табела за децу < 120 cm још непотпуно дефинисан његов значај (12). Сигурна препорука је да је АМКП индикован
код деце са високо-ризичним обољењима (обољења бубрега, постоперативно
праћење коарктације аорте, стање после трансплантације солидних органа,
дијабетес мелитус, гојазност, генетски синдроми и стечена обољења удружена
са АХ...) ради одређивања тежине АХ и циркадијанског понашања КП који су
важне детерминанте продуженог кардиоваскуларног ризика. Такође је наглашено да је веома важна употреба само поузданих сертификованих апарата за
АМКП са својим признатим нормативима.
Други важан аспект АМКП је његова улога у откривању хипертензије белих мантила (ХБМ) и маскиране хипертензије. Маскирана хипертензија се јавља код 5,8 % деце (13) која имају нормалан притисак код лекара, али повишен
притисак методом АМКП. Потенцијално маскирана АХ је малигног тока због
тешке и касне детекције и везана је углавном за гојазност, хронична бубрежна
обољења и после оперисане коарктације аорте.
Хипертензија белих мантила (ХБМ) се дефинише крвним притиском ≥ 95
перцентила код лекара, али са нормалним вредностима КП на АМКП (средњи
систолни и дијастолни КП <95 перцентила + систолно и дијастолно оптрећење
КП <25%). Процењује се да око половина деце са повећаним притиском код лекара имају реално нормалне вредности притиска (14). Ипак, деца са ХБМ често
имају повишен профил притиска током теста оптерећења и повећану масу миокарда (15). Поред смањивања трошкова у испитивању суспектне АХ, метода
АМКП има улогу и у праћењу ефикасности лечења АХ.

ДИЈАГНОСТИКА АРТЕРИЈСКЕ ХИПЕРТЕНЗИЈЕ
Деца узраста ≥ 6 година обично имају примарну АХ и не захтевају екстензивну дијагностику за секундарне узроке, посебно ако имају позитивну породичну анамнезу, нормалан физикални налаз и гојазност. У неким студијама ниво КП не указује на примарну или секундарну етиологију АХ, али је код
примарне АХ углавном доминантно повишен систолни притисак, док је код
секундарне АХ претежно повишен дијастолни КП.
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Дуготрајна и значајна АХ производи секундарне патолошке промене на
“таргет” органима. Код деце, најчешћа и примарна промена је хипертрофија
зидова леве коморе, док су значајно ређе детектоване промене на крвним судовима очног дна и оштећења ендотела (дебљина каротидне интиме и медије,
брзина пулсног таласа ). ЕКГ се, због веома ниске сензитивности, не препоручује у процени хипертрофије леве коморе, али је зато ехокардиографија метода избора због своје лаке примене и поузданости. Зато се ехокардиографија
препоручује у свим стадијумима АХ пре започињања терапије уз јасне критеријуме за хипертрофију зидова леве коморе: укупна маса миокарда > 95 g/m2
за девојчице, односно > 115 g/m2 за дечаке или релативна дебљина зидова леве
коморе > 0,42 (16). Ехокардиографски преглед треба понављати бар једном годишње ако дете са АХ има јасну хипертрофију или дисфункцију леве коморе,
перзистентну АХ упркос адекватном лечењу и секундарну АХ.
Због велике зависности квалитета од бројних фактора, доплер ултрасонографија реналних артерија се препоручује само код суспектне стенозе реналних
артерија код нормално ухрањене деце старије од 8 година која су кооперативна
током прегледа (17). Две недавне студије код адолесцената су показале да су повишене вредности мокраћне киселине удружене са повишеним КП, тако да њен
ниво може бити један од осетљивијих параметара повећаног кардиоваскуларног
ризика код хипертензивне деце (18,19). Мада се микроалбуминурија тумачи као
показатељ хипертензивног оштећења бубрега и повећаног кардиоваскуларног
ризика, ипак се због непоузданости код деце не препоручује у рутинској пракси.

ЛЕЧЕЊЕ АРТЕРИЈСКЕ ХИПЕРТЕНЗИЈЕ
Главни циљеви лечења АХ код деце је дуготрајна нормализација притиска
(КП < 90. перцентила или 130/80 mmHg за децу старију од 13 година или 130/85
ммHg у узрасту од 16 година надаље) чиме се превенирају секундарне промене
у кардиоваскуларном систему. Лечење се као и раније своди на два нивоа: нефармаколошки и фармаколошки.
Промене животних навика, корекција исхране, редукција телесне тежине,
повећање физичке активности, елиминација стреса, представљају основе за
нефармаколошко лечење хипертензивне деце. Једна од кључних препорука је
физичка активност у трајању од 30 до 60 минута бар 5 пута недељно.
Антихипертензивни лекови се примењују само код симптоматске хипертензивне деце и код доказане АХ. Иницијални антихипертензивни лекови код
деце су инхибитори ACE, блокатори ангиотензинских рецептора (АРБ), антагоности калцијума и диуретици, док се због честих нежељених ефеката не препоручују бета блокатори у хроничној употреби. Почетна доза лека је обично
најнижа препоручена и може се прилагођавати сваких 2-4 недеље у зависности
од ефикасности, уз редовне лекарске контроле на 4-6 недеља. Уколико се АХ не
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може контролисати једним антихипертензивним леком, уводи се други, када
се препоручује тиазидни диуретик због последичне ретенције соли и воде код
употребе антихипертензивних лекова. Не препоручује рутинска примена комбинованих антихипертензивних лекова као почетна терапија. Методом АМКП
је проверено да је након једне године од започињања лечења АХ, само једна
трећина пацијената имала нормалне вредности крвног притиска (20).
Резистентна АХ код одраслих се дефинише као стално повишени притисак
упркос лечењу помоћу три антихипертензива различитих класа (са максималним дозама и обавезном применом диуретика). Новије студије препоручују
примену антагониста алдостеронских рецептора (спиронолактон) код резистентне АХ, који смањују оптерећење волуменом и хипералдостеронизмом, као
честим проблемима у примарној АХ. Пацијентима са хроничним обољењима
бубрега који имају АХ треба проверавати протеинурију, а у случају њеног налаза индикована је примена инхибитора АЦЕ или АРБ.
Спортистима са артеријском хипертензијом II степена (КП > 99. перцентила
+ 5 ммHg), без обзира да ли су симптоматски или асимптоматски, треба забранити бављење статичким спортским активностима са високим оптерећењем.
Пре враћања у такмичарске спортове крвни притисак код хипертоничара II
степена треба у потпуности нормализовати.
Акутна хипертензивна криза код младих захтева примену брзоделујућих
антихипертензива; оралних - ако нема тешких компликација (срчана инсуфицијенција, енцефалопатија...) или интравенских, у случају животно уgрожавајућих стања. У таквим ситуацијама крвни притисак би требало смањити не
више од 25% у првих 8 сати, а потпуну нормализацију постићи у првих 24 часа.
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10.1. ИНФЕКЦИЈЕ БУБРЕГА И УРИНАРНИХ
ПУТЕВА У ПРВОЈ ГОДИНИ ЖИВОТА
(НЕОНАТАЛНИ И ОДОЈАЧКИ ПЕРИОД)
Емилија Голубовић
Клиника за дечије интерне болести, Клинички центар Ниш
Медицински факултет Универзитета у Нишу
Уринарне инфекције (УИ) још увек су међу најчешћим бактеријским инфекцијама дечијег доба, које без обзира на учесталост и искуство лекара носе
бројне терапијске и дијагностичке дилеме. Присуство бактерија у сигнифантном броју у урину (сигнификантност зависи од начина узимања урина) уз клиничку манифестацију (чија је експресија најчешђе одређена узрастом и полом
детета) чини основ дијагнозе. У неонаталном периоду преваленција варира од
0,1-1%, у раном одојачком периоду чешће су код дечака него код девојчица (са
инциденцијом од 3,7% према 2%). Фебрилна мушка одојчад без учињене циркумцизије имају 10-15 пута чешће УИ од оних са циркумцизијом. Након шестог месеца инциденција је већа код одојчади женског пола (2,7% према 0,7%).
Рецидиви УИ се генерално јављају код 30-40% оболелих, а у 60% рецидив ће се
јавити у току прве 2 године од инфекције, док се код неонатуса “пик” рецидива УИ очекује након 4-6 месеци. Асимптоматска бактериурија се среће у 2,5%
дечака и 0,9% девојчица у првој години живота, одржава се неколико месеци и
најчешће се губи спонатно, без оштећења бубрега.
УИ настају углавном асцендетним ширењем грам негативних бактерија са
периуретралне регије осим код неонатуса, код којих се очекује и могућност
хематогеног ширења инфекције ка бубрегу. Неонатални период се изоловано
посматра у бројним протоколима и због великог ризика од уросепсе, с обзиром
да се позитивна хемокултура може наћи у 12,5%. Најчешћи узрочници су е.
коли (80-90%), затим клепсијела, протеус, ентерококус, псеудомонас. У неонаталном узрасту могућа је инфекција стрептококом групе Б, кандидом.
Уропатогена е. коли има бројне адхезионе молекуле којима се везује за
уропепител (пили и фимбрије), продукује токсине којима га оштећује (липополисахарид ЛПС, алфа хемолизин, цитотоксични некротизујући фактор и
др). Организам се брани адекватним током урина, локалним имуноглобулином (IgA), дефензином, лактоферином, липокалином, кателицидином, а пре
свега цитокинима и хемокинима. Бактеријски ендотоксин се везује за CD14
на мембрани уроепитела, П фимбријама активира тренсмембрански tooll-рецептор (углавном TLR4 i TLR5). Каскада активираних проинфламаторних
цитокина, хемокина и вазоактивних материја најчешће доводи до санирања
инфекције без ткивног оштећења. Инфламаторни цитокини, IL6, IL8, уз IL8
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хемокински рецептор CHCR1 активира миграцију неутрофила ка месту инфекције. Имунски одговор који се одвија у условима нормалне експресије TLR4
и функције CHCR1 доводи до опоравка. Код оболелих са ниском експресијом
CHCR1 неадекватна је стимулација неутрофила, успорен клиренс бактерија и
ткивно оштећење израженије. Прати га стимулисана активност профиброзне
цитокинске мреже (FGF бета, TNF алфа) уз инхибирану протеолитичку активност (преко инхибитора активатора плазминогена и ткивног инхибитора металопротеиназе), што мења синтезу екстрацелуларног матрикса и потенцира
ренални паренхимски дефект. Овакав имунски одговор је генетски детерминисан уз описане бројне полиморфизмиме учесника у инфламаторној каскади. Незрели имунски одговор и успорена хемотакса неутрофила чине неонатални узраст додатно вулнерабилним. Након прве фебрилне УИ може се наћи
постинфективни ожиљак у 10-15% деце узраста до 24 месеци, у каснијем узрасту у 5%. Везикоуретерни рефлукс (ВУР) се налази код 30-40% одојчади са
УИ, он носи ризик за појаву рецидива УИ, али није ни неоходан ни довољан
за развој ожиљка. Присуство ВУР-а блажег степена уз УИ не повећава значајно проценат ткивног оштећења, док ће код ВУР-а 4/5 степена у 70% постојати
знаци конгениталног или постинфективног ожиљавања. Доказано је да деца са
УИ насталим до 6-ог месеца живота касније имају већи број рецидива и чешће
постинфективне ожиљке (3).
Симптоми УИ зависе од узраста детета, што је млађе чешће ће се клинички испољити фебрилна инфекција по типу пијелонефритиса. У неонаталном
периоду среће се фебрилност у 50%, али и хипотермија, дистензија трбуха,
летаргија, иритабилност, одбијање оброка. Пролонгирана жутица се среће у
6-20%. Сепса прати УИ у 6-13%, а код претерминских неонатуса и до 35% и
не корелише са фебрилношћу. У сепси узрокованој е. коли треба искључити
галактоземију. Код терминске новорођенчади УИ најчешће изазива е. коли а
код претерминске клепсијела. Од фактора ризика помиње се мушки пол, УИ
код мајке у актуелној трудноћи, превремена руптура овојака и мајчина експозиција антибиотицима.
У одојчади доминира фебрилност, слабије напредовање, плач при мокрењу,
одбијање хране, раздражљивост, повраћање, једном речју, одојче не изгледа добро.
Код фебрилне одојчади са бронхиолитисом, у 10-12% оболелих се очекује
истовремено УИ.
Природна исхрана, лактоферин и IgA мајчиног млека се описују као протективни фактори.
За дијагнозу је неопходан адекватно узет узорак урина, што у групи деце
која нису успоставила контролу мокрења није једноставно постићи. Кесица
за колекцију урина је у потпуности потиснута, уредан налаз добијен на овај
начин узимања узорка само искључује могућу УИ. Урин добијен супрапубисном аспирацијом, катетеризацијом или директни узорак након тоалете треба
анализирати након 30-60 минута. Леукоцитна естераза и нитритна реакција на
154

10. Нефрологија

трачици индиректно показују пиурију и бактериурију, али је њихова осетљивост у неонаталном узрасту мања. Нитрити настали бактеријском конверзијом
нитрата нормално присутних у урину имају високу специфичност од 98%, али
малу сензитивност (велики број грам позитивних бактерија, затим псеудомонас, неки ентерококи немају моћ ове конверзије, а сам процес захтева да урин
буде у бешици бар 1-2 сата, што није случај код новорођенчади и одојчади која
чешће мокре). Негативни нитритни тест не искључује УИ али уз негативну леукоцитну естеразу чине дијагнозу мало вероватном (2, 3, 4).
Вредности које дефинишу сигнификантност броја бактерија у култури урина нису апсолутне, не зависе само од начина добијеног узорка већ,
нажалост, и од бројних националних водича и протокола. Након смерница
Национални институт Британије (NICE, 2007.), следе смернице Америчке академија педијатара (ААП, 2011.), затим национални водичи Италије, Канаде и
уролошке асоцијације Европе и Азије, који дају своје протоколе (табела 1).
Сигнификантни број од 50 000 бактерија, уз пиурију у узорку добијеним катетером код деце узраста од 2-24 месеца је основни критеријум дијагнозе у смерницама ААП. Бројне студије сматрају патолошким и 1000-50000 бактерија у
тако узетом урину. Поједине студије, пак, истичу значај УИ са малим бројем
бактерија, испод 103/ml, као посебан ентитет који такође може носити ризик
паренхимског оштећења (1).
Табела 1. Сигнификантност бактериурије према начину узимања узорка урина
Протокол
ААП
2-24 месеца узраст
ISPN-Италијанска
група
Канадска група

Европска уролошка
група
Азијска уролошка
група

NICE

колекција урина
супрапубисна аспирација или
катетеризација
директни узорак средњи млаз
катетеризација
супрапубисна аспирација
катетеризација
директни узорак средњи млаз
катетеризација
директни узорак средњи млаз
супрапубисна аспирација
катетеризација
истовремено и присуство пиурије
у седименту
катетер
директни узорак средњи млаз
урин кесица

сигнификантност
5x104 иистовремено и присуство пиурије у седименту
105
104
било који пораст
5x104
105
103-5x104
104са симптомима УИ,
105 без симптома
било који пораст
5x104
105
103
105
105
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Терапија УИ заснива се на емпиријском избору антибиотика, а на основу
података о локалној резистенцији. Терапија се спроводи парентерално код
млађе одојчади и код деце код које то клиничко стање захтева, без обзира на
узраст. Императив је започети терапију у првих 48-72 сати, одлагање терапије
потенцира могућност паренхимског оштећења. Фебрилна УИ по типу пијелонефритиса се лечи најчешће цефалоспоринима 3. или 4. генерације или аминогликозидима, уз превођење на оралну терапију чим клиничко стање дозволи.
Терапија траје 10-14 дана. Наглашава се све веће присуство мултирезистентних
ESBL продукујућих бактерија управо код највулнерабилније групе, код новорођенчади и одојчади.
Табела 2. Протоколи испитивања деце са УИ
ПРОТОКОЛ УЗРАСТ
NICE
до 6 месеци

ЕХО
сва деца

МЦУГ
ДМСА
1
атипична/рецидиви УИ атипична/рецидиви

атипична/рецидиви УИ1 атипична/рецидиви
деца са
атипичним
током
2-24 месеци сва деца
абнормални ЕХО
није потребна после
прве УИ
абнормални ЕХО или
до 36 месеци сва деца
абнормални ЕХО/или
ВУР
ризико фактори2
до 2 године
сва деца
абнормални ЕХО, реци- није дефинисано
диви УИ
до 2 године
сва деца
атипична/рецидиви УИ фебрилни
пијелонефритис
ВУР 3-5

од 6месеци

AAП
ИТАЛИЈА
КАНАДА
ПОЉСКА

дилатација на ЕХО налазу, слаб млаз урина, бактерија која није е. коли, породично оптерећење
за ВУР
1

породично оптерећење, септикемија, млађе мушко дете од 6 месеци, лош одговор на терапију
током 72сата, бактерија која није е.коли
2

Препоруке о испитивању деце након УИ и антибактеријској профилакси
значајно су редуковане након 2007. године (табела 2). Циљ испитивања је откривање аномалија пре свега ВУР-а и утицај на развој рефлуксне нефропатије,
циљ профилаксе је смањити број рецидива УИ и утицати на развој постинфективног ожиљка. Новија испитивања указују да мушка одојчад са рефлуксом високог степена имају поремећај у развоју бубрега по типу хипоплазије/
дисплазије, са већим ризиком од развоја хроничне бубрежне инсуфицијенције,
али не морају имати рецидиве УИ, те антибиотска профилакса не утиче на ток
и прогресију болести. Девојчице обично имају рецидиве УИ, након 6. месеца
живота, рефлукс блажег степена и најчешће дисфункционални елиминациони
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синдром, и веома често стечене ожиљке, те се код њих може највише постићи
профилаксом и вежбама мокрења. Дакле, профилакса и МЦУГ се селективно
планирају углавном за оболеле са тзв. атипичном фебрилном УИ. Бројна удружење педијатријских нефролога атипичном сматрају УИ са сликом интоксицираног детета, са слабим млазом урина, масом у абдомену или у пределу бешике, повећаним креатинином у серуму, изостанком побољшања у року од 48
сати по увођењу антибиотика, са узрочницима који не припадају специјесу е.
коли. Код неонатуса посебну пажњу заслужују они са пренатално откривеном
хидронефрозом. Рецидивна ИУТ, без обзира на узраст, захтева детаљну обраду
као и деца са породичним оптерећењем за ВУР.
Индикације за медикаментну профилаксу нису усаглашене. Шест великих
клиничких студија доказују да профилакса смањује број рецидива фебрилних УИ нарочито код девојчица, али не утиче на развој ожиљака (5, 6, 7, 8).
Шведска студија истиче значај профилаксе доминантно код девојчица млађих
од 4 године са рефлуксом 3-4 степена, док дечаци након узраста од годину дана
немају честе рецидиве УИ те код њих нема веће користи од профилаксе, осим
код билатералног рефлукса високог степена. RIVUR, PRIVENT, италијанска и
канадска студија истичу да се профилакса не користи рутински већ селективно
(1). ААП нема препоруке о рутинској профилакси, саветује се профилакса код
ВУР-а 5. степена, NICE саветује профилаксу код код рецидивних и атипичних
УИ. У протоколима Шпаније и Италије, ВУР 3-5. степена код девојчица и 4-5.
степена код дечака заслужиће профилаксу. Европска уролошка асоцијација саветује профилаксу код сваке фебрилне УИ у одојчади са рефлуксом, без обзира
на његов степен.
На основу анализа бројних протокола може се закључити да профилакса
није потребна након прве инфекције, без обзира на узраст, уколико не постоје
раније поменути фактори ризика, а може бити од користи код рецидива фебрилних УИ и код рефлукса већег степена, доминантно код девојчица. Може се
разматрати потреба за профилаксом након фебрилне УИ у узрасту до 6 месеци.
Основни терапијски циљ је спречити постинфективни ожиљак и усмерити пажњу на ризичну групу деце са УИ. Деца са рефлуксом високог степена
4-6 пута чешће имају ожиљке на бубрегу од оних са блажим степеном и 8-10
пута чешће од деце без рефлукса. Постинфективни ожиљак може успорити
раст бубрега, може бити узрок ране хипертензије (у 5%) а код великог ткивног
оштећења и узрок хроничне бубрежне инсуфицијенције.
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10.2. INFEKCIJE BUBREGA I URINARNIH
PUTEVA U DOBNOJ GRUPI NAKON PRVE
GODINE ŽIVOTA DO PUBERTETA
Danko Milošević
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
Klinika za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Liječenje uroinfekcija (UTI) > 1 - 10 godine se donekle razlikuje od postulata
liječenja nižih i viših dobnih skupina u djece. Preporuke za terapiju UTI trebaju uvažavati realnu situaciju osjetljivosti/rezistencije mikroba uzročnika u svakoj zemlji zasebno istovremeno poštivajući promjene u algoritmima liječenja u zemljama regije i
svijetu. Osnovna postavka jest da pacijent ne smije biti neadekvatno liječen antibioticima uzrokovanim nerealnim i nekritički preuzetim preporukama iz zemalja sa
drukčijom mikrobiološkom situacijom1.
Rezultati osjetljivosti/rezistencije na antibiotike koji su provedeni u Klinici
za infektivne bolesti u Zagrebu provedeni 2011 godine ukazuju na relativno dobru očuvanost cefalosporinske grupe antibiotika/Amoksicillin+klavulanska kiselina i Gentamicina s niskim postotkom rezistencije. Uočava se 50%-tna efikasnost
Amoksicilina ali i značajna rezistencija na Sulfametoksazol + Trimetroprim.
Slika 1. E.coli invazivni sojevi, osjetljivost i rezistencija (%)
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Slika 2. Proteus mirabilis, osjetljivost i rezistencija (%)

Rezistencija na Amoksicillin je prisutna na oko 50% a sličan postotak pokazuje i
kombinacija Sulfametoksazol + Trimetroprim. Cefalosporinska skupina pokazuje za
oko 10-20% višu rezistenciju na cefalosporinsku skupinu antibiotika nego kod E.coli
(invazivni sojevi), slično kao i Amoksicillin+klavulanska kiselina i Gentamicin.
Slika 3. Klebsiella pneumoniae, invazivni sojevi, osjetljivist i rezistencija (%)
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Ampicillin pokazuje potpunu rezistenciju na Kl. pneumoniae, Sulfametoksazol
+ Trimetroprim je osjetljiv u oko 50% pacijenata dok se cefalosporinska skupina nalazi na oko 60-80% osjetljivosti. Amoksicillin+klavulanska kiselina pokazuje
osjetljivost iznad 70% dok Gentamicin pokazuje nešto više od 60% osjetljivosti na
Kl. pneumoniae.
Slika 4. Pseudomonas aeruginosa, osjetljivost i rezistencija (%)

Od uobičajenih antibiotika donekle su efikasni samo Gentamicin i Amikacin.
Slika 5. Pseudomonas aeruginosa, invazivni sojevi, osjetljivost i rezistencija (%)
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Sve češći invazivni sojevi Ps. aeruginosa pokazuju osjetljivost Gentamicina u oko
60% slučajeva. Iznenađuje vrlo dobra osjetljivost Amikacina, čak i viša nego u neinvazivnih sojeva.
Uzimajući u obzir navedene podatke, na posljednjem sastanku pedijatara nefrologa prošle godine (2018) odlučeno je da se preporuči slijedeća terapija UTI2.
Cistitis: terapija se primjenjuje oralno, osim uzimanja urina i urinokulture druge
pretrage nisu potrebne a dijete se otpušta se na kućno liječenje. Ovdje spada i uretrocistitis s hematurijom. Obično se započinje cefalosporinskom grupom antibiotika/amoksisillin + klavulanskom kiselinom. Zbog visoke rezistencije ne preporuča se
terapija Ampicillinom/Amoksicilinom bez klavulanske kiseline i Sulfametoksazol +
Trimetoprimom. Ukupno trajanje terapije je 5-7 dana. Moguća je primjena uroantiseptika kao terapijskog izbora u veće djece. Ekstrakt brusnice/probiotici se ne mogu
preporučiti kao samostalna terapija. Kontrola urina se provodi treći dan terapije a po
potrebi i procjeni pedijatra nefrologa mogu se odrediti daljnje ultrazvučne (UZV)
pretrage urotrakta.
Cistopijelonefritis: Inicijalno se preporuča parenteralna terapija, osobito u teže
bolesnog djeteta s narušenim općim stanjem (T ax > 38.50C, CRP > 50, Leukociti u
krvi ≥ 20 x 109/L) Terapija se obično započinje cefalosporinskom grupom antibiotika. Nakon kliničkog uspjeha liječenja prelazi se na nastavak terapije oralnim putem.
Kontrola urina se provodi treći dan po početku terapije, dostatna je UZV pretraga
urotrakta ali po procjeni pedijatra nefrologa mogu se odrediti daljnje pretrage. Za
sada potpuna primjena oralne terapije nije usvojena.
Na rezervnu antibakterijsku terapiju prelazi se ako postoji: a) klinički kriterij pogoršanje općeg stanja djeteta sa septičkim temperaturama usprkos primjenjenog
antibiotka, b) laboratorijski nalaz (urinokultura) pokazuje rezistenciju na primjenjeni antibiotik uz povećan ili jednak broj leukocita u urinu. Broj leukocita u urinu se
može procjeniti na temelju sedimenta i/ili broja leukocita u mm3 urina.
Budući da ponovni UTI ima 50% djevojčica unutar 5 godina a neke djevojčice
imaju izrazito učestalo ponavljanje uroinfekcija, u ove djece može se posumnjati na
razvoj cističnog cistitisa (CC). Nalaz malih, okruglastih izdignuća na sluznici mokraćnog mjehura žute, crvenkaste ili biserne boje naziva se cistični cistitis. Cistice se
prilikom endoskopskog pregleda uglavnom nalaze u predjelu trigonuma mjehura,
vrata mjehura i ušća uretera. Radi se o cisticama presvučenim epitelom, te o solidnim
gnijezdima epitela u submukozi (tzv.Brunnova gnijezda). Nakupine limfoidnog tkiva
s germinativnim centrima unutar cistice mogu biti izraz imunološkog odgovora na
kroničnu infekciju3.
Kod obrade djece zbog opetovanih UTI, CC se našao 15.9 % djece, predominantno u ženskog spola. Čest nalaz uz CC je vezikoureteralni refluks (19%) a nalazi se u
svakog 6-7 djeteta koje je imalo anomaliju urotrakta. Urodinamski nalaz uz cistični
cistitis pokazuje patološki nalaz u 61% djece.
Dijagnoza se postavlja ultrazvučnim mjesenjem debljine sluznice mokraćnog
mjehura s ≥ 3 mm4,5. U dvojbenim slučajevima može se primijeniti cistoskopija.
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Dužina trajanja oboljenja uz profilaksu uroinfekcija iznosi općenito više od 2 godine. Profilaksa uroinfekcija Sulfametoksazol + Trimetroprimom je napuštena a
sada preferira primjena Nitrofurantoina/Cefixima. Lijekovi antagonisti receptora
za P-fimbrije E.coli (Cranactin) se koriste samo kao adjuvantna terapija. Pripravak
od lizata bakterija koje obično uzrokuju uroinfekcije (Urovaxom) nije pokazao očekivanu efikasnost.
U Tablici 1 prikazano je izliječenje pacijenata s CC i vezi s uzimanjem profilakse
uroinfekcija te dužinom primjene profilakse do izliječenja.
Tablica 1. Izliječenje cističnog cistitisa u skladu uzimanjem profilakse
Ishod

Redovita
profilaksa

Neredovita
profilaksa

Slaba
n (%)
suradljivost
(compliance)

Prosječno Prosječna
praćenje dob na kraju
(godine) praćenja
(godine)

Izliječeni

58

0

0

58 (45.6)

2.3

8.4

Poboljšani

30

5

0

35 (27.6)

2.6

8.9

Nepromijenjeni

10

10

6

26 (20.5)

3.7

10.4

Pogoršani

2

2

4

8 (6.3)

3.1

9.1

Ukupno

100 (78.7%) 17
(13.4%)

10
(7.4%)

127 (100.0) 2.7

9.0

U adekvatno liječenih pacijeneta bolest završava povlačenjem nalaza cistica na
sluznici mokraćnog mjehura. Nakon povlačenja ultrazvučnog/endoskopskog nalaza
UTI u djece se rijetko ponavlja ili potpuno nestaje
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10.3. URINARY TRACT INFECTIONS IN ADOLESCENTS
Velibor Tasic
University Children’s Hospital
Medical School, Skopje

INTRODUCTION
Urinary tract infections (UTI) are common in adolescents, particularly in females. While in infants and younger children they indicate congenital anatomical
defect, in adolescents they are associated with the sexual activity or a complication
of that activity. It is important to query the adolescents about the sexual activity and
to offer appropriate counseling about the activity, prevention of urinary tract infection and sexually transmitted disorders (1). Lower UTI are more common than upper ones (pyelonephritis). In the case of upper UTI careful history should be taken
about the previous UTIs in infancy and childhood, imaging studies, treatment modalities and outcome measures. This refers to recurrent infections, reflux and reflux
nephropathy, spina bifida and neurogenic bladder, transplanted kidneys, diabetes,
and urolithiasis. Management of these patients should be individually tailored based
on the previous medical history and actual clinical and renal status (2).

PUBERTY AND URINARY TRACT INFECTIONS
The puberty is a period in which hormonal changes enhance vaginal colonization
by nephritogenic strains of bacteria, which can easily migrate to the periurethral area
and cause urinary tract infection. Staphylococcus saprophyticus in one of the most
common agents of symptomatic UTI in sexually active young and middle-aged women (aged 13 to 40 years) and is responsible for 15% of cases of UTI within this age
group. It is rarely found in males (older > 60 years) (1,3,4). It is not found in women
older than 40 years or in men aged 13 to 40 years, thus suggesting that the vaginal introitus is the most probable reservoir for the bacterium. Interestingly Staphylococcus
saprophyticus rarely causes UTI during the pregnancy. There is seasonal variation on
the incidence of UTI by this bacterium during the summer months that is explained
by the outdoor swimming.
The study from Sweden showed that Staphylococcus saprophyticus urinary tract
infections are dominantly characterized with the inflammation of the lower urinary
tract and vesical instability, such as pollakiuria, dysuria (90% of cases), urgency of
micturition, suprapubic pain (62% of cases), and low grade fever (< 38 degrees C) [3].
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TEENAGE PREGNANCY AND PRINARY TRACT INFECTIONS
It is well known that during pregnancy, there is an increased risk for UTI affecting up to 37% of women. This is important since certain number of teenage females
will become pregnant. In pregnant women asymptomatic infections may turn to
symptomatic. Those females who had previous vesicoureteric reflux and kidney scars
have greater tendency to being affected by pyelonephritis or to develop hypertensive
crisis resulting in premature delivery and low birthweight babies. These newborn infants have four-fold higher risk to develop UTI in the neonatal period. Interestingly,
the babies with neonatal UTI have in their intestinum the same pathogenic bacteria
as their mothers (1). It is highly recommended that pregnant women with recurrent
UTI should be treated prophylactically with nitrofurantoin at standard doses (1-2
mg/kg at the bedtime).

SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES
In sexually active adolescents infections by other sexually-transmitted pathogens
may be considered such as Gardnerella and Chlamydia; for their identification special
media are mandatory (5, 6). Infections by Chlamydia may result in microhematuria
in adolescents (6). Adolescent males may present with purulent urethral discharge,
dysuria, hematuria and suprapublical pain as a result of infection with Neisseria
ghonorrhoe. In such cases both partners should be examined and treated.

TRETAMENT
Antibacterial drugs should be taken as prescribed without interruption of the
treatment with clinical improvement. The drug of choice is nitrofurantoin since
there is lower prevalence of bacterial resistance compared with co-trimoxasole.
Nitrofurantoin in presctibed 4-5 mg/kg divided in 3-4 doses. It should not be administered in adolescents with creatinine clearance less than 50 ml/min/1.73m2. Oral antibiotics (cefixime, amoxicillin-calvulanate) are indicated for adolescents with febrile
UTI. For those who are severely ill intravenous antibiotics should be administered
(cefalosporines and aminioglycosides). Chinolones are very efficient in adolescents
with UTI, especially against Staphylococcus saprophyticus, but there is some concern
on the adverse effect on the growing cartilage (1).
Consuming large amounts of fluids will enhance wash out of the bacteria from
the bladder. Bladder irritants such as carbonate drinks and caffeine should be avoided. The pain should be relieved with a hot bath or with heating pad set on belly or
genital area.
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PREVENTION OF UTI
A study from India revealed strong association between UTI and improper
perineal washing technique, use of unsanitary pads during menses, malnutrition,
vaginal discharge and pinworm infestation (7).
Strategies for prevention of UTI in adolescents and students are important. A
study from Turkey included 318 subjects aged 6–17 years (8). The results showed:
26·1% avoided using school toilets, 70·4% held urine too long and 30·2% cleaned
the perineum from back to front. In the prediction of the factors that affect students’
behaviours with ages, it was determined that ‘washed the genital area after defecation/
urination’, ‘method of cleaning the perineum’, ‘urination status at school’, ‘enuresis’,
‘frequency of changing underwear’ and ‘washing hands before going to the toilet’
increased linearly with age. Therefore health professionals and teachers may have very
important role in developing healthy behavior of the students and create strategies
that can prevent UTIs.
Briefly, these measures are of utmost importance and are given in table 1.
Table 1. The measures of utmost importance in prevention of urinary tract infections
• One should drink plenty of water to clear the bacteria from the bladder.
• Regular emptying of the bladder (every 2-3 hours).
• Sexually active adolescents should urinate immediately after the sex.
• Avoid bubble baths, hygiene sprays and other hygiene products that contain deodorants
• The adolescent girls should wipe from front to back
• Change sanitary pads often.
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10.4. ИНФЕКЦИЈЕ БУБРЕГА И
УРИНАРНИХ ПУТЕВА КОД ДЕЦЕ СА
ТРАНСПЛАНТИРАНИМ БУБРЕГОМ
Мирјана Костић
Универзитетска дечја клиника Београд
Медицински факултет Универзитета у Београду
Успешност трансплантације бубрега зависи од добро избалансиране имуномодулаторне терапије која треба да обезбеди довољну имуносупресију како
би се спречило одбацивање трансплантата а, истовремено, омогућио довољан
степен имунокомпетентности да би се спречиле инфекције. Смањење неимунских компликација након трансплантације бубрега данас је циљ оптимизације
лечења трансплантираних болесника.
Инфекције су значајан фактор морталитета, морбидитета, квалитета живота трансплантираних болесника, али и економски фактор. Инфекције бубрега
и уринарних путетева (ИБУП) су најчешће инфекције код трансплантираних
болесника. Преваленција ИБУП код деце са трансплантираним бубрегом је
знатно већа него у општој педијатријској популацији и креће се од 15% до 58%.
Осетљивост ка ИБУП зависи од бројних фактора.

ФАКТОРИ РИЗИКА
Анатомске абнормалности уринарног тракта су фактор ризика за настанак ИБУП након трансплантације. Близу 60% трансплантираних болесника са
ИБУП има везико-уретерни рефлукс (ВУР) или опструктивну уропатију као
основну болест. ВУР може бити сновна болест, али може настати и секундарно, након трансплантације. Инфекција може бити локализована на нативним
бубрезима, трансплантату или удружена. Неки аутори саветују нефректомију
нативних бубрега са ВУР-ом пре трансплантације, али нема контролисаних
студија које би потврдиле значај ове интервенције. Није доказан ни значај
антирефлуксне операције пре трансплантације у превенцији ИБУП након
трансплантације. Неурогена мокраћна бешика значајно повећава инциденцију
ИБУП након трансплантације и удружена је са повећаним морбидитетом и лошијом функцијом трансплантата.
Функционални поремећаји мокрења, присутни код многих болесника
са или без ВУР-а, повећавају ризик за настанак мокраћних инфекција након
трансплантације.
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Кохортне, опсервационе студије које укључују и адултне и педијатријске
болеснике, указују да болесници са трансплантатом пореклом од кадавера
имају чешће ИБУП, посебно акутни пијелонефритис трансплантираног бубрега (1). Студије на само педијатријским болесницима не потврђују утицај порекла трансплантата на учесталост ИБУП након трансплантације.
Рутинска примена уретералних стентова, значајно је смањила инциденцу
уролошких компликација, али је , нажалост, допринела порасту учесталости
ИБУП након трансплантације. Рано уклањање уретералних стетова (до 15.
дана после трансплантације), смањује инциденцу ИБУП, мада није сигурно да
не повећава ризик од уролошких компликација. Чини се да је примена стентова са деривацијом урина директно из бешике оптималан начин деривације
урина из трансплантираног бубрега (2).
Учесталост ИБУП након трансплантације је два пута већа код децојчица
него код дечака, без обзира на основну болест (3).
Студије на адултним болесницима указују на скоро два пута већи ризик
од ИБУП код болесника лечених микофенолат мофитилом, а студије на педијатријским болесницима да примена циклоспорина А повећава ризик од
ИБУП након трансплантације (4).

ТИП ИНФЕКЦИЈЕ БУБРЕГА И УРИНАРНИХ ПУТЕВА
Близу 40% деце након трансплантације има бар једну фебрилну уринарну
инфекцију (фУИ). Бар једну рекурентну фУИ има приближно 60% болесника
са ИБУП (5).

ВРЕМЕ ПОЈАВЕ ПРВЕ ИНФЕКЦИЈЕ БУБРЕГА И УРИНАРНИХ ПУТЕВА
ИБУП су најчешће у првој години после трансплантације (3). Готово 30%
свих ИБУП се дијагностикује у првом месецу након трансплантације. Чак
82,7% болесника са ИБУП има инфекцију у првом, 68% у другом и 40,3% (0,94
епизоде по једној години праћења једног болесника) у првих 6 месеци након
трансплантације (6).

ИЗАЗИВАЧИ ИНФЕКЦИЈЕ БУБРЕГА И УРИНАРНИХ ПУТЕВА
Иако је Escherichia coli најчешћи изазивач ИБУП, изолује се ређе него
у општој педијатријској популацији са уринарним инфекцијама. Готово са
истом учесталошћу као и Escherichia coli изолују се и коагулаза-негативни
Staphylococcus и Klebsiella spp. Око 45% свих ИБУП након трансплантације
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узроковано је бактеријам са истовременом резистенцијом на већи број антибиотика (8). 74% свих изолата Klebsiella spp. и 25% изолата Escherichia coli
продукују бета-лактамазе проширеног спектра, а 38% изолата Pseudomonas
aeruginosa су са истовременом резистенцијом на већи борој антибиотика (1).
Трећина свих бактеријемија у прва три месеца након трансплантације је пореклом из уринарног тракта, а најчешће изолован патоген је Escherichia coli (7).

ТЕРАПИЈА ИНФЕКЦИЈЕ БУБРЕГА И УРИНАРНИХ ПУТЕВА
Агресивна, специфична, парентерална терапија фУИ је неопходна. Не
постоје опште прихваћене препоруке за дужину терпије, али највећи број аутора фУИ лечи 14 дана. Симптоматске афебрилне инфекције се могу лечити
per os осим ако су присутни специфични фактори ризика. Да ли асимптоматске
бактериурије треба лечити предмет је контроверзних ставова. Код адултних
болесника није показана корист примене антибиотика код асимптоматске бактериурије. Иако је примена антибиотика довела со стерилизације урина код
већег броја ових болесника (18,2% v. 5,6%), ризик од симптоматске инфекције
након примене антибиотика је готово три пута већи код лечених болесника.
Након лечења асимптоматске бактериурије код 36% болесника ИБУП су биле
изазване бактеријама резистентним на примењени антибиотик (9).
Позитиван ефекат антибактеријске профиласе није потврђен у свим студијама, а неке чак описују и повећање резистенције на примењени антибиотик.
Корекција структурних аномалија мокрећне бешике и оптимизације њене
функције се препоручују пре трансплантације.

КЛИНИЧКЕ И ЕКОНОМСКЕ ПОСЛЕДИЦЕ ИНФЕКЦИЈЕ
БУБРЕГА И УРИНАРНИХ ПУТЕВА
Иако ИБУП нису удружене са повећањем стопе морталитета болесника, оне значајно доприносе повећању морбидитета након трансплантације.
Приближно 35% болесника са инфекцијом, као разлогом за хоспитализацију
у првој и другој години након трансплантације, има ИБУП (4). Док неке студије показују да фУИ не утичу на удаљену прогнозу трансплантата, друге,
посебно на педијатријским болесницима, указују на лошије преживљавање
трансплантата. Инфекције доњих уринарних путева, асимптоматска бактериурија, као и рекурентне инфекције не утичу на једногодишње преживљавање трансплантата (7).
ИБУП за око 30% повећавају цену лечења трансплантираних болесника у
првој години од трансплантације (10).
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ЗАКЉУЧАК
ИБиУП су најчешће инфекције у првој години након трансплантације бубрега. Правовремена дијагноза и терапија су од значаја за снижење стопе морбидитета и побољшање удаљене функције трансплантираног бубрега код деце.
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11.1. PREPOZNAVANJE RIJETKIH NEUROLOŠKIH
BOLESTI U PRIMARNOJ PEDIJATRIJSKOJ PRAKSI
Igor Prpić
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, KBC Rijeka, Klinika i Katedra za
pedijatriju, Zavod za dječju neurologiju i dječju psihijatriju, Rijeka, Hrvatska
Nedovoljna svijest o rijetkim neurološkim bolestima, njihovim kliničkim simptomima i mogućnosti liječenja vrlo često dovodi da se one kasno prepoznaju bez
obzira na njihove vrlo specifične rane simptome i znakove.
Niemann-Pick tip C, (NP-C) je genska, progresivna, ireverzibilna bolest obilježena neurovisceralnim nakupljanja lipida. Minimalna procjenom učestalosti je od 1:
100.000–120.000 živorođenih (1).
Klinička prezentacija NP-C je vrlo heterogena, uz visceralne, neurološke i psihijatrijske simptome koji se javljaju tijekom rasta i razvoja djece, a pojavljuju se u
različitim kombinacijama (2). Temeljem pojave neuroloških simptoma bolest se dijeli
na rani-infantilni, kasni infantilni, juvenilni i adultni/adolescentni tip. Zbog svoje
visoke heterogenosti, NP-C je teško otkriti, često se pogrešno dijagnosticira i tako
ostaje nedovoljno prepoznata bolest(1-3).
Simptomi NP-C su nespecifični i dobno ovisni. Nakupljanje lipida u mozgu, jetri
i slezeni odgovorno je za neurološke i sistemske simptome bolesti. Akumulacija lipida u mozgu rezultira gubitkom neurona i morfološkim promjenama u bijeloj i sivoj
tvari, što na kraju dovodi do neuroloških simptoma bolesti (1-3). Akumulacija lipida
u jetri i slezeni dovodi do visceralnih simptoma bolesti, uključujući spleno- i hepatomegaliju, kolestatsku žuticu i hidrops fetalis.
Sedam je ključnih znakova kad se mora posumnjati na NP-C, pogotovo ako se
javljaju u kombinacija od dva ili više simptoma, i to su: produžena, neobjašnjiva novorođenačke žutica, izolirana splenmegalija/hepatomegalija, vertikalna supanuklearna kljenut pogleda, gelastička epilepsija, kognitivno propadanje, psihijatrijska simptomatologija, NP-C u obitelji (1-3).
Vertikalna supranuklearna kljenut pogleda – VSKP- ključni je simptom u NP-C
i prisutan je u svih tipova bolesti. VSKP često prolazi neotkrivena, unatoč tome
što ju je jednostavno utvrditi testiranjem bulbomotorike. Inicijalni znak su obično
oslabljeni voljni sakadirajući pokreti oka (SEM) u kasno-infantilnom razdoblju.
Prvo se uočavaju poteškoće pri vertikalnom SEM-u, a potom i pri horizontalnom

SEM-u. Detaljno neurološko ispitivanje VSKP-a trebalo bi uključivati ispitivanje
finih i sakadirajućih pokreta te divergencije (kretanje bulbusa u suprotnim smjerovima). U svih pacijentima treba ispitati sve kretnje očiju i u vertikalnim i horizontalnim ravninama (1-3).
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Vertikalna supranuklearna kljenut pogleda patognomoničan je i ključan znak za
NP – C (neophodno ispitivanje sakada). Testiranje vertikalne supranuklearne kljenuti pogleda može se učiniti prilikom svakog rutinskog pregleda, ne zahtjeva nikakvu
posebnu pripremu niti dodatno vrijeme. Stoga se u diferencijalnoj dijagnozi navedene simptomatologije opravdana sumnja za Niemann Pick tip C može postaviti već u
ambulanti liječnika primarne pedijatrijske zaštite.
Pompe-ova bolest je nasljedna lizosomska bolest nakupljanja glikogena uzrokovana mutacijom gena koji kodira enzim alfa-1,4-glukozidazu (eng. GAA – acid
α-glucosidase) – kisela maltaza. Dijeli se na infantilni tip gdje je aktivnost enzima
GAA izuzetno niska ili je uopće nema, simptomi sa javljaju ubrzo nakon rođenja,
brzo progredira do kardiorespiratornog zatajenja i smrti najčešće unutar prve godine
života i Pompeova bolest u odrasloj dobi (eng. LOPD-Late Onset Pompe disease ) gdje
je veća rezidualna aktivnost GAA te se simptomi javljaju u adolescentnoj/odrasloj.
Kašnjenje u postavljanju dijagnoze LOPD iznosi u prosjeku 3 do 10 godina (4,5).
Osnovni simptom je progresivna slabost proksimalnih mišića, češće u donjim ekstremitetima kao i slabost respiratorne muskulature. Navedeno se najčešće očituje bolovima u mišićima, čestim padovima, poteškoćama pri penjanju stepenicama, sjedenju
i ustajanju sa poda, vožnji bicikle, „čudan“, nepravilan hod. U oko 30% adolescenata
prisutna je skolioza, a uočavaju se scapile alatae. Motorički simptomi LOPD često se
isprepliću i pronalaze u dijagnozi „nespretnog djeteta“ (eng. clumpsy child). Kod navedene simptomatologije vrlo je jednostavno učiti pretragu enzima kreatin kinaze –
CK - u serumu, koja je u djece/adolescenata sa LOPD uvijek umjereno povišena (6).
Analiza i testiranje CK-emije može se učiniti u svakoj ordinaciji pedijatra primarne
zdravstvene zaštite. Dodatno analiza aktivnosti enzima GAA analizom uzorka krvi
metodom “suhe kapi”, a uzorak se može osigurati također u svakoj ordinaciji pedijatra primarne zdravstvene zaštite, možemo dokazati dijagnozu Pompeove bolesti pri
vrijednost enzima jednakoj ili manjoj od 30%.
Nerijetko se u asimptomatskog djeteta pronađu umjereno povišene vrijednosti
alanin- ALT i aspartat AST transaminaza. Činjenica jest da u mišićima imamo 4 puta
više ALT-a i 26 puta više AST, te da umjereno povišene transaminaze mogu ukazivati
na mišićnu, a ne samo na jetrenu bolest. Devedeset (90%) posto oboljelih od distrofinopatija imaju povišene vrijednosti transaminaza u najranijoj fazi bolesti kad još ne
moraju biti prisutni klinički znaci distrofije mišića. Rezultati ukazuje da od prvotno
učenih povišenih vrijednosti transaminaza dao prvog pregleda neurologa u prosjeku
prođe 9 mjeseci, a do dijagnoze mišićne distrofije 11 mjeseci. Stoga u sve djece s
povišenim vrijednostima ALT-a, AST-a i CK je potrebno isključiti neurološku bolest
poput LOPD i Duchen/baker mišićnu distrofiju.
Neuronalna ceroidna lipofuscinoza tip 2 (CLN 2) spada u skupinu lizosomskih bolesti nakupljanja. Lipofuscinoze su najčešće progresivne neurodegenerativne
bolesti. Nasljeđuju se autosomno recesivno. Nova podjela i nomenklatura lipofuscinoza temelji se na mutaciji ciljanog gena i dobi pri pojavi bolesti - prirođeni, infantilni, kasni infantilni, juvenilni ili adultni oblik. Takva podjela omogućava genetičku
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i kliničku klasifikaciju i čini osnovu za terapijski pristup, genetičko informiranje i
pružanje prognoze. Do danas je ukupno opisano 14 tipova lipofuscinoza. Njihova
incidencija procjenjuje se na 1 do 7 na 100.000 živorođenih, a prevalencija 1,5 do 9
na 1.000.000 stanovnika (7-9).
Sukladno novoj klasifikacije, CLN 2 obuhvaća sve bolesnike sa podležećom genskom mutacijom u CLN2 genu smještenom na 11p15.5 kromosomu, bez obzira na
početak bolesti, i sniženom aktivnošću enzima tripeptidil peptidaza 1 (TTP1).
Klinički je CLN 2 obilježena urednim razvojem djeteta tijekom prve godine života.
Bolest obično nastupa između 2. i 4. godine života. Prvo se javlja generalizirano usporenje motoričkog rasta i razvoja. Usporen razvoja govora javlja se kao prvi simptom
u oko 80% djeca sa CLN 2. U dobi između 3. i 4. godine života javljaju se epileptički
napadaji. Bolest vrlo brzo napreduje te se već nekoliko mjeseci nakon početka javlja
ataksija, psihomotorna regresija uz smetnje vida i sljepoću. Razvija se spasticitet udova,
koji se s protekom vremena pogoršava. Neka djeca postanu razdražljiva i uznemirena. Epileptički napadaji postaju sve češći i često se ne mogu se kontrolirati lijekovima.
Katkad bolest brzo napreduje i nakon 6-8 mjeseci od prvih simptoma može doći do
nepokretnosti i gubitka govora. U završnoj fazi bolesti djeca su nepokretna, koriste asistiranu ventilaciju, hrane se putem sonde, stome ili pareteralno, uz učestale epileptičke
napadaje i respiratorne poteškoće i infekcije. Bolest završava smrću unutar pet godina
od njenog početka, najčešće u dobi rane adolescencije, ukoliko se ne liječi(7-9).
CLN2 spada u rijetke bolesti te se incidencija procjenjuje od oko 0,5 na 100.000
živorođenih, no u pojedinim regijama svijeta procijenjena je incidencija od 1 na
11.161 živorođenih. Prevalencija CLN2 je zasigurno podcijenjena s obzirom na još
uvijek nedovoljnu osviještenosti o bolesti, kao i slabijoj dostupnosti testova za ranu
dijagnozu (katalitička aktivnost enzima TPP1).
U sve djece s usporenim razvojem govora i pojavom epileptičkih napadaja treba
posumnjati na CLN 2. U ranoj dijagnostici bolesti patognomoničan znak je pojava,
izbijanja okcipitalnih šiljaka visokih amplitude tijekom snimanja elektroencefalograma (EEG) uz nisko frekventnu (1-2 Hz) intermitentnu stimulaciju (10). Dodatno,
enzimsko testiranje aktivnosti TTP1 moguće je učiniti metodom suhe kapi krvi, što
olakšava prikupljanje i dostavu uzorka. Stoga, usporen razvoj govora i pojava epileptičkih napadaja u djece dobi između 2 i 4 godine diferencijalno dijagnostički ukazuje
na CLN 2. Rana dijagnoza CLN 2 omogućena je testiranjem aktivnosti enzima TTP1
metodom suhe kapi krvi te primjenu EEG-a uz obaveznu primjenu IFS niskih (1-2
Hz) frekvencija(9,10).
Dijagnoza rijetkih neuroloških bolesti je zahtjevna zbog njihove raznovrsne kliničke slike, preklapanjem znakova i simptoma sa ostalim “manje rijetkim” bolestima,
poteškoća u dijagnostičkom postupku i samom činjenicom da se to „rijetke bolesti“.
Ipak, pojedine od „rijetkih bolesti“, poput Niemann-Pick tip C, Pompeova bolest-kasni oblik, Duchen/Backe mišićna distrofija kao i neuronalna ceroidina lipofuscinoza
tip 2 imaju svoja karakteriična obilježja koja omogućuju njihovo rano prepoznavanje
i to već u primarnoj pedijatrijskoj praksi.
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11.2. КОНГЕНИТАЛНЕ АНОМАЛИЈЕ
КИЧМЕНЕ МОЖДИНЕ
Слободан Обрадовић
Педијатријска клиника, Факултет медицинских наука, Крагујевац
ДЕФИНИЦИЈА Kонгениталне аномалије кичмене мождине настају током
гестационог развоја плода, под утицајем бројних генетских и спољашњих тератогених чинилаца. Малформације структурно, функционално или метаболички одступају од нормалног обрасца развоја и чине значајан проценат морбидитета и морталитета у перинаталном раздобљу и дојеначком узрасту.
УЧЕСТАЛОСТ Преваленца поремећаја у формирању неуралне цеви се на
светском нивоу креће од 1,0 до 10,0 на 1000 новорођене деце. Конгенталне аномалије се јављају код 3 до 4% новорођене деце, а значајно су учесталије код
спонтаних побачаја и интерутерусне смрти плода.
ЕТИОЛОГИЈА Студије су показале да су генетски фактори најзаступљенији
(15-25%), док је само мањи број конгениталних аномалија узрокован факторима средине као што су мајчина изложеност тератогенима, укључујући лекове и инфекције (8-12%). Сматра се да велика већина изолованих конгениталних аномалија настаје као последица интереакције гена и средине (мултифакторијално узрокованана).
СПИНАЛНИ ДИСРАФИЗАМ, који може бити кранијални и спинални,
означава ембрионални поремећај изазван изостанаком затварања неуралне
цеви. Карактерише се постојање комуникације између неуралне цеви и површине коже. Он је последица поремећаја ембриогенезе у раздобљу између
17. и 30. дана гестације када су у току гаструлација, примарна и секундарна
неурулација и диференцијација. Дефекти неуралне тубе представљају велику групу конгениталних поремећаја са инциденцом око 1 на 1000 трудноћа.
Према локализацији може бити: цервикални, торакални, лумбални или сакрални спинални дисрафизам.
Истраживања указују на велики утицај мутације групе гена на X хромозому, названих Пакс (Pax) гени. Ови гени кодирају транскрипцију фактора који
контролишу развој неуралне цеви. Фолна киселина је један од кофактора Пакс
гена која може спречити настанак дефеката неуране цеви, зато је она обавезни
суплемент током трудноће, јер може спречити дефекте неуралне цеви (1).
Спинални дисрафизам се јавља у два основна ентитета – отворени и затворени. Они обухватају аномалије: отворена и затворена спина бифида, менингомијелокела, липомијелошиза и синдром фиксиране кичмене мождине (2).
Отворени спинални дисрафизам (Spina bifida aperta) се може манифестовати као мијелокела (Myelocele), дефект који није прекривен кожом, у равни
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је околине, мијеломенингокела (Myelomeningocele), најчешће лумбосакрална,
цистично проширење које проминира изнад равни околне коже, испуњено
ликвором и елементима нервног ткива, прекривено танком опном и хемименингомијелокела (Hemimyelomeningocele), редак дефект у којем је мождина
подељена коштаним шиљком са једним сегментом отвореним и другим затвореним (3).
Затворени спинални дизрафизам (Spina bifida occulta) настаје услед конгениталног недостатка спинозног наставка и различитог дела ламине једног од
пршљенова, али без спољашње експозиције нервног ткива или менинга. Дефект
је споља прекривен кожом, која је обично појачане длакавости (4).
Липомијелошиза је дорзални спинални дисрафизам који се јавља као интрадурални липом, липомијеломенингокела и фибролипом филума терминале.
Сви поремећаји се караткеришу развојем прогресивног неуролошког дефицита. Они се најчешће манифестују као дорзална експанзивна маса, у клиничкој
слици доминирају проблеми са столицом, док је код 10% оболелих присутан
деформитет стопала, парализа или бол у ногама. Лечење ове аномалије се решава оперативно.
Синдром фиксиране кичмене мождине (Тethered cord syndrome) означава
стање у коме је кичмена мождина причвршћена за неку непокретну структуру
као што је дура, пршљен, липом или кожа. Она је заправо фиксирана између
две тачке: прва тачка је база мозга или лигаментум дентатум, а друга тачка
је тетхеринг елеменат. Тракција, механичка дисторзија и компресија у аксонима и неуронима доводе до исхемије а ова до хипоксије. Због тога долази до
сниженог метаболизма у митохондријама и смањене продукције ATP. Аксонска
трансмисија холинергичних ензима је такође поремећена.
Ова мана обично је удружена са менингокелом или мијеломенингокелом.
Као последица истезања кичмене мождине настаје неуролошка дисфункција,
мускулоскелетни, гастроинтестинални и уринарни поремећаји
Дермоидни синус представља комуникацију између кичменог канала и површине коже гдје се обично презентира у облику отвора на кожи. Могу се јавити дуж целог кичменог стуба, али су најчешћи у лумбалној и сакралној регији.
Локално се може наћи хипертрихоза, појачана пигментација, отвор на кожи.
Често се манифестују инфекцијом или неуролошким дефицитом.
Расцепи и дупликатуре кичмене мождине се испољавају као две врсте аномалија:
а. Диастематомyелиа је мана која се испољава као удвојена кичмена мождина (два хемикорда), од којих свака има свој централни канал, властиту дуралну
тубу, које су међусобно одвојене остеокартилагинозним септумом. Две трећине случајева има кожне абнормалности као што су невуси, хипертрихоза, липоми, хемангиоми, чести деформитети стопала.
б. Дипломyелиа је мана код које постоје два хемикорда који имају властите дуралне тубе, али нису одвојени ригидном мембраном, него фиброзним
септумом.
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Сирингомиелиа (Syringomyelia) је аномалија која се односи на поремећај у
којем се циста или шупљина формира унутар кичмене мождине. Ова циста,
названа сиринкс, може се проширити и издужити временом, уништавајући
кичмену мождину. Бројна патолошка стања могу узроковати опструкцију
нормалног простора цереброспиналне течности. То су Арнолд-Кјари (Arnold
- Chiary) малформација, спинални арахноидитис, сколиоза, неусклађеност
спиналних наставака, тумори, спина бифида и други. Оштећење се може манифестовати сензорним поремећајима (билатералним губитком осећаја бола и
температуре дуж горњег дела груди и руку), као и моторним знацима (парализом, слабошћу, и укоченошћу леђа, рамена и екстремитета). Ови симптоми се
обично разликују у зависности од степена и од локације сиринкса у кичменој
мождини. Ако је сиринкс виши у кичменој мождини или утиче на мождано
стабло (сирингобулбиа), може доћи до парализе гласница, покрета језика, сензорног губитка тригеминалног нерва итд.
ДИЈАГНОСТИКА се предузима када се испољи неуролошки дефицит (енуреза, сензомоторни поремећаји, мада велики број пацијената нема симптоме и
до дијагнозе се долази сасвим случајно приликом рендгенског снимка (RTG)
кичменог стуба. Компјутеризована томографија (CT) боље приказује коштане делова, док магнетна резонанца (MR) боље визуализује ткива и структуре
око кичмене мождине. Електромионеурографија (EMNG) може доказати поремећаје нерава доњих екстремитета. Мијелографија (снимање кичменог канала
уз помоћ контраста) се данас ређе примењује. Уролошка испитивања су неопходна код енурезе (УЗ, динамска сцинтиграфија и др.) која може пратити спину
бифиду окулту или везану кишмену мождину.
Током периода трудноће, испитује се ниво АФП (алфа фето протеин) код мајке чије повишене вредности могу указати на постојање дефеката неуралне цеви.
Такође, ради се и фетални УЗ који даје слику промене, мада код спине бифиде окулте, промене могу бити дискретне и тешко видљиве. Код пренатално
утврђене спине бифиде, саветује се и генетско тестирање, јер је њено присуство
често повезано са неким хромозомским поремећајима.
ЛЕЧЕЊЕ Отворени спинални дисрафизам је дефект који треба оперативно затворити у првих 48 часова од рођења. Постоје медицински центри у којима
се примењује пренатални – фетални хируршки захват којим се може смањи неуролошки дефицит настао дејством амнионске течности на неурално ткиво (5).
Затворени спинални дизрафизам, само ако постоје симптоми од стране нервног система, по типу нервних испада, слабости, поремећаја моторике и сензибилитета индиковано је неурохируршко лечење које подразумева ламинектомију и
ослобађање коренова нерава. Прогноза након лечење је обично добра.
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11.3. ДИФЕРЕНЦИЈАЛНА ДИЈАГНОЗА ХРОНИЧНИХ
БОЛЕСТИ КИЧМЕНЕ МОЖДИНЕ
Ружица Крављанац
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије
„Др Вукан Чупић“, Београд
Медицински факултет Универзитета у Београду
Хроничне болести кичмене мождине код деце обухватају велики број различитих поремећаја и представљају велики дијагностички и терапијски изазов
за педијатре. Етиологија обухвата обољења из групе неуромишићних, метаболичких, инфективних, имунолошки посредованих, неопластичких и дегенеративних поремећаја. У циљу постављања дијагнозе поред детаљног клиничког
прегледа, велику улогу имају неурорадиолошка и неурофизиолошка испитивања. Терапијски приступ зависи од етиологије и обухвата симптоматско, конзервативно и/или хируршко лечење.

ФУНКЦИОНАЛНА АНАТОМИЈА КИЧМЕНЕ МОЖДИНЕ
Кичмена мождина (КМ) је део централног нервног система (ЦНС) цилиндричног облика са почетком од доњег краја продужене мождине до првих пршљенова лумбалног дела кичме (Л 1-2). Слика 1 приказује попречни пресек
КМ: у централном делу је канал кроз који циркулише ликвор, око њега је сива
маса у облику слова Н, а бела маса чини спољни део КМ (1).
Слика 1. Шематски приказ попречног пресека кичмене мождине

Примарна функција КМ је преношење нервних сигнала из моторног кортекса ка периферији и обрнуто, преко аферентних влакана од периферије до
сензорног кортекса. Из рогова КМ са обе стране полазе нерви, укупно 31 пара.
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Из дорзалних (постериорних) рогова полазе сензитивна влакна, а из вентралних (предњих) рогова моторна влакна која се по изласку из КМ спајају и чине
један заједнички нерв (1).

ЕТИОЛОГИЈА И КЛАСИФИКАЦИЈА
Као што је већ наглашено, узроци хроничних поремећаја КМ су многобројни, а у овом тексту је стављено тежиште на болести у чијем препознавању велику улогу има педијатар. На табели 1 су приказани етиолошки фактори сумирани у групе (2).
Tабела 1. Класификација узрока хроничних поремћаја кичмене мождине код
деце
Група болести
Инфламаторне

Неоплазме

Mетаболичке и генетске
Неуромишићне

Хередитарне
спиноцеребеларне атаксије

184

Најчешће болести
Демјелинизујуће болести ЦНС
Полиомијелитис, дисцитис, остеомијелитис
Туберкулоза
Реуматске болести
Астроцитом
Епендимом
Сарком
Неуробластом
Дермоид, тератом
Ганглионеурином, шваном
Oстеогенезис имперфекта
Mукополисахаридозе, муколипидозе, хомоцистинурија
Неуропатски узроци
Горње мотонеуронске лезије
Церебрална парализа
Сирингомијелија
Tраума кичмене мождине
Доње мотонеуронске лезије
Спинална мишићна атрофија
Хередитарне моторне и сензорне неуропатије
Mиопатски узроци
Aртрогрипоза
Duchenne-oвa/Becker-oвa мишићна дистрофија
Mиопатије
АД, АР, X-везано наслеђивање
Friedreich-oвa атаксија
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КЛИНИЧКА СЛИКА
Клиничка слика зависи од етиологије, природе основне болести и локализације оштћења. Најчешћи симптоми су моторички испади у виду слабости једног
или више есктремитета, промене у сензибилитету и бол у пределу кичме (2).
Сумирањем резултата десет великих студија које су укупно обухватиле 635
деце са неоплазмама кичме, закључено је да су најчешћи интрамедуларни тумори астроцитом и епендимом, а екстрамедуларни сарком и неуробластом. О
клиничкој презентацији код 504 десе са интраспиналном неоплазмом, утврђено је да је највећи број деце имао мишићну салабост, болове у кичми и екстремитетима, инконтиненцију, мишићне спазме и промене у сензибилитету (2, 3).
Спинална мишићна атрофија je ретка неуромишићна болест коју карактерише губитак доњег моторнг неурона и прогресивна мишићна слабост.
Генетски условљен дефицит SMN (енг. Survival Мotor Neuron) протеина неопходног за опстанак моторног неурона, доводи до губитка неурона у предњем
рогу КМ. Клинички се манифестује progresivnom мишићном слабошћу различитог степена која најпре захвата проксималну мускулатуру екстремитета и
респиратурну мускулатуру (4).
Демијелинизирајуће болести ЦНС код деце обухватају акутни дисеминовани енцефаломијелитис (АДЕМ), мултиплу склерозу (МС) и обољења из спектра
неуромијелитис оптика (НМО). У време појаве симптома захваћености кичмене мождине деца су афебрилна, али се често добија податак о предходној вирусној инфекцији. Наведени ентитети у клиничком испољавању имају бројна
преклапања нарочито на почетку болести, међутим, ове болести су неурорадиолошки добро дефинисане и разликују се и према локализацији и опсежности
промена. На магнетској резонанцији (МР) зоне демијелинизације се виде као
хиперсигнал у Т2 секванцама МР снимка. Најопсежније захватање мијелона је
код НМО, тако да је један од критеријума за ову болести захваћеност великих
сегмената кичмене мождине који одговарају дужини већој од три суседна пршљена. Остали дијагностички критеријуми за НМО су према Wingerchuk-у,
оптички неуритис, акутни мијелитис и позитивне серолошке анализе за НМО
(анти-аквапорин 4-антитела) (5). МС је аутоимунска инфламаторна болести
ЦНС коју карактеришу дисеминоване демијелинационе лезије ЦНС и секундарна дегенерација аксона. Предилекциона места су перивентрикуларна бела
маса, мождано стабло, оптички нерви и субпијални делови кичмене мождине
(6, 7). АДЕМ је најчешће монофазна болест, и клинички се презентује енцефалопатијом и мултифокалним неуролошким испадима, а на МР ендокранијума
се региструју опсежне промене у белој маси мозга и кичмене мождине (5).
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Слика 2. Демијелинационе лезије супратенторијално, у цервикалном делу
мијелона и инфратенторијално код детета са МС (6) (преузето из
књиге Проблеми у педијатрији 2019, уз одобрење аутора)

Код метаболичких поремећаја, захваћеност кичмене мождине и кичме је
најчешће само један од симптома у мултиорганским поремећајима. Деца са мукополисахаридозом имају изражену карактеристичну фацијалну дизморфију,
мултиорганске поремећаје, а на кичми обично имају деформитете као што су
кифоза, кифосколиоза, деформитети пршљенова, међутим могу да се јаве мијелопатије и радикулопатије (8) .
Полиомијелитис је као посебан ентитет препознат још у првој половини 19.
века и захваљујући спровођењу редовне имунизације, дошло је, до скоро ерадикације ове болести у земљама Северне Америке и Европе. Садашњи негативни
трендови избегавања редовне имунизације деце, доводе до ризика да се понове
епидемије за које смо сматрали да припадају историји. Једна од тих болести је и
полиомијелитис који је примарно интестинална инфекција, међутим, уколико
дође до захватања ЦНС, јавља се оштећење моторног неурона у предњим роговима кичмене мождине и можданог стабла. У клиничкој слици доминира моторички дефицит, најчешће слабост екстремитета, који у зависности од степена
оштећења може бити реверзибилне или иреверзибилне природе (9).

ЛЕЧЕЊЕ
Лечење хроничних болести кичмене мождине је најчешће мултидисциплинарно и комплексно. Поред потпорне терапије која скоро обавезно обухвата физикалну терапију, неопходно је етиолошко лечење. Најчешће се примењује конзервативно лечење, осим када су у питању неоплазме или компресије кичмене мождине, где је хируршки третман - лечење избора. Код имунолошки посредованих поремећаја кичмене мождине, неопходна је иницијална
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имуносупресивна терапија, а потом се најчешће наставља имуномодулаторна,
или, као код МС, терапија која модификује ток болести (1, 10).

ЗАКЉУЧАК
Хронична обољења кичмене мождине код деце су узрокована великим
бројем различитих болести: имунолошких, инфективних, неопластичких, неуродегенративних, генетских и метаболичких. У таквим околностима, захваћеност кичмене мождине је само део мултисистемске болести, што је најважније
имати у виду у диференцијално дијагностичком приступу. Лечење хроничних
болести кичмене мождине је најчешће мултидисциплинарно и комплексно..
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11.4. АКУТНЕ БОЛЕСТИ КИЧМЕНЕ МОЖДИНЕ ДЕЦЕ
Марија Кнежевић-Поганчев
Mедицински факултет Универзитета у Новом Саду
Институт за здравстену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад
Aкутне болести кичмене мождине деце (АБКМД) су етиолошки различите
болести са сличним али неспецифичним моторним, сензорним или мешовитим симптомима и знацима.

ЕПИДЕМИОЛОГИЈА
Ерадикација полиомијелитиса је постигнута код 99,9% светске популације
(1). Парентерална полио вакцинација искорењује и поствакцинални полиомијелитис (2). Жилијен Баре (Guillain-Barré) синдром (ЖБС), трансверзални мијелитис (TM) и акутни флакцидни мијелитис (АФМ) су данас најчешће АБКМД.
ЖБС се јавља код 1-3 на 100000 деце опште популацијe, као акутна демијелинациона полирадикулонеуропатија (>90%), акутна моторна аксонска неуропатија (5-10%), акутна моторно сензорна аксонска неуропатија (<5%) и Милер
Фишеров синдром (Miller Fisher) (3%) (3). Инциденција акутног монофазног ТМ
је 1,7-2 на 1000000 деце опште популације (4). АФМ је препознат 2014. године као
АБКМ. Претпостављена инциденција АФМ је 1 на 1000000 деце опште популације, са сезонском преваленцијом у периоду август-октобар (5).

EТИОЛОГИЈА
АБКМД могу бити трауматске, компресивне, инфективне, васкуларне, инфламаторне, аутоимуне или неопластичке етиологије. ЖБС је најчешће последица патолошког имунског одговора на вирусе, бактерије или друге агенсе (6).
Акутни ТМ се јавља постинфективно (30-60%), али и код васкулитиса, микоплазматских инфекција, лајмске болести, сифилиса, туберкулозе, изложености
антихелминтицима, антимикотицима, амфетамину и хероину. Ентеровирус
D68 (ЕВ-Д68) је једини узрочник који је за сада задовољио епидемиолошке
критеријуме да буде проглашен узрочником АФМ, иако је његова серопреваленција код деце узраста преко 2 године 100% (7).
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КЛИНИЧКА СЛИКА
Дисфункција кичмене мождине доводи до парцијалне или комплетне млитаве одузетости, поремећаја или губитка свих квалитета сензибилитета, промене рефлексних одговора и аутономне дисфункције. Поремећај грубе моторне снаге, тонуса и рефлекса су обично јасни знаци АБКМД, док је поремећај
сензибилитета тешко потврдити, нарочито код млађе деце. Клиничка слика
зависи од захваћеног дела кичмене мождине и захваћености спиналних нерава.
ЖБС се испољава најчешће симетричном прогресиивном моторном слабошћу и развојем млитаве одузетости, иницијално на доњим екстремитетима
и губитком дубоких тетивних рефлекса. Аутономна дисфункција са појавом
хиперхидрозе, постурале хипотензије, варијација крвног притиска, тахикардије, уринарне ретенције и гастроинтестиналне псеудоопструкције се развијају
врло брзо. Клиничка слика има прогресију са испољавањем максимума тегоба
до четврте недеље болести. Респираторна инсуфицијенција се развија код око
30% деце.
Акутни ТМ почиње болом или стезањем око грудног коша или трбуха.
Јасно локализована слабост, поремећај и губитак сензибилитета испод лезије
кичмене мождине и отежано уринирање се комплетно развију нагло или током
пар дана. Понекад је иницијлно очуван осећај позиције и вибрације на почетку
болести. ТМ је сензомоторна мијелопатија са сегментним испадим, за разлику
од ЖБС код кога испади не остају локализовани.
АФМ се испољава вирусним продромом и често симпомима менингеалног
подражаја, са комплетно очуваном свешћу, без знакова енцефалопатије. Брза
прогресија мишићне слабости лица, падање капака, офталмоплегија, дизартрија, дисфагија, слабост и млитава одузетост (иницијално чешће прво горњих
екстремитета) и губитак тетивних рефлекса се развије 3-7 дана након фебрилности и има максималну испољеност петог дана болести. Респираторна инсуфицијенција се развија код око 25% деце.

ДИЈАГОНОСТИКА
Клинички дијагноза АБКМД се поставља на основу специфичности неуролошких испада, брзине развоја и тока болести. Иницијалне дијагностичке
процедуре код АБКМД (неурорадиолошки преглед кичмене мождине и преглед цереброспиналне течности (ЦСТ)) су информативне, али неспецифичне
(8). Протеинорахија је присутна код већине АБКМД. Цитолошко налаз ЦСТ
је различит, од одсуства ћелија (албуминоцитолошка дисоцијација) код ЖБС,
до умерено изражене лимфоцитне плеоцитозе код АФМ и присуства моноцита код ТМ. Неурорадиолошки налаз на кичменој мождини (локализација и
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дужина захваћеног сегмента, симетричности лезије сиве и/или беле масе и везивања гадолинијумског контраста) значјно помаже у дијагностиковању специфичне АБКМД. Ентеровирус ЕВД 68 као узрочник АФМ присутан у назофарингсу може бити присутан и у ЦСТ, али нема препоручене методе за његову
детекцију у ЦСТ. Електромионеурографија региструје снижење до одсуства
нервне проводљивости. Поремећај плућне функције и гасова периферне крви
је показатељ потенцијалне репираторне угрожености детета код свих АБКМД.
Обзиром да у Србији није проглашена ерадикација полиомијелита потребно је
сваком детету са сумњом на АБКМ урадити и преглед столице на полиовирусе.
Драматични опоравак након примене кортикостероида или плазмафереза
иде у прилог дијагнози антителима узроковане АБКМД. Присуство аквапорин
4 антитела или антитела на олигодендроцитни мијелински гликопротеин,
без обзира на различити имунолошки механизам АБКМД, указује на висок
ризик од појаве рецидива болести. Увек их је потрбно урадити пре спровођења
терапије имуноглобулинима, како не би дошло до супресије антитела (9).
Биопсија кичмене мождине није дијагностчка метода за АБКМД.

ДИФЕРЕНЦИЈАЛНА ДИЈАГНОЗА
Најчешће дијагностике грешке код АБКМД ду у диференцирању АФМ од
ТМ и ЖБС, а ређе и од Кијари (Chiari I) малформације са развојем сирингомијелије и мијелопатије АФМ је диференцијално дијагностички врло тешко
раздвојити од ЖБС, лајмске болести, цереброваскуларног инсулта и акутног
дисеминоганог енцефаломијелитиса.

ТЕРАПИЈА
Нема специфичне терапије за АБКМД. Иницијално се код већине препоручује плазмафереза. Код ЖБС и АФМ се препоручује интравенска примена
имуноглобулина (уз примену антивирусних лекова, према потенцијалном етиолошком узрочнику), а код акутног ТМ примена кортикостероида у имуносупресивним дозама (10).
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12.1. ЗНАЧАЈ ВАКЦИНАЦИЈЕ ЗА
ЗДРАВЉЕ НАРОДА С ПОСЕБНИМ
ОСВРТОМ НА УЛОГУ У СПРЕЧАВАЊУ
РЕЗИСТЕНЦИЈЕ НА АНТИБИОТИКЕ
Радован Богдановић
Удружење педијатара Србије
Академија медицинских наука Српског лекарског друштва

УВОД
За разлику од већине савремених медицинских процедура, чији настанак
сеже најдаље до тридесетих година прошлог века (антимикробни лекови), а за
многе од њих тек коју деценију, вакцине нису модеран проналазак у медицини. У ствари, вакцинација је један од најстаријих познатих типова лекарских
поступака, позната још пре много векова. Вариолизација, упражњавана у древној Кини и Индији удисањем праха сасушених круста преживелих од вариоле,
одржала се као таква све до 1796. године, када је Едвард Џенер, убризгавајући
скарификацијом здравим особама вирус крављих богиња (који изазива благу
болест) доказао да се на овај начин може постићи заштита од великих богиња.
Упркос бројним отпорима, који су трајали деценијама, превагнула је научна и
емпиријски доказана чињеница па је вариолизација уведена као законом обавезна заштита. Вакцинација против вариоле довела је до њене ерадикације,
коју је Светска здравствена организација (СЗО) прогласила у децембру 1979.
године. То значи да више нема болести и да узрочници не круже у животној
средини, па је престала потреба за имунизацијом. Наредни на листи за ерадикацију је полиомијелитис, од кога се број оболелих у свету последњих година
свео на мање од 50 годишње и то само у 2-3 земље (1,2).
Спасавши велики број људских живота, који се, и према најскромнијим
проценама мери милионима, активна имунизација (вакцинација) је од свих
достигнућа научне медицине остварила убедљиво највећи учинак у очувању
здравља и продужењу века људске врсте. Вакцинација је великим делом заслужна и за чињеницу да је стопа смртности деце од заразних болести у многим
земљама света данас мања од једног промила, док је само пре око 100 година
и у најбогатијим државама достизала и педесет посто. Нажалост, болести које
су предупредиве вакцинацијом односе, на глобалном нивоу, око три милиона
живота годишње, а међу водећима су болести изазване пнеумококом, ротавирусне инфекције, пертусис и обољења изазвана H. influenzae типа б, морбили
и тетанус (1,2).
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Међу савременим глобалним претњама здрављу посебан значај има резистенција на антибиотике и антимикробне лекове уопште, која је достигла алармантне размере, у мери да угрожава неке од суштинских тековина модерне медицине и прети последицама неслућених размера. Стога је Генерална скупштина Уједињених нација, на заседању у мају 2015. године, усвојила Глобални акциони план за борбу против антимикробне резистенције и назначила главне
циљеве (3). Међутим, у овом документу, као и у осталим ранијим и актуелним разматрањима резистенције на антимикробне/антибиотске лекове (АМР/
АБР), потцењује се улога вакцина као средства у редуковању те резистенције,
иако је њихова делотворност у редуковању и болести и резистенције веома
добро доказана. Отуда је сасвим оправдано да се боље осветли улога вакцина
као додатног начина у глобалној борби против АМР/АБР, уз навођење одеђених примера и указивање на перспективе делотворнијег коришћења вакцина у
овим настојањима (4,5,6).

ИМУНИЗАЦИЈА, ВАКЦИНАЦИЈА И КОРИСТИ ОД ВАКЦИНАЦИЈЕ
Мада се термини вакцинација и имунизација у пракси често користе
као синоними, имунизација је шири појам, што је и законом регулисано:
«Имунизација је превентивна мера заштите особа од заразних болести, давањем вакцина и/или имуноглобулина хуманог порекла, имунобиолошких
препарата који садрже специфична антитела и моноклонских антитела» (Закон
о заштити становништва од заразних болести, Сл. гласник РС 15/16).
Међу свим открићима, од проналаска ватре и точка па до овладавања модерном биотехнологијом, СЗО највећи значај за здравље људи и њихову дуговечност
приписује (1) безбедном водоснабдевању, а затим (2) вакцинацији. Остављајући
ово прво по страни, као санитарно-инжењерску меру, вакцинација непобитно
представља најкориснији изум који је медицина подарила човечанству (1).
Осим непроменљивих фактора ризика (пол, узраст, наслеђе) на дужину
живота утиче и низ чинилаца подложних изменама. У погледу масовних незаразних болести велики значај имају нездраве навике и начин живота (пушење,
алкохол, исхрана – гојазност) и утицај неживих чинилаца средине (загађења
природне средине). На другој страни, за спречавање зараза најделотворније су
вакцине, најмоћније оружје којим располажемо у борби против бактерија, вируса и других живих узрочника болести. Штавише, данас се њихова примена
проширује и на неживе узроке поремећаја здравља.
Међу стручњацима постоји општа сагласност да вакцинацији убедљиво
припада прво место на листи највећих достигнућа у побољшању и очувању
здравља народа. Вакцинација је у величанственим размерама изменила оболевање и умирање у свету. Чак и данас, у условима живота који су у многим
земљама неупоредиво бољи него раније, вакцинација спашава 2-3 милиона
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живота годишње. Осим што спашава животе, вакцинација може и да их трансформише, дајући деци могућност да здраво одрастају, да се школују и да побољшају животне прилике (7). То се најбоље може видети на примеру оболевања и умирања од морбила у свету у периоду 1963-2013. година (Табела).
Табела.

Оболевање и умирање од морбила у свету 1963. и 2013. године*

Година

Број
оболелих
1963. (вакцина тек уведена у праксу)
100.000.000.
2013. (очекивање с обзиром на раст популације) 225.000.000.
2013. (стварне бројке)
20.000.000.

Број
умрлих
6.000.000.
13.000.000.
145.700.

Смртност
(%)
6
6
0,73

*преузето из реф. (1)

Из ове табеле се може закључити следеће: (1) пола века по увођењу вакцине
број оболелих је петоструко смањен, а када би се узео у обзир и пораст броја
становника, произашло би да да је ризик од оболевања за 11-12 пута мањи од
очекиваног; (2) у периоду 1963-2013. број умрлих смањен је за више од 40 пута,
тј. сведен је на свега нешто више од 2% своје раније учесталости; (3) леталитет
је осмоструко нижи. Подаци из 2016. показују да је број умрлих у свету био
мањи од 50 000. Нажалост, процењено је да је у 2017. години од морбила умрло
око 110 000 особа, већином деце млађе од пет година, што је последица невакцинисања из различитих разлога.
Вакцинација је једна од најефективнијих и најефикаснијих мера примарне
превенције. Ширење инфекције у популацији спречава се само ако је велики
проценат чланова те популације имун на дату заразу. То се назива колективним
имунитетом. Дакле, вакцина има потенцијал да заштити не само вакцинисане
него и невакцинисане особе. Колективни имунитет делује на следећи начин: да
би се микроорганизми размножавали, потребан им је стално нови домаћин.
Ако је особа која дође у додир с микроорганизмом имуна, тај микроорганизам
није у стању да се размножава у домаћину и не шири се даље у популацији.
Ако је имун известан проценат особа у популацији, особе које нису имуне и
даље су заштићене јер такви микроорганизми немају упориште у популацији
и одумиру. Проценат имуних особа који је неопходан за колективни имунитет
разликује се од болести до болести. То значи да известан проценат популације
може да пропусти вакцинацију а да заједница и даље буде заштићена од ширења те болести. Неимуне особе нису потпуно безбедне у другој популацији у
којој постоји доста оболелих од те болести па је вероватноћа контакта с оболелим повећана. У томе случају таква особа је у ризику да оболи. Колективни
имунитет функционише само код преносивих болести, а не, на пример, и код
тетануса. Колективни имунитет је још један огроман допринос вакцинације.
Она штити и оне који не могу да приме вакцину из медицински оправданих
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разлога, као и сваку особу код које вакцина, из било којих разлога, није остварила свој ефекат(1,2,4).
Осим већ поменутих импресивних резултата које су вакцине донеле човечанству, оне би могле да учине и много више. Глобалним акционим планом вакцинације предвиђено је да се свима у свету омогући једнак приступ вакцинама,
будући да сваке године у свету остане невакцинисано више милиона деце, а
1,5 милион деце умре од болести које се могу спречити вакцинама. Осим тога,
огроман потенцијал вакцина треба искористити и у будућности јер користи
од вакцинације далеко превазилазе превенцију специфичних инфективних
болести код појединца. Очекује се да ће вакцинација у будућности елиминисати преостале дечје заразне болести и да ће помоћи у супротстављању другим
актуелним здравственим изазовима као што су неке неинфективне болести,
резистенција на антибиотике (која ће бити детаљније размотрена), канцер (7).
Мада смо у досадашњем разматрању већ истакли неке користи од вакцинације, овде их таксативно наводимо:
1. Ерадикација и елиминација болести (као што је ерадикована вариола, а
у већем делу света је елиминисан полиомијелитис).
2. Ублажавање тежине болести: и када оболе, вакцинисане особе имају
блажи облик болести.
3. Контрола морталитета, морбидитета и компликација болести (и за појединца и за друштво): морталитет и морбидитет код вакцинисаних особа су нижи, а број компликација је мањи и мање су тежине него код
невакцинисаних.
4. Заштита невакцинисане популације (колективни имунитет).
5. Превенција болести повезаних с инфекцијом и превенција карцинома.
Вакцина против хепатитиса Б, на пример, значајно је допринела смањењу
оболевања од хроничног хепатитиса и цирозе јетре. Вакцине против
карцинома могу се користити као превенција развоја карцинома или за
контролу карцинома који се већ развио. Хепатитис Б и ХПВ вакцине су
превентивне вакцине против карцинома, с обзиром на то да је ХПВ узрок цервикалног и карцинома других локализација, а вирус хепатитиса Б
је важан узрок карцинома јетре. Терапијске вакцине против карцинома
треба да ојачају природно постојеће имунске одговоре. Оне морају бити
усмерене на антигене специфичне за поједине карциноме, те због тога
морају бити индивидуализоване. За сада их је мали број, веома су скупе
и вероватно ће им домет у глобалном ограничавању болести бити ограничен. Томе насупрот, вакцине усмерене на узроке канцера имају потенцијал да значајно допринесу побољшању глобалног здравља.
6. Друштвене и друге користи: продужење животног века, уштеде у здравству и другим областима, спречавање антибиотске резистенције, безбедно путовање и мобилност, заштита од биотероризма, промовисање
економског раста, повећање капитала, и друге (1,2,7,8).
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УЛОГА ВАКЦИНА У СПРЕЧАВАЊУ РЕЗИСТЕНЦИЈЕ НА АНТИБИОТИКЕ
Данас смо суочени с неприхватљивим повећањем АБР и чињеницом да су
поједине бактерије резистентне не само на једну него на више врста антибиотика. Сој резистентан на један антибиотик брзо се шири по целом свету, стичући притом резистенцију и на друге антибиотике. Мултирезистентне бактерије значајно доприносе повећању морбидитета и морталитета (4).
У већини случајева, АБР је резултат селективног одговора патогена, помоћу
различитих механизама, на присуство антибиотика. Томе на првом месту доприноси претерана или неадекватна употреба и злоупотреба АБ у хуманој
и ветеринарској медицини и у производњи хране. АБР по правилу брзо се
развија по увођењу новог АБ у широку употребу. Процењује се да ће у 2050.
години АБР бити одговорна за смрт 10 000 000 људи, и да ће превазићи број умрлих од канцера (8,2 милиона). Ако се тренд АБР настави, то ће до 2050 године
донети кумулативни губитак у глобалној економији од 100 трилиона УСД. У
свету данас од инфекција изазваних резистентном бактеријама умире око 700
000 људи, двоструко више него од морбила, тетануса и колере у збиру (9).
У решавању критичног проблема АБР/АМР, осим придржавања правила
за рационално коришћење постојећих и генерисања нових АБ, све већи значај
придаје се вакцинама као битном и веома делотворном средству за ублажавање
АМР. Профилактичка употреба антибактеријских вакцина спречава бактеријске инфекције и на тај начин се смањује потреба за АБ па тиме и њихов селективни притисак који доводи до АБР. Када популација није имунизована против
патогене бактерије, већина њених чланова су пријемчиви. Пријемчиве особе
које се инфицирају и/или оболе брзо преносе патоген другим осетљивим особама, што доводи до терапијске примене АБ. Широко распрострањена употреба
АБ довешће до пораста резистенције патогена, а та АБР ће се брзо проширити
по свету. Насупрот томе, када је већински део популације имунизован против
патогена, превенирано је оболевање и ширење болести у популацији. Резултат
је много мања употреба АБ у популацији те се тако зауставља даље ширење
АБР. Осим тога, позитиван ефекат вакцина на спречавање АМР доказан је и у
вирусним инфекцијама. Вакцинација против грипа, на пример, може да смањи
непотребну употребу АБ за вирусну болест а такође и да смањи учесталост бактеријских суперинфекција које захтевају антибиотску терапију (4,5,6).
Главни покретач за настанак АБР јесте широка употреба АБ широког спектра који се често користе или пре идентификације узрочника, или за минорне
инфекције, или када бактеријска етиологија није вероватна. С друге стране, парадигма да се прво идентификује узрочник па да се потом примени АБ специфичан за изоловани патоген, што захтева неколико дана, излаже оболелог ризику од неповољног развоја и исхода болести. Актуелни приступ подразумева
употребу одређеног АБ код суспектне болести и промену антибиотске терапије
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ако не дође до побољшања. Профилактичка вакцинација представља промену
у приступу инфективним болестима, јер на првом месту спречава настанак болести и специфична је за патогени специјес (4,10).
Вакцине делују на тај начин што «тренирају» имунски систем да препозна
и реагује на патогене успостављањем брзе и делотворне имунске одбране, превенирајући настанак инфекције/болести или ублажавањем болести. Додатна
корист од вакцина јесте колективни имунитет (о коме је већ било речи), тј.
заштита невакцинисаног дела популације у случају када је вакцина широко
примењена у популацији за коју је одобрена. Колективнм имунитетом штити
се много већи број особа од броја који је у популацији био вакцинисан. Неке
вакцине, као што су вакцине против пнеумокока и типа б хемофилуса инфлуенце (Хиб), осим веома делотворног колективног имунитета, превенирају колонизацију вакцинисаних особа овим патогенима те се и на тај начин спречава
ширење патогена у популацији. Заштита која се остварује колективним имунитетом нарочито је важна за популације у повећаном ризику за инфекције (имунодефицијентни, имунокомпромитовани, оболели од канцера, старије особе).
У случају инфекције, АБ су обично први лекови у терапији, често некритично
прописани, што доприноси настанку АБР (4,10).
За разлику од АБ, на које бактерије постају резистентне помоћу различитих
механизама, практично никада није доказана резистенција на вакцине, што је
проистиче из њима инхерентних карактеристика и механизама. Прво, вакцине садрже више антигенских епитопа, што значи да би морало да дође до накупљања више мутације пре појаве резистентног соја. Друго, превенирањем
инфекције вакцине спречавају репликацију патогена у организму домаћина
и ограничавају процес селекције варијанти у првој фази инфекције. Треће, за
разлику од АСБ, вакцине не доводе до масивног селективног притиска у датој
средини (10,11).
Ерадикација или трајна глобална редукција болести често доводе до потцењивања вакцина као средства за заштиту великог дела светске популације од
болести и смрти. Имунизацијом се сваке године спашавају милиони живота, а
тај број би се могао још повећати ако би се наставио тренд повећања обухвата
вакцинацијом. На пример, садашњи глобални обухват конјугованом антипнеумококном вакцином износи око 37%, а свако повећање обухвата би додатно
смањило оболевање и смањило би употребу АБ. Многима је непознато да вакцине смањују употребу АБ спречавањем ширења болести па тиме и употребу
АБ, а мања употреба АБ индиректно доводи до смањења АБР (4).
У наставку ће бити речи о примерима антибактеријских и антивирусних
вакцина са доказаном улогом у смањењу АБР, а потом укратко и о вакцинама
које су још у развоју а имају потенцијал за редуковање АБР (4,5,6).
Вакцина против типа б хемофилуса инфлуенце (Хиб). Конјуговане Хиб вакцине су биле прве антибактеријске вакцине које су показале делотворност не
само у спречавању инвазивне болести код имунизоване одојчади и мале деце
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и у заштити старије деце стварањем колективног имунитета, него су довеле
до значајног смањења употребе АБ а тиме и АБР. Глобални надзор у периоду
1999-2000. показао је да бета-лактамазу продукује 16,6% сојева Хиб. Ускоро по
систематском увођењу Хиб вакцине дошло је до значајног смањења процента бета-лактамаза позитивних сојева. Осим веома значајног снижења стопе
оболевања од инвазивне болести изазване Хиб (на пример: од 2,6/100 000 пре
увођења вакцине у Канади, у периоду 1986-87. година, на 0,08/100 000 у периоду
2011-2015. или скоро потпуне елиминације болести код деце млађе од 5 година
у Великој Британији после само неколико година примене вакцине), значајно
се смањило и назофаринксно клицоноштво, као предуслов за успостављање
колективног имунитета (4).
Конјугована антипнеумококна вакцина. Глобално посматрано, пнеумокок
је главни узрочник озбиљне болести код невакцинисане деце и одраслих особа и процењује се да је 2005. године био узрок смрти око 1,6 милиона особа
(СЗО). По увођењу 7-валентне, 10-валентне и 13-валентне вакцине забележено
је драматично снижење стопе оболевања од инвазивне пнеумококне болести (>
90%) у популацији деце узраста до пет година, али и одраслих особа. Осим тога,
редукована је и колонизација пнеумококом и то не само код деце него и код
одраслих. Паралелно с тим, једна анализа у којој је обухваћено 75 земаља показала је смањење употребе АБ у трајању од 11,4 милиона дана (5). По увођењу
7-валентне (2009.) односно 13-валентне (2011.) вакцине, инциденција инвазивне пнеумококне болести проузроковане резистентним сојевима (на пеницилин
или цефтриаксон или на више лекова) смањена је са око 32% на око 7% (12).
Вакцина против инфлуенце. Вакцина притив грипа не спречава само инфекцију и болест већ смањује и вероватноћу за настанак бактеријских инфекција као што су пнеумонија и отитис медија. Чак и осредње делотворна вакцина против грипа смањује употребу АБ на два начина. Прво, вакцина превенира
секундарне бактеријске инфекције па тиме смањује и употребу АБ за њихово
лечење. Примери из Турске и Канаде показују да је код вакцинисане популације употреба АБ била смањена 59% односно 64% у односу на невакцинисану
популацију. Друга корист од вакцинације против грипа у борби против АБР
јесте што се спречава или смањује неадекватна употреба АБ у респираторним
инфекцијама сличним грипу а које су проузроковане другим вирусима (4).
Вакцина против респираторног синцицијалног вируса (РСВ). РСВ је водећи
узрочник бронхиолитиса и вирусне пнеумоније код одојчади и може довести
до фаталног респираторног дистреса, нарочито код одојчади у повећаном ризику. РСВ такође проузрокује респираторну болест код старијих особа која
је скопчана с настанком бактеријских суперинфекција. Болест изазвана РСВ
доприноси АМР на сличан начин као и грип, пошто се АБ често неадекватно
прописују за лечење симптома вирусне болести пре него што се постави етиолошка дијагноза. Осим тога, РСВ инфекција често је удружена с бактеријским
инфекцијама, пнеумонијом и отитис медијом, које захтевају примену АБ чиме
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се повећава притисак за настанак АБР. Развој вакцине против РСВ скопчан је
с многим тешкоћама, али су скорашњи напреци обећавајући, па би успешан
исход значио превенцију РСВ инфекције и смањење употребе АБ (4).
Вакцине у развоју с потенцијалом за смањење АМР/АБР (4,5,6,7,10) . - C.
difficile је главни узрочник нозокомијалне инфективне дијареје, а често и
дијареје услед цревне дисбиозе проузроковане антибиотском терапијом. С
обзиром на пораст учесталости и глобално ширење резистентних сојева, C
difficile је озачен као ургентна претња. Вакцина (по принципу оних против
дифтерије, тетануса и антракса) је у одмаклој фази развоја и биће ефикасно
средство против оболевања од ове врсте дијареје, ширења спора и АБР скопчане с употребом АБ. - S. aureus је главни узрочник инвазивних болести
(бактеријемија, пнеумонија, ендокардитис, остеомијелитис, инфекције коже
и меких ткива) и у болничким и у ванболничким условима. Већина сојева
су резистентни на бета-лактамске АБ, неки и на метицилин, а ретки сојеви и на ванкомицин. Резистенција на нове АБ брзо настаје, па већ постоје
сојеви резистентни на линезолид и даптомицин. С обзиром на велику учесталост болести изазваних овим узрочником и његову склоност да брзо развије резистенцију на многе АБ, потреба за ефикасном вакцином је више него
очигледна. Постоји неколико вакцина у различитим фазама испитивања намењених првенствено за превенцију инвазивних инфекција код хируршких
пацијената. - Стрептококус групе Б (СГБ), који асимтоматски колонизује вагину и/или ректум (код жена и мушкараца) код око 25% популације, може да
проузрокује озбиљне инвазивне инфекције (пнеумонија, менингитис, бактеријемија, сепса) у свим добним групама. Нарочито су осетљиве труднице и
њихове бебе. У неким земљама инциденција болести смањена је скринингом
трудница са следственом интрапарталном профилаксом. Разистенција на пеницилин је око 10% , али је у порасту резистенција на макролиде због њиховог све чешћег коришћења. У развоју је конјугована полисахаридна вакцина
која се даје трудницама, а трансфер антитела преко плаценте обезбеђује заштиту плоду и новорођенчету. - Вакцине за превенцију инфекција изазваних
фамилијом Enterobacteriaceаe. Ова група бактерија је на листи приоритета
СЗО у погледу АБР. Највећу забринутост изазивају E coli и K pneumoniae због
високог степена резистенције на цефалоспорине треће генерације и бета-лактамске АБ проширеног спектра; Е coli је веома резистентна и на флуорохинолоне а К pneumoniae на карбапенеме. Обе бактерије су номални становници
интестиналне флоре. Е coli је најчешћи узрочник инфекција уротракта, а чест
је узрочник сепсе и интраабдоминалних инфекција, а код новорођенчади и
менингитиса. Клепсијела има сличан репертоар, али с тенденцијом да чешће
афицира вулнерабине особе. Ова фамилија је сада у фокусу због брзог глобалног ширења мултирезистентних сојева који могу изазвати неизлечиве
болести. Вакцине су у раним фазама преклиничког односно клиничког испитивања. - Други грам негативни патогени. Пажњу заслужују Acinetobacter
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baumanii и Pseudomonas aeruginosa, резистентни на трећу генерацију цефалоспорина, као и N gonorrhoeae резистентна на трећу генерацију цефалоспорина и на флуорохинолоне. Прве две бактерије су распрострањене у здравственим установама и мада се не одликују високом инфективношћу, испољавају висок степен АБР и с њом удруженог морбидитета. За сада против ових
патогена не постоје вакцине у развоју. Развој вакцине против N gonorrhoeae
скопчан је с низом још нерешених проблема. - Вакцине против М tuberculosis.
Туберкулоза је инфективна болест с највећим глобалним теретом, пошто је
око 2 милијарде људи латентно инфицирано а годишње умре око 1,8 милиона. Туберкулозом је, како се процењује, инфицирано око 15 милиона особа
са ХИВ/АИДС, код којих је она значајан узрок морбидитета и морталитета.
Мултирезистентним сојевима бактерије било је у 2015. инфицирано око 480
000 људи (6), (а процењује се да је таквих око 5% међу новооболелима), што
захтева продужену терапију, такође продужава трајање контагиозности и погоршава прогнозу. С обзиром на недостатке БЦГ вакцине, у току су бројни
покушаји помоћу модернијег приступа производњи вакцина, коришћењем
целих или фрагмената бактерије. До сада, међутим, нису постигнути резултати који би испуњавали савремене захтеве и потребе (4).

ЗАКЉУЧАК
И поред свега или упркос свему наведеном, сврсисходност и оправданост
редовне вакцинације деце се и у данашње време доводи у питање. То је последица сложеног сплета чинилаца који су детаљно разматрани у ранијим, лако
доступним изворима (1,2,8,13,14). Аргументовано побијање дезинформација
противника вакцинације може се на наћи на интернет-порталу: https://www.
verywellhealth.com/anti-vaccine-myths-and-misinformation-2633730. Теме о
вакцинацији морају и даље да буду у фокусу педијатара, али и здравственог
система и друштва у целини, на што нас, између осталог, упозорава недавно трагично искуство с епидемијом морбила. Удружење педијатара Србије
од свог настанка доследно, одлучно и непрекидно се залаже за имунизацију
деце као део права детета на здравље и као део своје професионалне и етичке
обавезе. Осим тога, Удружење је, у сарадњи са другим струковним удружењима педијатара, од самог почетка активни учесник акције Министарства здравља, започете новембра 2015. године, која има за циљ да се континуираним
деловањем у стручној и општој јавности подигне свест о значају рационалне употребе антибиотика, као и о непроцењивим штетама до којих доводи
њихова нерационална употреба (15,16). Указивање на вакцине као битно и
веома делотворно средство у борби за спречавање и ублажавање резистенције на антибиотике треба да представља додатни допринос у настојањима за
достизање овог циља.
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12.2. ИMУНИЗАЦИЈА У СПЕЦИЈАЛНИМ
КЛИНИЧКИМ СТАЊИМА
Срђан Пашић
Инстутут за здравствену заштиту мајке и детета Србије
„Др Вукан Чупић“, Београд
Медицински факултет Универзитета у Београду

УВОД
Уопштено говорећи, вакцинација је предвиђена за здраве индивидуе током живота. С друге стране, одређене специјалне ситуације могу довести до
већег ризика за аквизицију различитих инфекција што захтева посебне алгоритме за примену одређених вакцина, или обрнуто, контраиндикацију за
одређену имунизацију.

ПРЕМАТУРИТЕТ
Превремено рођена деца, без обзира на гестациону доб, или порођајну
тежину могу примити све вакцине по програму имунизације, исто као и
терминска новорођенчад. Изузетак представља хепатитис Б вакцина, код
које је умањен имуни одговор, и коју је потребно одложити осим ако је
мајка HBsAg позитивна.

ТРУДНОЋА
Када постоје индикације, вакцине се могу употребити код трудница без ризика по њу или плод. Живе вакцине су контраиндиковане у трудноћи и будуће
труднице се морају саветовати да избегавају трудноћу најмање 4 недеље после
вакцинације живим вакцинама (1).
Што се тиче вакцинације мртвим вакцинама, код жена код којих је протекло више од пет година од примоимунизације тетанусном вакцином, потребно
је дати додатну (бустер) дозу током трудноће. Неимунизоване жене је потребно да приме 3 дозе вакцине што раније у току трудноће. Интервал између прве
две дозе је 2 месеца, а између друге и треће дозе 6 месеци.
Имунизација против инфлуенце се може саветовати током целе трудноће. Такође, вакцине против хепатитиса А и Б се могу саветовати током
целе трудноће.
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ПРИМАРНЕ ИМУНОДЕФИЦИЈЕНЦИЈЕ (ПИД)
Имунизација је важна активна мера заштите од инфекција код деце са ПИД,
али дефицит Т и Б лимфоцита смањује ефикасност вакцина и повећава ризик
од нежељених реакција. Пример је BCG вакцина која код деце са ћелијским
ПИД може дати тешку нежељену реакцију у виду дисеминоване инфекције (2).
Деца са позитивном породичном анамнезом на ПИД или деца чији су сродници рано умрли од инфекција, морају примити BCG вакцину тек након имунолошког испитивања и искључења имунодефицијенције.
Орална полио вакцина (ОПВ) је контраиндикована код деце са ПИД, јер
може довести до настанка паралитичког полиомијелитиса.
Атенуисана вакцина против малих богиња/заушака/рубеоле (ММР) је контраиндикована код деце са ћелијским имунодефицијенцијама. Кућни контакти
са оболелима од ПИД могу слободно да приме ММР, јер не може доћи до дисеминације на болеснике.
Вакцина против варицеле се може применити код деце са хуморалним
ПИД, али је контраиндикована код деце са ћелијским ПИД.
Вакцинација против инфлуенце је индикована, јер деца са поремећајима
имунитета имају већи морбидитет и морталитет.
Деца са дефицитом компоненти комплемента морају да приме вакцину
против пнеумокока, хемофилуса инфлуенце и менингокока.

ИМУНИЗАЦИЈА ДЕЦЕ СА МАЛИГНИТЕТОМ
Код деце са канцером потребна је јасна процена који је степен имуносупресије коју болест носи, терапија и ризик од обољења против кога желимо
да заштитимо болесника. Имуни одговор је нормалан од 3 месеца после укидања хемиотерапије (3). Када је болест у ремисији дуже од 3 месеца, живе,
атенуисане вакцине могу бити примењене. Вакцина против варицеле може
бити дата код болесника са акутном лимфобластном леукемијом који су више
од годину дана у ремисији. Вакцина против грипа може бити дата 3-4 недеље
од престанка хемиотерапије.
Вакцинацију против пнеумокока би било потребно спровести пре почетка
хемиотерапије. Деца узраста млађег од 5 година могу примити две дозе конјуговане пнеумококне вакцине, а затим полисахаридну вакцину, 2 месеца након
конјуговане и још једну дозу полисахаридне вкцине 3 до 5 година после последње дозе. Деца која су потпуно имунизована против пнеумокока за свој узраст примају једну дозу конјуговане вакцине и две дозе полисахаридне као што
је претходно речено.
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ТРАНСПЛАНТАЦИЈА МАТИЧНИХ ЋЕЛИЈА ХЕМАТОПОЕЗЕ
Код ових болесника потребно је узети у обзир примарну болест, имуносупресивну терапију, донорски имунитет и време које је прошло од трансплантације матичних ћелија хематопоезе (ТМЋХ) (4). Имунитет посредован
антителима који је створен пре ТМЋХ је изгубљен. Почевши од 12 месеци после процедуре, сви болесници морају бити имунизовани са три дозе вакцине
против дифтерије и тетануса. Такође, болесници морају примити три дозе
инактивисане вакцине против полиомијелитиса.
Такође, вакцинација против пнеумокока је значајна код ових болесника.
Болесници са реакцијом калем-против-домаћина су у нарочито повишеном
ризику од инвазивних пнеумококних инфекција.
Вакцинација против инфлуенце је значајна у јесењем периоду. Само око 25%
болесника ће одговорити на имунизацију ако је она спроведена од 6 до 12 месеци од ТМЋХ, а око 60% болесника ако је спроведена две године после ТМЋХ.

ВАКЦИНАЦИЈА ДЕЦЕ НА КОРТИКОСТЕРОИДНОЈ ТЕРАПИЈИ
Доза и трајање кортикостероидне терапије која је потребна да изазове
имуносупресију код имунокомпететне деце је још увек предмет дискусије.
Дозе више од 2 mg/kg/дан преднизона или 20 mg /дневно код деце телесне
тежине изнад 10 kg 14 или више дана, су довољне да пониште ефекат примене
живих вакцина.
Примена кортикостероида локално или инхалацијом није контраиндикација за примену атенуисаних вакцина. Терапија преднизоном у дози нижој од
2mg/kg дневно или периоду краћем од 14 дана није контраиндикација за примену живих вакцина.
Коришћење кортикостероида у интервалу дужем од 14 дана захтева паузу
од месец дана пре него што би живе вакцине могле бити примењене.
Специјалне ситуације, када је могућ слабији имунски одговор или чешћа
појава озбиљних нежељених реакција, морају се анализирати у појединачним
случајевима. Знање и коришћење специфичних терапијских шема повећава
шансу за бољи заштитни одговор и смањење ризика од компликација везаних
уз одређену имунизацију.
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12.3. ВАКЦИНАЦИЈА ДЕЦЕ НА
БИОЛОШКОЈ ТЕРАПИЈИ
Јелена Војиновић
Клиника за дечије интерне болести Клиничког центра Ниш
Медицински факултет Универитета у Нишу

БИОЛОШКА ТЕРАПИЈА У ХРОНИЧНИМ
ЗАПАЉЕЊСКИМ БОЛЕСТИМА ДЕЦЕ
Хроничне запаљењске болести деце обухватају аутоинфламаторне поремећаје и велики број болести које карактеришу различити типови поремећаја
инфламације попут системског јувенилног идиопатског артритиса и других
шест подтипова јувенилних артритиса, системски еритемски лупус, васкулитисе и друге тзв. системске болести везивног ткива. Доминантан механизам
у настанку ових обољења јесте урођена или стечена грешка у контроли запаљењског одговора која омогућава одржавање стања хроничне инфламације.
Нова ера у лечењу хроничних запаљењских болести започела је терапијском
применом тзв. биолошких лекова који имају способност имуномодулације.
Примена биолошких лекова омогућила је спречавање или одлагање настанка трајних структурних оштећења у овим болестима. Биолошки лекови су по
свом саставу високо-специфична моноклонска антитела усмерена на поједине цитокине важне у покретању запаљењског одговора или рецепторе који се
налазе на имунским ћелијама. Група биолошких лекова који су већ дужи низ
година у клиничкој употреби, по механизму свог деловања, дели се на: 1) анти
ТНФ лекове (etanercept, infliksimab, adalimumab, golimumab); 2) блокаторе IL-1
(anakinra, canakinumab); 3) блокаторе IL-6 (tocilizumab); 4) блокаторе костимулаторних сигнала (abatacept); 5) блокаторе CD 20 (rituximab) и многе друге.
Савремени концепт лечења хроничних запаљењских болести подразумева рану
дијагнозу, рано агресивно лечење лековима који мењају ток болести (метотрексат,
лефлуномид, сулфасалазин, хлороквин и др.). Уколико ови лекови не смире активност болести после шест месеци лечења, започиње се биолошка терапија. Најчешће
коришћени биолошки лекови прве линије су анти-ТНФ лекови, а у случају неуспеха у терапију се могу увести биолошки лекови са другим механизмом деловања.
Дугогодишње искуство примене биолошких лекова код великог броја оболеле
деце у свету показала је велику терапијску ефикасност и безбедност са значајним
смањењем активности болести и успоравањем или спречавањем настанка трајних
структурних оштећења на зглобовима и другим ткивима и органима, уз значајно
побољшање квалитета живота. Једна од важнијих предности примене биолошке терапије јесте могућност да се значајно смањи примена кортикостероида у лечењу [1].
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ИЗАЗОВИ ВАКЦИНАЦИЈЕ ДЕЦЕ НА БИОЛОШКОЈ ТЕРАПИЈИ
Вакцинација деце која добијају биолошку терапију од изузетног је значаја
с обзиром да они, због терапије коју добијају, имају ослабљен имунски одговор. Ово их чини изразито осетљивим за развој тешких форми оболевања од
заразних болести које се иначе могу успешно спречити вакцинацијом. Често
су у питању деца која због природе своје основне болести морају чешће да
бораве у здравственим установама због чега се допунски повећава ризик да
дођу у контакт са инфекцијама различитог типа. Уредно спровођење превенције, тј. вакцинације ове популације деце одговорност је лекара примарне
здравствене заштите у сарадњи са субспецијалистима који лече основну болест деце [2]. Национални центри за контролу заразних болести и ресорна
министарства у свакој земљи редовно објављују правилнике за спровођење
вакцинације деце са којима мора бити упознат сваки педијатар. Међутим,
у овим актима ретко постоје допунска упутства о поступању код деце која
су имунокомпромитована или су на континуираној биолошкој терапији.
Додатни проблем јесте чињеница да у стручној литератури постоји релативно мали број систематски сакупљених података о успешности и безбедности
вакцинације у оваквим популацијама деце због чега су последњих година
различита стручна удружења издала своје националне или интернационалне
препоруке [3,4]. Тако је Европско удружење реуматолога 2011. године издало
прве званичне препоруке о вакцинацији деце на имуносупресивној терапији,
укључујући и биолошку терапију [5]. Ови ставови допунски су модификовани 2015.године, након анализе допунских податакa сакупљених из праксе
[6]. Као и код других имунокомпромитованих болесника ефикасност и безбедност вакцинације је од велике важности. Ефикасност вакцинације често
може бити компромитована с обзиром да биолошки лекови и друга имуносупресивна терапија, коју ова деца добијају, могу да утичу на ниво имуногености вакцине, тј. ниво антитела. Са друге стране, због стања имуносупресије поједине вакцине, посебно живе, могу довести до појаве клиничке слике
саме болести. Вакцинација, са друге стране, својим имуногеним деловањем
може довести до погоршања основне болести.

ПРЕПОРУКЕ ЗА ВАКЦИНАЦИЈУ ДЕЦЕ НА БИОЛОШКОЈ ТЕРАПИЈИ
Кад год је то могуће, неопходно је детаљно планирати вакцинацију код свих
пацијената код којих се планира примена биолошке и имуносупресивне терапије. У зависности од узраста, прво је неопходно врло детаљно проверити календар вакцинација. Уколико је прошло доста времена од вакцинације или су
подаци несигурни, препоручује се да се провери ниво антитела.
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У складу са календаром вакцинације све неживе вакцине (хепатитис Б вирус, тетанус, дифтерија, пертусис, Hib, пнеумококна и менингококна вакцина,
ИПВ и анти-инфленца вакцина) могу се дати деци која добијају терапију глукокортикоидима, имуносупресивним или биолошким лековима. Да би се утврдило да ли је постигнут адекватан ниво заштите, код пацијената који добијају
високе дозе глукокортикоида (≥2 mg/kg или ≥20 mg/дан у току ≥2 недеље), анти-ТНФ, анти IL-1 или анти IL-6 терапију или rituximab неопходно је утврдити
постигнут ниво специфичних антитела након вакцинације.
Започињање вакцинације живим вакцинама (ММР, варичела, жута грозница) треба избегавати код пацијената који добијају високе дозе глукокортикоида, имуносупресивне или биолошке лекове. У посебним случајевима, у зависности од процене ризика у сваком појединачном случају или епидемиолошке
ситуације, могу се дати и живе вакцине. Давање бустер доза ових истих вакцина могуће је код пацијената који добијају мање од 15mg/m2 метотрексата или
ниске дозе глукокортикоида.
Живе вакцине могу се дати најкасније 4 недеље пре него што се планира
примена имуносупресивне терапије а не смеју се дати 2 недеље пре терапије
[7,8]. У складу са препорукама, пожељно је ову децу вакцинисати када су у стабилној фази болести, уколико то није било могуће учинити пре започињања
биолошке терапије.
Пнеумококну и анти-инфлуенца вакцину треба дати пре започињања терапије rituximab- ом. Код ових пацијената, уколико се већ лече rituximab-ом, када
доживе отворену повреду неопходно је дати тетанусни имуноглобулин јер је
смањена могућност за стварање антитела на анти-тетанусну вакцину.
Неопходно је утврдити анамнестички или серолошки да ли је дете било у
контакту са варичелом. Уколико су подаци негативни, неопходно је дати антиваричелозну вакцину код све деце код које се планира имуносупресивна или
биолошка терапија.
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12.4. ПРЕВЕНЦИЈА ХПВ ИНФЕКЦИЈЕ
КОД АДОЛЕСЦЕНАТА
Александра Стојадиновић
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине
Медицински факултет Универзитета у Новом Саду

КАРАКТЕРИСТИКЕ СЕКСУАЛНОСТИ АДОЛЕСЦЕНАТА
Сексуалност је важан домен у животу адолесцената. Према Истраживању
здравља станoвништва Републике Србије из 2013. године, 33,1% младих у Ср
бији узраста 15–19 година је ступило у секс уалне односе (39,9% младића, 25,7%
девојака). Проценат је порастао у односу на претходно истраживање из 2006.
године (1). Најчешће су адолесценти ступали у сексуалне односе у узрасту од
17 година (1), али није занемарљив ни удео оних који ступају у сексуалне односе пре навршених 15 година. Период између започињања сексуалне активности и ступања у брак и рађања деце дуго траје, а висок проценат младих има
више сексуалних партнера током живота (1). Адолесценти са својим партнерима ретко разговарају о заштити од полно преносивих болести (ППИ) и нежељене трудноће. Често су изложени притиску вршњака да постану сексуално
активни, како се не би разликовали од других, имају осећај неповредивости и
бесмртности, а изложени су нереалном приказивању сексуалних односа у медијима. Стога многи ступају у ризичне сексуалне односе, као што су односи под
утицајем алкохола, са особом коју су тек упознали, без употребе кондома. Због
свега наведеног у порасту је проценат адолесцената који су изложени ППИ,
укључујући и инфекцију хуманим папилома вирусом (ХПВ). Међу младима узраста 15-19 година који су имали сексуалне односе са повременим партнером
73,8% је приликом последњег сексуалног односа користило кондом и то 76,4%
младића и 58% девојака (1). Процењује се да се у САД половина ППИ јавља управо код младих узраста 15-24 године и да свака четврта адолесценткиња има
неку полно преносиву инфекцију (2).

ХУМАНИ ПАПИЛОМА ВИРУС
ХПВ је ДНК вирус из породице Papilloma viridae који се састоји од протеинског омотача-капсида, у чији састав улазе L1 и L2 протеин и од генома који
чини један молекул циркуларне дволанчане ДНК. Постоји преко 200 типова
ХПВ, од којих око 40 изазива инфекције аногениталне регије, доводећи до настанка шиљатих кондилома и различитих преканцерозних лезија и карцинома.
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Природни ток инфекције ХПВ приказан је на слици 1. Код већине особа
спонтано долази да елеминације ХПВ, али код значајног процента настаје перзистентна инфекција која даље може да води развоју преканцерозних лезија и
карцинома цервикса.
Слика 1. Природни ток ХПВ инфекције

LSIL- low-grade squamous intraepithelial lesion, HSIL- high grade squamous intraepithelial lesion

Око 80% сексуално активних особа бива некада у животу заражено ХПВ. Врх
инциденције је у старосној групи од 20 до 25 година и опада са годинама. Врх преваленције преканцерозних лезија се јавља десетак година након инфекције (30-35
г.), а врх преваленције инвазивног карцинома је између 40. и 50. године живота (3).
Осим карцинома цервикса, ХПВ изазива преканцерозне лезије и карцином
ануса, вулве, вагине, пениса и орофаринкса. Не треба заборавити да, иако се врши
рутински скрининг карцинома цервикса, за сада не постоје препоруке за скрининг других карцинома узрокованих ХПВ инфекцијом. Због тога ови карциноми
могу да остану неоткривени све док не доведу до здравствених проблема (3).

ПРЕВЕНЦИЈА ИНФЕКЦИЈА ХПВ КОД АДОЛЕСЦЕНАТА
Ризик инфекције се може смањити уколико адолесценти редовно користе
кондом, али кондом не пружа потпуну заштиту јер не покрива сва подручја на
којима се може наћи ХПВ. Најефикаснију заштиту од инфекције ХПВ пружа
активна имунизација ХПВ вакцином. Вакцина против ХПВ садржи честице
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које личе на вирусе - VLP ( virus-like particles ), рекомбиновани L 1 капсидни
протеин одређених ХПВ типова. Како не садржи ДНК вируса, није нифективна нити онкогена. Сматра се да вакцине против ХПВ постижу имунитет развојем хуморалног имунског одговора (3). У Србији су регистроване три врсте
вакцина против ХПВ: двовалентна (против типова 16 и 18, који узрокују преко
70% карцинома цервикса), четворовалента (против типова 6, 11, 16 и 18) и
деветовалентна (против типова 6,11,16,18,31,33,45,52,58).
У табели 1 приказана је препоручена схема вакцинације за све наведене врсте вакцина против инфекције ХПВ. Препоручује се да се друга доза примени
месец дана након прве дозе, а трећа доза најмање 3 месеца након друге дозе.
Све три дозе треба применити у року од годину дана. У свету се деветовалентна и четворовалентна вакцина препоручује за имунизацију деце, адолесцената
и одраслих оба пола.
Табела 1. Схема вакцинације против инфекције ХПВ
Врста вакцине
Двовалентна вакцина
Четворовалентна вакцина

Деветовалентна вакцина

Број и распоред доза
0, 1, 6 месеци
0, 2, 6 месеци
Узраст 9 до 14 година
Режим са две дозе: друга доза се даје 5 до 13 месеци након прве
Режим са три дозе: 0, 2, 6 месеци
Узраст од 15 до 26 година и касније: 0, 2, 6 месеци

ХПВ вакцина се примењује интрамускуларном инјекцијом, најпогоднији
део тела је делтоидна регија, а може се применити у горњу антеролатералну површину натколенице. Може се применити истовремено са комбинованом бустер вакцином која садржи токсоид дифтерије и тетануса, ацелуларни пертусис
и инактивисани полиовирус, али се не сме мешати у истом шприцу.
С обзиром да је деветовалентна ХПВ вакцина ушла у примену недавно, не
постоје истраживања о њеној ефикасности. Двовалентна и четоворовалентна
вакцина превенирају 95 - 97% преканцерозних цервикалних лезија које узрокују сојеви против којих је вакцина намењена (4). Високо је ефикасна и код
младића/мушкараца који су претходно били ХПВ негативни на генотипове
16 и 18, код којих у 93,85% - 100% случајева пружа заштиту од презистентне
инфекције. Особе са поремећеним имунским одговором због примене имуносупресивне терапије, урођених имунодефицијенција, инфекције ХИВ можда
неће имати адекватну заштиту од инфекције након примене ХПВ вакцине
Нежељени ефекти су најчешће благи, у виду главобоље, синкопе непосредно након примене вакцине (страх од инјекције), повишене телесне температуре, бола, отока и црвенила на месту апликације, губитка апетита и умора
(5). Озбиљни нежељени догађаји као што су идиопатска тромбоцитопенијска
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пурпура, реакције преосетљивости, акутни дисеминовани енцефаломијелитис, акутни полирадикулонеуритис пријављивани су спорадично након примене ХПВ вакцине и већина аутора се слаже да су потребна даља истраживања
како би се установило да ли постоји узрочно-последична веза између вакцинације против ХПВ инфекције и ових догађаја.
Важно је истаћи да вакцинација против ХПВ није замена за рутински скрининг карцинома цервикса, који је и даље од кључне важности и треба га спроводити у складу са локалним препорукама.
У Србији се према Правилнику о имунизацији и начину заштите лековима
(„Службени гласник РС”, број 88/17) активна имунизација против обољења изазваних хуманим папилома вирусима препоручује код деце старије од девет
година, пре првих сексуалних односа, а превенствено код девојчица шестих
разреда основних школа. Ова имунизација спроводи се на основу препоруке
доктора медицине или доктора специјалисте одговарајуће гране медицине, уз
претходну писмену сагласност лица које се активно имунизује, односно његовог
законског заступника. За сада РФЗО не покрива трошкове имунизације против инфекција ХПВ. У свету је у преко 80 земаља уведена вакцинација ХПВ
вакцином кроз јавно финансиране националне програме (6).

ЗАКЉУЧАК
Имунизација против ХПВ инфекције представља најефикаснији и при томе
безбедан начин превенције инфекције, преканцерозних лезија и карцинома грлића
материце, као и других преканцерозних лезија и карцинома које узрокује ХПВ. У
Србији је ова имунизација препоручена, али трошкове за сада не покрива РФЗО.
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12.5. НЕЖЕЉЕНИ ДОГАЂАЈИ
НАКОН ИМУНИЗАЦИЈЕ
Срђа Јанковић
Универзитетска дечја клиника, Београд
Нежељени догађај након имунизације (НДНИ) је било која непредвиђена
штетна појава, процес или стање које се јави у одређеном периоду по вакцинацији. По дефиницији, дакле, појам НДНИ подразумева и догађаје који нису
у узрочно-последичној вези са обављеном имунизацијом, односно такве догађаје за које постоји искључиво временско поклапање са периодом након
примања вакцине (коинциденција). Нежељене догађаје који су, пак, узрочно повезани са имунизацијом називамо нежељеним реакцијама. Оне могу да
наступе услед инхерентних својстава одређене вакцине, пропуста у контроли
квалитета приликом њене производње, грешака у самом спровођењу имунизације или психогених чинилаца. Благе или умерене реакције на вакцине су
релативно честе, док су реакције које потенцијално угрожавају живот или остављају трајне последице по здравље изузетно су ретке (1). Дужина временског интервала након имунизације у коме се нежељени догађаји разматрају
као НДНИ зависи од биолошке плаузибилности потенцијалног учинка дате
вакцине и расположивих доказа о динамици њеног деловања (2).
Ризик јављања тежих нежељених реакција на вакцинацију, осим својстава саме вакцине, зависи и од одлика вакцинисане особе, односно њене индивидуалне предиспозиције услед генетичких или других чинилаца. У настанку
реакције на вакцину могу да играју улогу њене специфичне компоненте (вакцинални антигени) или неспецифичне компоненте (адјуванси, конзерванси,
помоћни састојци). На карактер могућих нежељених реакција знатно утиче и
тип вакцине о којој је реч, при чему је најзначајнија разлика у спектру могућих
реакција између живих и неживих вакцина. Међу грешкама у спровођењу
имунизације посебно место заузимају непоштовање (или пропуст у утврђивању) контраиндикација, необезбеђивање одговарајућих услова складиштења
и дистрибуције вакцина („хладни ланац“), мањкавости у спречавању њихове
контаминације, односно контроли стерилности и неодговарајућа техника извођења имунизације. Психогене реакције обично су везане за анксиозност узроковану самим поступком вакцинисања („страх од игле“) и каткад могу да
буду масовне, нарочито код адолесцената.
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ИСТРАЖИВАЊЕ НЕЖЕЉЕНОГ ДОГАЂАЈА
С обзиром на то да се вакцине дају здравим особама ради превенције оболевања од заразних болести, као и да се по правилу систематски вакцинишу
велике популације, у свим фазама истраживања, производње и примене вакцина спроводе се најригорознији стандарди контроле квалитета и безбедности,
укључујући и начело „вечите будности“ (вигиланце). Сходно томе, неодвојив
део континуиране провере безбедности вакцина је пажљиво бележење, пријављивање и анализирање сваког тежег НДНИ, што је уједно и важан ослонац
поверења у здравствени систем и научну медицину у целини (3). С обзиром да
је темељно и ревносно пријављивање НДНИ нужан предуслов за утврђивање
чињеница, а самим тим и за све даље мере и поступке, од прворазредног је
значаја да се свест о значају пријављивања НДНИ код лекара на свим нивоима здравствене заштите, а посебно педијатара, подигне на највиши могући
ниво. Пријављивање НДНИ обавља се попуњавањем одговарајућег обрасца, уз
обавезно навођење свих релевантних података. У нашој земљи истраживање
НДНИ спроводи стручни тим надлежног института за јавно здравље на окружном нивоу, а изведене закључке анализира стручни тим на националном
нивоу, уз извођење одговарајућих допунских испитивања и/или прикупљање
додатних података према потреби, након чега се доноси одлука о коначној класификацији НДНИ. У истраживању НДНИ учествује и Агенција за лекове и
медицинска средства, а добијени подаци заводе се у одговарајућој међународној бази података о НДНИ (VigiBase) са седиштем у Упсали, Шведска. Највиши
организациони, етички и законски приоритет за истраживање представљају
НДНИ удружени са смртним исходом или трајним оштећењем здравља, као
и серије НДНИ који су међусобно повезани у географском или временском
погледу, заједничким околностима или тиме што се односе на исту серију вакцине („кластер“ НДНИ). На основу резултата истраживања НДНИ надлежне
инстанце здравственог система и одговарајући државни органи доносе неопходне корективне или превентивне мере.
Најзначајнији (а уједно и најосетљивији и најсложенији) аспект истраживања НДНИ несумњиво је анализа узрочности, односно утврђивање да ли
је вакцинација проузроковала дати нежељени догађај или је реч о случајној
временској удружености. За познате реакције на вакцинацију примењују се
важеће дефиниције случаја усаглашене на нивоу Светске здравствене организације, а основни корак у свакој анализи узрочности представља формулисање радне хипотезе, како би се ова по могућности потврдила или одбацила строгом и доследном применом научне методологије (4). Поред свих
распложивих информација у вези са НДНИ који се истражује, укључујући и
специфичне клиничке и лабораторијске налазе, неизоставан део анализе узрочности чине подаци о инциденцији испитиваног догађаја у одговарајућој
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популацији. У том смислу, прикази појединачних пацијената или серија пацијената у научној литератури знатно су мање информативни од методолошки солидних кохортних студија и мета-анализа.
У ери све већег опадања поверења у безбедност активне имунизације и
следственог повратка многих заразних болести које су имунизацијом претходно биле успешно сузбијене, свеобухватно пријављивање и темељно истраживање нежељених догађаја који се јаве након примене вакцина представља један
од стожера поновног успостављања нарушеног поверења међу родитељима,
а такође и важан предуслов за аргументовано оповргавање широко распрострањених неутемељених тврђења о наводним штетним појавама узрокованим
вакцинацијом; у исти мах, поуздан увид у реалне нежељене реакције на вакцине пружа здравственом систему, научној заједници и друштву у целини драгоцену могућност да се безбедност вакцина непрекидно даље унапређује, те да се
(и иначе више но повољан) однос добробити и потенцијалних ризика активне
имунизације подигне на још виши ниво.
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13.1. НОВИНЕ У ВОЂЕЊУ ДИЈАБЕТЕСА ТИПA 1
КОД ДЕЦЕ И АДОЛЕАСЦЕНАТА
Силвија Сајић, Вера Здравковић, Maja Jeшић
Универтитетска дечја клиника
Медицински факултет Универзитета у Београду
Са почетком инсулинске терапије (1922.) у потпуности се мења ток дијабетеса мелитуса типа 1 (ДМT1) и преживљавање оболелих. Почиње нова ера наде
у животу оболелих од ове озбиљне хроничне болести. Без терапије инсулином,
ДМТ1 је била болест која је за неколико месеци доводила до смрти у кахексији.

ЗНАЧАЈ ДОБРЕ МЕТАБОЛИЧКЕ КОНТРОЛЕ
Основни фактор ризика за настанак хроничних микроваскуларних компликација код оболелих од ДMТ1 јесте лоша метаболичка контрола. Лонгитудинална
аустралијска студија показује значајно снижење у појављивању ретинопатије и
микроалбуминурије у случају само благог снижења HbА1c (од 9,1% на 8,5%, у
периоду 1990-2009.), када је за 71% забележен пораст употребе мултиплих дневних ињекција и инсулинских пумпи. Сличне резултате бележе DCCT и EDIC
студија. У последњој деценији се запажа пораст базал болус концепта, од самог
почетка дијабетеса, у многобројним педијатријским центрима. Само повећање
броја инсулинских ињекција код деце и адолесцената није довољно, без интензивне едукације усмерене ка сваком пацијенту посебно (Hvidore студија из
1995-1998). Упркос преласку на више ињекција, HbА1c се креће око 8,7%, односно 8,9%. Пад вредности HbA1c за само 1%, редукује појаву микроваскуларних компликација за чак 37% (1,2).

ПРЕПОРУКЕ ЗА ДОБРУ МЕТАБОЛИЧКУ КОНТРОЛУ
Према препорукама интернационалних дијабетолошких удуржења (ISPAD,
ADA), данас важе строжији критеријуми за вредности гликемије и HbА1c
код деце и адолесцената оболелих од ДМT1. Доскора су за мању децу важили
нешто мање строги критеријуми за вредности гликемије, посебно за децу
оболелу у раном, предшколском узрасту. ISPAD 2018. године предлаже за сву
децу узраста од 0-18 година гликемије пре оброка 4,0 - 7,0 ммол/л, после оброка
5,0-10,0 ммол/л и пре ноћног спавања 4,4-7,8 ммол/л, а HbA1c испод 7,0%. ADA
2018. године предлаже, за децу од 0-18 година, гликемије пре оброка 5,0-7,2
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ммол/л и пре ноћног спавања 5,0-8,3ммол/л, уз HbA1c нижи од 7,5%. Најновија
сазнања говоре да је за развој лезије нервних ћелија код мале деце одговорна не
само хипо- већ и хипергликемија. Данас је такође је глукозна варијабилност, по
мишљењу већине истраживача, најзаслужнија за развој глукозне токсичности,
више од саме хипергликемије. У светлу тих најновијих истраживања, данас
се намеће борба за добру гликорегулацију и препоручене вредности HbA1c
за све узрасте. Наиме, континуирано мерење гликемије употребом глукозних
сензора је показало да је интензивна инсулинска терапија (употреба више
дневних ињекција и/или инсулинске пумпе), довела до побољшања вредности
HbА1c без повећања учесталости озбиљнијих хипогликемија. Најновије
студије указују да је за развој минималне церебралне дисфункције од значаја
не само хипогликемија, већ и флуктуације гликемије, али и хипергликемија,
јер је мозак посебно вулнерабилан током првих година детињства. Са друге
стране, ранији ставови да се микроваскуларне компликације чешће јављају код
адолесцената са лошом метаболичком контролом, док су мала деца релативно
заштићена од њих, такође доживљавају критичку ревизију. Наиме, деца оболела
у најранијем узрасту имају пред собом дужи период трајања болести у којем,
уколико је метаболичка контрола лошија, такође може доћи до ранијег развоја
микроваскуларних компликација. Стога је веома важно да се, уз помоћ добре
едукације, честог одређивања гликемије, уз давање више дневних инјекција
или инсулинске пумпе постигну вредности HbА1c испод 7,5%, па чак и 7,0%,
укључујући и наведене пре- и постпрандијалне вредности гликемије (4,5,6).

НОВИ АНАЛОЗИ ИНСУЛИНА И ИНСУЛИНСКА ПУМПА
Током последње две децније долази до значајно већег процента лечене деце
и адолесцената са четири ињекције инсулина, углавном брзоделујућих, пре три
главна оброка и спороделујућег инсулина пре спавања.
Последња деценија доводи до интензивних фармакокинетских истраживања и проналаска инсулинских аналога. Идеална инсулинска терапија треба
да имитира физиолошко лучење инсулина, а то није могуће давањем класичних инсулина. Основни циљ је да се постигну препоручене вредности гликемија и оптимална дугорочна гликемијска контрола. Проблеми у примени класичних дугоделујућих инсулина су честе хипогликемије, посебно ноћне, које
прати јутарња хипергликемија, појава Dawn-овог и Somogyi-јевог феномена,
добијање у тежини велика индивидуална варијабилност (и до 68% ) у ресорпцији са места давања. Неповољна фармакокинетика брзоделујућих хуманих
инсулина доводи до постпрандијалне хипергликемије. Зато инсулински аналози са кратким деловањем обезбеђују боље вредности постпрандијалне гликемије (3,4). Инсулински аналози са дугим деловањем имају спор и равномеран ниво апсорпције, продужено деловање (полуживот дужи од 25 сати), са
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укупним деловањем дужим од 42 сата, ниску варијабилност деловања код исте
особе. Дугоделујући инсулински аналози нове генерације доводе до бољих гликемија током ноћи и изјутра, те значајно смањују проценат ноћних, озбиљних
хипогликемија. Најновије студије (Begin, Switch, Devote) и многе друге, указују
на значајно снижење вредности HbA1c, а посебно ноћних хипогликемија (за
36%). Студије у реалном животу (Eu-Treat), указују на снижење ноћних хипогликемија за 50%, а озбиљних хипогликемија за 80%. Доказано је веће задовољство пацијената и мањи страх од хипогликемија, као и бољи квалитет живота. Хипогликемије су блаже и мање субјективно непријатне. Мада резултати
досадашњјих испитивања охрабрују (5,6), неопходно их је потврдити у будућој
клиничкој пракси.
Резултати бројних студија су показали да континуирана супкутана инсулинска инфузија уз помоћ инсулинске пумпе значајно побољшава метаболичку контролу, смањује варијабилност гликемија, редукује учесталост тешких
хипогликемија и побољшава квалитет живота пацијената, пружајући им већу
флексибилност у погледу примене терапије, исхране и физичке активности,
што је посебно важно адолесцентима. Данас је препорука да се већина деце
и адолесцената лечи интензивном инсулинском терапијом или инсулинском
пумпом (3,4,5,6). Резултати оба вида терапије показују предности које се односе на квалитет метаболичке контроле и живота пацијената. Али у основи је
увек добра едукација, често одређивање гликемије и пружање стручне и психолошке помоћи пацијенту и његовој породици. Терапија континураном супкутаном инсулинском инфузијом, уз помоћ спољашње портабилне инсулинске
пумпе, представља поуздан и ефикасан начин савремене инсулинске терапије
оболелих од ДMТ1. Али, уз недовољну едукацију, може се јавити веома брза
кетоацидоза уколико дође до техничких проблема у испоруци инсулина. Стога
је комплетна обука у вези са применом инсулинске пумпе веома значајна, као
и пажљива индивидуална процена породице детета. Компарабилни резултати, уз редовно одређивање гликемија (минимум 6-9 пута дневно) постижу се,
према резултатима већине педијатријских студија, и давањем 4 дозе инсулина.
Пумпа обезбеђује знатно мањи број убода (10/месец) у односу на четири инсулинске дозе (120/месец). Употреба глукозног сензора за континуирано мерење
гликемије у реалном времену значајно побољшава метаболичку контролу, уз
далеко мањи број убода. Терапија помоћу система затворене петље, када количина испорученог инсулина неће зависити од сарадње пацијента, већ ће се
аутоматски испоручивати потребна количина инсулина, блиска је будућност.
Сада већ постоје тзв. паметне инсулинске пумпе, које могу да пацијентима који
су фамилијарни са модерним технологијама, омогуће давање најадекватнијих
доза инсулина у зависности од планираних угљенохидратних јединица у оброку и планиране физичке активности. Недостатак терапије инсулинском пумпом је релативно висока цена, не само пумпе већ и потрошног материјала, у
односу на све доступне терапијске модалитете. Најновије студије показују да
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су деца и млади на терапији инсулинским пумпама, који су претходно били
на интензивној инсулинској терапији, показали жељу да остану на овом виду
терапије, чак и кад није дошло до значајнијег смањивања вредности HbА1c.
Преовладао је утицај на квалитет живота, мањи број убода, осећај веће слободе
живљења са хроничном болешћу, каква је ДMТ1(3,4,5,6).

ЗАКЉУЧАК
Најновије студије из 2018. године налажу нам борбу за постизање идеалног HbА1c од 7,0% за све узрасне групе. Чешћим одређивањем гликемије,
интензивном терапијом инсулинским аналозима или инсулинском пумпом,
уз сталну едукацију и подршку пацијенту и породици, тај циљ се чини достижан у наредним годинама. Уз сву модерну инсулинску терапију и могућност
честе-сталне кoнтроле гликемије, неће бити резултата без сталне едукације и
посвећености целог тима оболеом детету и његовој породици. Терапијски тим
(дечији ендокринолог, сестра едукатор, психолог и др.) мора бити доступан 24
часа, да би се достигли ови високи, али достижни циљеви које пред нас поставља модерна дијабетологија.
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13.2. КОНГЕНИТАЛНИ ХИПЕРИНСУЛИНИЗАМ
Татјана Миленковић, Катарина Митровић, Раде Вуковић
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије
„Др Вукан Чупић“, Београд
Конгенитални хиперинсулинизам (КХ) представља групу урођених
обољења хетерогене етиологије које одликује хиперсекреција инсулина (1).
То је најчешћи узрок трајних или понављаних хипогликемија у детињству.
Неуролошке секвеле, настале као последица хипогликемија, присутне су код
20-40% деце, често су врло тешке и доводе до трајног оштећења психомоторичког развоја (2).

МОЛЕКУЛАРНИ МЕХАНИЗМИ СЕКРЕЦИЈЕ ИНСУЛИНА
Секрецију инсулина контролишу сложени механизми. Секреција се одиграва на пулсан начин, а главни стимулус за лучење је глукоза. Пораст концентрације глукозе у крви покреће биохемијске и електрохемијске процесе који
за резултат имају секрецију инсулина. Непосредно по уласку у β-ћелију, глукоза се под дејством глукокиназе, која је „сензор за глукозу“, трансформише
у глукозо-6-фосфат. Овај метаболит се потом укључује у различите процесе у
β-ћелији који стимулишу секрецију и синтезу инсулина (3).
Осим тога, различити физиолошки регулатори, од неуротрансмитера до
неуропептида и циркулишућих хормона, стимулишу ослобађање инсулина из
β-ћелија. Многе од ових супстанција потенцирају секрецију инсулина индуковану глукозом на различитим местима сигналног пута.

СТРУКТУРА И ФУНКЦИЈА K-ATP КАНАЛА У Β-ЋЕЛИЈИ
Канали за калијум зависни од ATP су, као и други јонски канали, протеини
који улазе у структуру ћелијске мембране и функционишу као „јонски тунели“,
тј. омогућавају пролазак јона (у овом случају калијума) из екстра- у интрацелуларни простор или обратно (3,4). K-ATP канал је октамерни комплекс састављен од четири Kir6.2 субјединице које граде пору и око којих се налазе четири
SUR1 субјединице - (SUR1 + Kir6.2) (4).
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ЕТИОЛОГИЈА И ПАТОГЕНЕЗА
Хиперинсулинизам је поремећај који одликује неадекватно велико лучење
инсулина у односу на актуелну гликемију. Пролазни хиперинсулинизам је карактеристичан за нека патолошка стања као што су перинатална асфиксија, прематуритет, интраутерусни застој у расту, Беквит-Видеманов синдром, дијабетес
мелитус мајке и друго (3,5). Пролазни облици хиперинсулинизма се увек јављају у узрасту новорођенчета. Најчешће не захтевају сложене дијагностичке и
терапијске поступке, али је примена медикаментне терапије понекад неопходна.
Примарни хиперинсулинизам је код великог броја деце проузрокован различитим генским грешкама и трајног је карактера.
Хиперинсулинизам удружен са благом хиперамонијемијом (ХИ-ХА) први
пут је описан 1996. године код троје деце. У оквиру наследних поремећаја, овај
облик хиперинсулинизма се налази на другом месту по учесталости. Наслеђује
се аутозомно доминатно.

КЛИНИЧКА СЛИКА
Код највећег броја деце, клиничка слика хиперинсулинизма се испољава
првих дана по рођењу, код осталих током прве године живота. Симптоми хиперинсулинизма ретко могу први пут да се јаве и код старијег детета, све до 9.
године живота (8).
Клиничка слика хиперинсулинизма је неспецифична, а одликују је симптоми и знаци тешких понављаних хипогликемија које се јављају невезано за
оброк. Код 50% деце јављају се конвулзије, али се може испољити и тремор,
хипотонија, цијаноза, изражена хипотермија и слабо узимање оброка, а у најтежим случајевима летаргија, кома и изненадна смрт. Клинички налаз детета је
најчешће нормалан. Понекад се региструје хепатомегалија или знаци дисморфије као што је високо чело, велики „бабураст“ нос, гладак филтрум и танка
горња усна (1,4,5).

ДИЈАГНОЗА
Да би се поставила дијагноза и утврдио узрок КХИ потребно је да се спроведу биохемијска и генетичка испитивања. Даља дијагностика, тј. диференцијална дијагноза између фокалне и дифузне форме, врши се код оне деце код
које се на основу генетичког налаза разматра могућност фокалне форме болести, а клиничка слика је тешка, и код деце чија је болест резистентна на медикаментну терапију, па је неопходно хируршко лечење.
228

13. Ендокринологија

ТЕРАПИЈА
Свако дете са верификованом хипогликемијом, поготово ако су испољени
симптоми, захтева предузимање хитних дијагностичких и терапијских мера.
Консензусом Европске радне групе за истраживање хиперинсулинизма дефинисани су циљеви терапије КХИ:
1. превенција оштећења централног нервног система и нормалан психомоторни развој,
2. исхрана прилагођена узрасту по количини, саставу и учесталости оброка,
3. одсуство хипогликемија у току уобичајеног гладовања, између оброка и ноћу,
4. очување интегритета породице.
У циљу остварења нормогликемије, прва мера која треба да се предузме јесте
повећање броја оброка (ако је неопходно и путем назогастричне сонде). Да би се
повећао унос угљених хидрата, у оброке се могу додати полимери глукозе. Због
незрелости цревне амилазе у првој години живота, примена кукурузног скроба
углавном остаје без ефекта. Како ова мера најчешће није довољна, предузима се
наредна мера, тј. укључивање интравенске инфузије са глукозом. Препоручени
почетни унос глукозе је 4-6 мг/кг/мин. Неопходан унос глукозе често буде већи и
од 20 мг/кг/мин. С обзиром да су ова деца веома много зависна од уноса глукозе
интравенским путем, неопходно је да се обезбеди сигуран пут давања глукозе,
односно централни венски катетер кроз умбиликалну или другу вену (7).
Фармаколошка терапија има за циљ смањење секреције инсулина и нормализацију уноса угљених хидрата. Препорука је да се ова терапија спроводи само у референтним установама које имају техничке могућности као и искуство у лечењу болесника са хиперинсулинизмом.
Лечење детета са хиперинсулинизмом се одиграва поступно при чему први
корак представља стабилизација стања детета, други корак чини медикаментна терапија која је обавезна, док се трећи корак, хируршка терапија, предузима
само када је реч о тешкој форми болести, а генетичка испитивања указују на
могућу фокалну форму болести или када је болст резистентна на медикаментну терапију, без обзира на генетику.

МЕДИКАМЕНТНА ТЕРАПИЈА
У терапији КХИ користе се следећи лекови: диазоксид перорално у дози 5
– 20 мг/кг/дан подељен у 3 дневне дозе. Увек прво треба покушати са лековима
који се дају per os, тј. са лековима прве линије. Као иницијална терапија препоручује се комбинација диазоксида и хлоротиазида. Добар терапијски одговор
на ову комбинацију лекова постоји код 15 до 60% болесника (1).
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ХИРУРШКА ТЕРАПИЈА
Апсолутне индикације за хируршко лечење су фокална хиперплазија код
детета које не реагује на медикаментну терапију и зависност од интравенског
уноса глукозе и поред максималних доза диазоксида, хлоротиазида, нифедипина, глукагона и соматостатина.

НЕУРОЛОШКИ ПРОБЛЕМИ
Због понављаних неурогликопенија, велики број деце са хиперинсулинизмом (и до 40%) има трајне неуролошке секвеле које су често веома тешке:
епилепсија, успорен психомоторички развој, тешка психомоторичка ретардација (2).

ПЕРЗИСТЕНТНА ХИПОГЛИКЕМИЈА
После одстрањења 95% панкреаса, мали број болесника и даље има тешке
хипогликемије. Код ових болесника, поново се постепено уводи медикаментна
терапија, а ако ови покушаји остану без терапијског одговора, постоји и могућност тоталне панкреатектомије са свим њеним последицама (7).

ЗАКЉУЧАК
Конгенитални хиперинсулинизам представља један од највећих проблема у дечијој ендокринологији како са дијагностичког, тако и са терапијског
аспекта. У овом тренутку, једино су јасно дефинисани критеријуми за биохемијску дијагнозу. Генетичка дијагноза још увек не може да се постави код
свих болесника, а диферентовање фокалног од дифузног облика болести се за
сада спроводи само у малом броју технолошки високо опремљених центара.
Терапија је медикаментна и често неуспешна, а хируршка интервенција комплексна и повезана са бројним последицама, од којих је најважнији дијабетес
мелитус. Неуролошке и многе друге секвеле које се јављају код великог броја
оперисаних болесника захтевају доживотно праћење и лечење од стране лекара различитих профила.
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14.1. ЕТИОЛОГИЈА И ЕПИДЕМИОЛОГИЈА
МАЛИГНИХ ОБОЉЕЊА У ДЕЦЕ
Нада Константинидис
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад
Постaвљање дијагнозе малигне болести код деце и адолесцената је догађај
који њима и њиховим породицама заувек мења живот. Напредак у лечењу је
повећао укупну стопу преживљавања од 5 година, која се уједно сматра излечењем, на око 80%.

ЕТИОЛОШКА ОСНОВА МАЛИГНИХ БОЛЕСТИ У ДЕЦЕ
Сматра се да је етиолошка основа малигних болести у деце мултифакторијална, тј. спрега генетских фактора и фактора спољне средине.
Према нивоу доказа фактори ризика за развој малигнитета могу бити познати (доказани), сугестивни али неконклузивни и несигурни. Нажалост, још
увек је непознато 75-90% фактора ризика. Познати фактори спољне средине
чине мање од 5-10% етолошких фактора, а генетске болести, односно поремећаји, су у 5-15% основа малигнитета у деце.
У познате генетски факторе ризика за педијатријске малигнитете се убрајају
фамилијарни неопластични синдроми, наследне имунодефицијенције и поремећаји функције коштане сржи, кao и нумеричке хромозомопатије (Табела 1).
Табела 1. Фамилијарни неопластични синдроми, наследне имунодефицијенције, поремећаји функције коштане сржи и нумеричке хромозомопатије удружене са педијатријским малигнитетима
Синдром
Фамилијарни ретинобластом
Фамилијарни нефробластом
Li-Fraumeni синдром

Ген
RB1
FWT1/2
TP53/CHK2/SNF5

Wiskott-Aldrich синдром
Bloom синдром

WAS
BLM

Fanconi анемија

FANCA

Врста малигнитета
Ретинобластом, остеосарком
Нефробластом
Адренокортикални карцином
Сарком меких ткива
Остеосарком
Нехочкински лимфом
Нехочкински лимфом
Вилмсов тумор
Остеосарком
Акутна мијелоидна леукемија
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Синдром
Down cиндром
Трисомија 18
Turner cиндром (45, X0)

Ген

Врста малигнитета
Леукемија
Вилмсов тумор
Неуробластом, Вилмсов тумор

Из: Stiller CA. Oncogene, 2004, 23:6429–44.

Узраст при оболевању такође утиче на настанак малигнитета, па тако
одојчад и мала деца најчешће оболевају од тумора симпатичког нервног
система, рабдомиосаркома и Вилмсовог тумора, а адолесценти од малигних
коштаних тумора и саркома меких ткива.
На табели 2 приказани су познати фактори ризика спољашње средине и
малигнитети које изазивају.
Табела 2. Познати фактори ризика спољашње средине и малигнитети које
изазивају
Фактор спољашње средине
Јонизујуће зрачење
Дијагностичко (in utero)
Rадиотерапија
Имуносупресивна терапија
Инфекције
HIV/AIDS
Маларија и Epstein Barr вирус

Врста малигнитета
Акутна лимфобластна леукемија
Тумори костију, леукемија
Нехочкински лимфом
Kaposi сарком
Буркитов лимфом

Од сугестивних и несигурних фактора ризика у појединим студијама спомињу се изложеност дуванском диму и алкохолу током трудноће, као и контакт са
бензеном, пестицидима, бојама и растворима током професионалне делатности.
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 (1, 2).

ЕПИДЕМИОЛОШКИ ПОДАЦИ
Малигне болести у деце нису јединствени ентитет, него спектар различитих малигнитета, који варирају у зависности од типа, хистологије, расе, пола
и узраста. Значајно се разликују од малигнитета одраслих по типу, одговору
на терапију и прогнози, односно исходу лечења. У деце малигнитети најчешће
потичу од ћелија крви (костне сржи) или лимфног, мишићног и нервног ткива,
док су у одраслих најчешћи епителијални тумори и то органа као што су плућа,
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дојка, простата и колон. Постоји више од 12 главних типова педијатријских
малигнитета и преко 100 подтипова. Акутнe леукемије чине трећину, а тумори
мозга четвртину свих малигнитета. Процентуална заступљеност лимфома је
10, неуробластома 6, нефробластома 5, тумора меких ткива 7, тумора костију
4, ретинобластома 3, тумора герминативних ћелија 3, док остали ретки тумори
чине 4 процента све деце оболеле од рака.
Иако има изузетака, већина педијатријских малигнитета има добар одговор на терапију, а тиме су и прогноза и исход лечења далеко бољи него малигних болести одраслих. Педијатри хематолози и онколози се могу похвалити
импресивним резултатима лечења јер је актуелна укупна 5- годишња стопа
преживљавања малигних тумора у деце око 80%.
Малигне болести у деце су ретке и чине 1-2% свих неоплазми у општој популацији. Годишња учесталост процењује се на 14:100.000 деце у узрасту до 15
година. На светском нивоу то је око 240.000 нових случајева годишње. Према
подацима Института за јавно здравље Србије у 2016. години од малигних болести је оболело 334 деце и адолесцената узраста до 19 година.
Упркос томе што су малигне болести у деце ретке и што су резултати лечења добри, малигне болести су други по учесталости узрок смртности у деце,
одмах након саобраћајних несрећа (1-4).
Најсигурнији подаци о инциденци и смртности могу се добити из различитих регистара, који се углавном воде у земљама западне Европе и у Северној
Америци. Северноамеричка асоцијација централних регистара рака (North
American Association of Central Cancer Registries) садржи збирне податке за период од 1995. године до данас и обухвата око 95% америчке популације. У Великој
Британији постоји национални регистар за туморе деце (National Registry of
Childhood Tumors), који садржи податке за период од 1962. године. Своје регистре имају и Аустралија, Немачка и Француска. У недавном истраживању показало се да тренутно у Европи постоји више од две стотине регистара за малигне
болести у детињству. Ови регистри заједно покривају 83% педијатријске популације у Европској унији и 52% педијатријске популације Европe (7).
Учесталост малигних болести у детињству је у порасту, у просеку пораст
је 0,6% годишње од средине 1970-их до 2009. године и 0,8% годишње током
периода 2010-2014. године, што је резултирало укупним повећањем од 24% у
последњих 40 година. Просечна старост при дијагнози је 8 година (од 0 до 19
година), 5 година за децу (узраст од 0 до 14 година) и 17 година за адолесценте
(узраст од 15 до 19 година) (8).
У зависности од типа малигне болести и третмана који су примењени,
пацијенти су у ризику од рецидива примарног малигнитета, али су још чешће
у ризику од развоја хроничних болести и функционалних поремећаја, а и секундарних малигних неоплазми. Због тога је важно да се преживели од малигнитета у детињству и адолесценцији дугорочно прате на касне нежељене
ефекте терапије.
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14.2. BRAIN TUMORS
Filip Duma
University Children Hospital, Skopje, Republic of North Macedonia
Primary central nervous system (CNS) tumors are a heterogeneous group of diseases
and the second most common malignancy in childhood and adolescence. The overall
mortality among this group is near 30%. Of all children with malignancies, patients with
CNS tumors have the highest morbidity—primarily neurologic. The treatment approach
for these tumors is multimodal. With innovations in neurosurgery and radiation therapy
as well as the introduction of chemotherapy as a therapeutic modality, healing have improved over time. Complete resection, if feasible, is the foundation. Radiation therapy and
chemotherapy utilized according to the diagnosis, patient age, and other factors.
The etiology of pediatric brain tumors is not well defined. A male predominance
is noted in the incidence of medulloblastoma and ependymoma. Familial and hereditary syndromes associated with an increased incidence of brain tumors account for
approximately 5% of cases. (Example - Neurofibromatosis type 1, Neurofibromatosis
type 2, von Hippel–Lindau, Tuberous sclerosis, Li-Fraumeni, Cowden, Turcot,
Nevoid basal cell carcinoma (Gorlin). Cranial exposure to ionizing radiation also is
associated with a higher incidence of brain tumors. The molecular events associated
with tumorigenesis of pediatric brain tumors are not known.
Approximately 4,600 primary brain tumors are diagnosed each year in children
and adolescents in the United States, with an overall annual incidence of approximately 47 cases/1 million children younger than 20 year of age. The incidence of CNS
tumors is highest in infants and children 5 year of age or younger (approximately 52
cases/1 million (1).
More than 100 histologic categories and subtypes of primary brain tumors are
described in the WHO classification of tumors of the CNS. The classification is based
on histology and location and tumors are categorized as infratentorial, supratentorial, parasellar, or spinal. Immunohistochemical analysis, cytogenetic and molecular
genetic findings, and measures of proliferative activity are increasingly used in tumor
diagnosis and classification and will likely affect classification and nomenclature in
the future. The classification of spinal cord tumors is based on histopathologic characteristics of the tumor and does not differ from that of primary brain tumors (2).
Infratentorial (posterior fossa) tumors include the following:
1. Cerebellar astrocytomas
2. Medulloblastomas
3. Ependymomas
4. Brain stem gliomas
5. Atypical teratoid/rhabdoid tumors.
6. Choroid plexus tumors (papillomas and carcinomas).
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Supratentorial tumors include the following:
1. Low-grade cerebral hemispheric astrocytomas
2. High-grade or malignant astrocytomas
3. Oligodendrogliomas
4. Neuronal and mixed neuronal glial tumors
5. Other low-grade gliomas
6. Embryonal tumors, including embryonal tumor with multilayered rosettes
7. Atypical teratoid/rhabdoid tumors.
8. Ependymomas
9. Meningiomas
10. Choroid plexus tumors
11. Tumors of the pineal region (pineocytomas, pineoblastomas, pineal parenchymal tumors of intermediate differentiation, and papillary tumors of the
pineal region) and germ cell tumors.
12. Metastasis (rare) from extraneural malignancies.
Parasellar tumors include the following:
1. Craniopharyngiomas.
2. Diencephalic astrocytomas
3. Germ cell tumors
Spinal cord tumors include the following:
1. Low-grade astrocytomas
2. High-grade or malignant astrocytomas
3. Gangliogliomas.
4. Ependymomas
There are age-related differences in primary location of tumor. During the first
year of life, supratentorial tumors predominate and include, most commonly, choroid plexus complex tumors and teratomas. In children 1-10 year of age, infratentorial tumors predominate, owing to the high incidence of juvenile PA and medulloblastoma. After 10 year of age, supratentorial tumors again predominate, with diffuse
astrocytomas most common. In children 0-14 year of age, the most common tumors
are pilocytic astrocytomas (PAs) and medulloblastoma/ primitive neuroectodermal
tumors (PNETs). In adolescents (15-19 year), the most common tumors are pituitary
tumors and PAs. The Surveillance, Epidemiology, and End Results program reported
a slight predominance of infratentorial tumor location (43.2%), followed by the supratentorial region (40.9%), spinal cord (4.9%), and multiple sites (11%).
The clinical presentation of the patient with a brain tumor depends on the tumor
location, the tumor type, and the age of the child. Signs and symptoms are related to
obstruction of cerebrospinal fluid (CSF) drainage paths by the tumor, leading to increased intracranial pressure (ICP) or causing focal brain dysfunction. Tumors of the
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brainstem region may be associated with gaze palsy, multiple cranial nerve palsies,
and upper motor neuron deficits (e.g., hemiparesis, hyperreflexia, clonus).
The classic triad of headache, vomiting and papilledema is associated with midline or infratentorial tumors. Disorders of equilibrium, gait, and coordination, torticollis, blurred vision, diplopia and nystagmus also are associated with infratentorial tumors.
Supratentorial tumors are more commonly associated with lateralized deficits,
such as focal motor weakness, focal sensory changes, language disorders, focal seizures, and reflex asymmetry.
Optic pathway tumors manifest as visual and/or afferent oculomotor disturbances, such as decreased visual acuity, Marcus Gunn pupil (afferent pupillary defect),
nystagmus, and/or visual field defects.
Suprasellar region tumors and third ventricular region tumors may manifest
initially as neuroendocrine deficits, such as obesity, abnormal linear growth velocity, diabetes insipidus, galactorrhea, precocious puberty, delayed puberty, and
hypothyroidism.
The diencephalic syndrome, which manifests as failure to thrive, emaciation despite normal caloric intake, and inappropriately normal or happy affect, occurs in
infants and young children with tumors in these regions.
Parinaud syndrome is seen with pineal region tumors and is manifested by paresis of upward gaze, pupillary caliber reactive to accommodation but not to light,
nystagmus to convergence or retraction, and eyelid retraction.
Spinal cord tumors and spinal cord dissemination of brain tumors may manifest
as long nerve tract motor and/or sensory deficits often localized to below a specific
spinal level, bowel and bladder deficits, and back or radicular pain.
The signs and symptoms of meningeal metastatic disease from brain tumors or
leukemia include head or back pain and symptoms referable to compression of cranial nerves or spinal nerve roots (3).
The evaluation of a patient in whom a brain tumor is suspected is an emergency.
Initial evaluation should include a complete history, physical (including ophthalmic)
examination, and neurologic assessment with neuroimaging (MRI with and without
gadolinium is the neuroimaging standard), same goes for evaluation for neuroendocrine dysfunction, serum and CSF measurements of β-human chorionic gonadotropin and α-fetoprotein, lumbar puncture with cytologic analysis of the CSF.
Lumbar puncture is contraindicated in individuals with newly diagnosed hydrocephalus secondary to CSF flow obstruction, in tumors that cause supratentorial
midline shift, and in individuals with infratentorial tumors (4).
Children with primary brain or spinal cord tumors represent a major therapy challenge that, for optimal results, requires the coordinated efforts of pediatric specialists
in fields such as neurosurgery, neuropathology, radiation oncology, pediatric oncology, neuro-oncology, neurology, rehabilitation, neuroradiology, endocrinology, and
psychology, who have special expertise in the care of patients with these diseases (5).
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14.3. ИМУНОДЕФИЦИЈЕНЦИЈЕ И
МАЛИГНА ОБОЉЕЊА
Драгана Јанић
Универзитетска дечја клиника, Београд
Медицински факултет Универзитета у Београду
Улога имунског система је да штити интегритет организма од свих чинилаца који би могли да га наруше – како спољашњих тако и унутрашњих.
Најранија запажања о повезаности између имунодефицијенција и малигнитета потичу из шездесетих година прошлог века. У том смислу, потенцијални
значај „имунског надзора“ (енг. immune surveillance) у предупређивању настанка малигних болести, путем детекције и следственог уништења ћелија које су
претрпеле критичан поремећај регулације ћелијске деобе и/или диференцијације и тако пошле путем неоплазије, дуго је наглашаван као важна одбрамбена
баријера, без које би инциденција и преваленција рака могле да буду и далеко
веће него што је случај. Након почетног ентузијазма, ова хипотеза је, међутим,
дуго сматрана прецењеном, будући да код многих примарних и секундарних
облика имунодефицијенције (ИД) не долази до оболевања од рака са значајно већом учесталошћу него код имунокомпетентних особа. Ипак, неспорно је
да постоје вишеструке везе између функционисања имунског система, с једне
стране, и појаве, тока и исхода малигних обољења, с друге, као и да код одређених поремећаја имунског система постоји значајан ризик развоја малигнитета.
Овде ћемо се осврнути на неке од таквих повезаности које су специфичне за
одређене ИД.

МАЛИГНЕ БОЛЕСТИ КОД
ПРИМАРНИХ ИМУНОДЕФИЦИЈЕНЦИЈА
Након инфекција, малигне болести су најчешћи узрок смрти код пацијената са ИД, како код деце тако и код одраслих, а свеукупни ризик настанка
малигнитета код деце са примарном ИД износи 4-25% (1). Најчешћа група малигних болести које се јављају на подлози ИД су не-хоџкински лимфоми, а у
потенцијалне механизме који доводе до њиховог настанка убрајају се, поред
генетичке предиспозиције, поремећај регулације адаптивног имунског система, отежана елиминација онкогених вирусних и бактеријских инфекција, као
и геномска нестабилност услед нефункционисања механизама поправке DNK.
Појава малигнитета описана је код Вискот-Олдричовог синдрома, тешке комбиноване ИД, хипер-IgМ синдрома, хипер-IgE (Јововог) синдрома, хроничне
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мукокутане кандидијазе и синдрома атаксија-телангиектазија (1), као и најмегенског синдрома хромозомске нестабилности (2).
Надаље, код лимфопролиферативног синдрома везаног за Х-хромозом
лимфоми су – како не-хоџкински тако и хоџкинов – знатно чешћи него у
општој популацији, што се делом приписује осетљивости на инфекцију
Епстин-Баровим вирусом (ЕБВ), за који је познато да поседује онкогени потенцијал; међутим, лимфоми се код поменутог синдрома јављају и у одсуству инфекције ЕБВ, те се претпоставља да главни узрок лежи у дубокој дисрегулацији
имунског система. Слично томе, код аутоимунског лимфопролиферативног
синдрома (АЛПС) постоји знатно увећан ризик развоја лимфома, што се приписује немогућности лимфоцита да отпочну процес апоптозе покренут преко
молекула FAS (3). Насупрот томе, сматра се да лимфоми који се јављају код
особа са примарном хемофагоцитном лимфохистиоцитозом углавном настају
као последица смањења способности имунског надзора (1).
Малигна обољења јављају се значајно чешће но у општој популацији и код
обичне варијабилне имунодефицијенције (ОВИД). Ова болест се, међутим,
ретко среће у деце, а малигнитети се по правилу јављају од четврте до шесте
деценије живота (4). С овим у вези, потребно је имати у виду и да код особа са
селективном дефицијенцијом IgА, а то је најчешћа појединачна примарна ИД,
услед преклапања генетичких чинилаца и патогенетских механизама са ОВИД,
такође може да постоји одређени ризик лимфома, премда су индивидуалне варијације огромне.

МАЛИГНЕ БОЛЕСТИ КОД
СЕКУНДАРНИХ ИМУНОДЕФИЦИЈЕНЦИЈА
Највећи изазов хипотези имунског надзора својевремено је донело запажање да се код оболелих од синдрома стечене ИД услед инфекције вирусом
имунодефицијенције човека (ВИЧ) ипак не сусреће вртоглави пораст инциденције свих врста тумора, већ само ограниченог спектра, а то су поглавито тумори у чијој генези пресудну улогу играју инфективни агенси – Капошијев сарком, примарни лимфоми ЦНС, не-хоџкински лимфоми и карцином грлића материце. Ипак, након увођења високоактивне антиретровирусне терапије, чиме
је живот носилаца ВИЧ знатно продужен и код већине успостављена контрола
над болешћу, постало је јасно да се и многи други малигнитети спорадично
могу сусрести код ових особа (5). У прилог одређене улоге ослабљеног стања
имунског система у канцерогенези уопштено сведочи и значајна учесталост
малигних обољења код пацијената са имуносупресијом након трансплантације
органа (1). Са друге стране, код многих секундарних имунодефицијенција, попут оних које прате таласемију, опекотине, нефротски синдром или губитак
слезине, није забележена повећана учесталост малигнитета.
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МОГУЋНОСТИ ПРЕВЕНЦИЈЕ НАСТАНКА МАЛИГНИТЕТА
МОДУЛАЦИЈОМ ИМУНСКОГ СИСТЕМА
Замисао о „јачању имунитета“ је примамљива, али се из више разлога њена
реализација засад показала недостижном. Имунски систем је, као што му име
каже – систем, а не јединствен ентитет. Како би добро функционисао потребно
је да постоје равнотежа и сагласје. Истраживачима су још увек непознати многи детаљи о међусобним повезаностима елемената имунског система и сложеним аспектима његове регулације. Стога је сваки покушај стимулисања имунског система скопчан са читавим низом значајних питања – на које је ћелије
потребно деловати и на који начин? Штавише, тешко је закључити у којој би
се мери пуким умножавањем неке од бројних врста ћелија у имунском систему
постигао циљ, будући да је познато да се и у физиолошким условима ствара далеко више имунских ћелија него што ће организам по правилу употребити, те
да се сувишне ћелије редовно уклањају апоптозом, било да су извршиле своју
непосредну одбрамбену функцију или не.
Постоје бројне супстанце за које је показано да у in vitro условима утичу
на једну или више компоненти имунског система. Примера ради, β-глукани,
полисахариди из ћелијског зида појединих гљивица, испољавају значајно имуномодулаторно деловање на ћелијском нивоу (6). Но ма колико овакви налази
потенцијално обећавали, потребно је имати у виду да, у ситуацији у којој недовољно познајемо регулаторне механизме задужене за хомеостазу имунског
система, нарушавање постојеће равнотеже давањем предности једном типу
ћелија или медијатора може имати и штетне ефекте in vivo. Аналогије ради, у
једном значајно једноставнијем и боље проученом процесу – допремању кисеоника ткивима – наилазимо на пример негативног ефекта стимулације система: спортисти који употребљавају „допинг крвљу“, односно унос додатних
количина крви у системску циркулацију (у циљу повећања броја еритроцита
и следственог побољшања способности) имају повишен ризик цереброваскуларног инсулта.
Многобројни тимови истраживача данас су усредсређени на учинак
исхране, физичке активности, циркадијалног ритма, животног доба, психичког стреса и других чинилаца на имунски одговор, како у моделима огледних
животиња тако и код људи. У ишчекивању нових сазнања, опште стратегије
здравог живљења представљају добро полазиште за напоре у правцу оптимизације имунског система. Једини метод изазивања (специфичне) отпорности
на инфекције, укључујући и оне које учествују у патогенези малигнитета, који
је потврђен као делотворан и безбедан засад је – вакцинација.
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ЗАКЉУЧАК
Поједина обољења из групе имунодефицијенција, поред осталог, повлаче
значајан ризик канцерогенезе. Код великог броја стања праћених ИД овакав
ризик не постоји. Нема доказа да стимулација компоненти имунског система
тренутно доступним препаратима доводи до смањења инциденције малигнитета. Не постоји регистровани лек намењен стимулацији имунског система (за
разлику од „помоћних лековитих средстава“ која по дефиницији не пролазе
кроз ригорозни поступак провере делотворности нити су за њих обавезне клиничке студије).
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15.1. УРОЂЕНИ ПАТОЛОШКИ ОТВОРИ НА КОЖИ
Радоје Симић
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије
„Др Вукан Чупић“, Београд
Поред нормалних анатомских и физиолошких отвора на људском телу (усни,
носни, очни, ушни, анални, уретерални) могу се наћи урођени патолошки отвори на кожи (УПОК), који су пречника до неколико милиметара, а најчешће су
пунктиформни. Они представљају плитке јамице или почетак канала који се слепо завршава у дубини солидног ткива, што представља синус. Ако канал повезује
отвор на кожи са отвором у шупљем органу, или су оба отвора на кожи, ради се
о фистули. Синусни и фистулозни канали могу да имају цистично проширење
(1, 2). У ове патолошке ентитете не укључујемо широке отворе на кожи, настале
због дефекта дела тела (лобања, кичмени стуб, зид грудног коша и трбушни зид)
са пролабирањем унутрашњих органа, дуже сегменте неспојених цевастих органа (мијелоцела, енцефалоцела, еписпадија), као и орофацијалне расцепе и колобоме. Јамице или рупице на бради и образима, настале због поремећаја у спајању
мишића или дерматома, представљају израз естетске различитости. Рупице на
кожи образа код неких источноазијских народа сматрају се божјим даром среће
и благостања, због чега постоје захтеви за њихово хируршко формирање.

ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ УРОЂЕНИХ
ПАТОЛОШКИХ ОТВОРА НА КОЖИ
Етиопатогенеза
Отвори на кожи, као почетак канала који се пружа пут унутра, могу настати
кроз неколико етиопатогенетских механизама:
• перзистирање пролазног ембрионалног канала: Хисов цервикални синус као
основа за настанак аномалија другог шкржног, бранхијалног или ждрелног
лука (ж.л.); омфаломезентерични дуктус или урахус; тироглосни канал (1, 3);
• поремећај у раздвајању коже од неуралне цеви (кожни синуси на горњој
усни, носу, средњој линији лобање и изнад кичменог стуба) (2, 4, 5, 6);
• непотпуно спајање дерматома (кожни синуси) или брежуљака који
учествују у изградњи ушне шкољке (7, 8);
• ектопична ткива (бронхално, пљувачних и сузних жлезда) која имају изводне канале на кожи;
• нормално положени органи и ткива (пљувачне и сузне жлезде) који
имају ектопичне изводне канале (1, 9).
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Инциденција
Највећу инциденцију од 0,1% код беле, до 10% код црне популације имају
преаурикуларни синуси (ПАС). Сакрококцигеална јамица се јавља код 2-4%
особа. Најчешће су отвори изоловани. Обострани се налазе на доњој усни, код
половине особа са ПАС и 2% пацијената са синусом или фистулом пореклом II
ж.л. Око 50% деце наследило је ПАС, док се наслеђеност код аномалија пореклом II ж.л. веома ретко описује (1, 5, 8).
Локализација
Најчешће отворе на кожи налазимо у средњој линији тела од пупка, преко
супрастерналне регије, горње усне и носа, лобање и кичменог стуба, до генитоперинеалне регије. По учесталости следи предео испред корена хеликса ушне
шкољке, па предња ивица стерноклеидомастоидног мишића. Парамедијални
су синуси на доњој усни и изнад стерноклавикуларног зглоба. Отвори осталих
аномалија немају типично место појављивања (1, 4, 5, 9).
Симптоми и клинички знаци
Отвори испред уха и изнад ануса могу цео живот да буду асимптоматски.
Из ектопичних отвора изводних канала жлезданог ткива излучује се мукоидни,
пљувачни садржај или сузе. Провидан или жућкаст садржај се среће код аномалија на врату. Из кожних синуса може се повремено појављивати карактеристичан беличаст кератински и лојни садржај. Из отвора на пупку излази цревни
садржај или урин. У случају инфекције канала јавља се гнојна секреција, која се
код цистичних проширења презентује као апсцес. Инфекције са коже могу да се
прошире кроз канал на омотаче и ткиво мозга и кичмене мождине (1, 3, 5, 8, 9).
Дијагностиковање
Типично место отвора на кожи некад је довољан клинички знак за дијагностиковање аномалије (ПАС, синуси и фистуле порекла II ж.л, синуси на доњој усни) (1,
4, 8). Сондирање канала изнад централног нервог система (ЦНС) је забрањено због
могућег уношења инфекције. Сондирање се изводи на операцији да би се пратио ток
канала испред уха, на врату и пупку (слика 1). Фистулографија се препоручује код отвора око доње половине ушне шкољке, паротидној и субмандибуларној регији (аномалије I ж.л) да би се одредио однос канала према фацијалном нерву. Ултразвучни
(УЗ) преглед је неопходан за цистична проширења и откривање могућих удружених
аномалија. Преглед нуклеарном магнетском резонанцијом (НМР) (Слика 2) и понекад компјутеризованом томографијом (КТ) ЦНС неопходни су ради искључивања
комуникације отвора на кожи са ендокранијумом и кичменим каналом (1, 2 ,6).
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Слика 1. Сондирање и бојење ПАС

Слика 2. НМР назалног дермоидног
синуса са цистом без пропагације у ендокранијум

Лечење
Асимптоматске отворе на кожи испред уха и изнад ануса није потребно лечити. Сви остали се лече комплетном хируршком ексцизијом. Ретко се постављају индикације за операцију пре узраста од 6 месеци, осим за аномалије које
имају јасну комуникацију са цевастим органима (црево, мокраћна бешика).
Примена склерозаната, електрокоагулације или радио таласа, као и стрипинг
нису се показали успешним. Уколико се развије инфекција, лечење се спроводи
антибиотицима са или без инцизије и дренаже. После најмање 4-6 недеља од
излечења инфекције могуће је урадити хируршки захват (1, 8, 9).

ПОДЕЛА УРОЂЕНИХ ПАТОЛОШКИХ ОТВОРА
НА КОЖИ ПРЕМА ЛОКАЛИЗАЦИЈИ
Приказивање специфичности отвора на кожи према локализацији је
најпрактичнија, јер често упућује и на етиопатогенезу.
УПОК на глави
Отвори око и на аурикули могу се јавити на пет типичних места од корена
хеликса, као најчешће локализације, све до лобулуса. Најозбиљнија компликација је стварање поткожног апсцеса. Отвори на доњем делу ушне шкољке
захтевају диференцијацију од комплекснијих аномалија I ж.л. Као и за све
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аномалије пореклом бранхијалних лукова препоручује се УЗ уринарног тракта
због нешто веће учесталости удружених аномалија овог система него у општој
популацији (1, 8).
Отвори на кожи око спољашњег отвора слушног канала, доњој половини
ушне шкољке, паротидној регији и на врату у субмандибуларној регији упућују
на аномалије I ж.л. Канал који се пружа до прелаза хрскавичавог у коштани део
спољашњег слушног ходника може се налазити изнад, између или испод грана
фацијалног нерва. Отвор на кожи и у ушном каналу чешће настане секундарно,
након дренаже апсцеса који се формира од заосталог усека (расцепа) између
првог и другог ж.л. (1).
За отворе на кожи горње усне, посебно оне у средњој линији, и отворе од
врха до корена носа сматра се да имају исти механизам настанка (слика 3 и 4).
Код два пацијента, описано је у литератури, канал се од горње усне пружао
све до предње лобањске јаме. Око 10-20% деце са назалним синусом, са или
без дермоидне цисте, има пропагацију канала или развија цисту у предњој лобањској јами. Отуда се код деце са отвором на кожи од горње усне до фронтоназалне регије примењује исти дијагностички приступ. Обавезно је урадити
НМР ендокранијума, а по потреби и КТ. Код половине пацијената из отвора на
кожи носа проминирају длачице (Слика 3) (2).
Слика 3. Назални синус са длачицама Слика 4. Дермални синус горње усне

На вермилиону доње усне најчешће се налазе два парамедијална отвора.
Они могу да буду типа јамице или синуса који се пружају у орбикуларни мишић
из којих се повремено појављује муцинозни секрет. Ови отвори се налазе код
2% пацијената са неким од типова расцепа горње усне и непца, што се описује
као синдром van der Woude.
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Веома ретко се налазе отвори на кожи ван описаних регија главе. Отвори
изводних канала малих или ектопичних великих пљувачних жлезда налазе се
било где на образу или испод доње вилице. Отвори сузних жлезда налазе се на
кожи капака, а лакримоназалног канала на бочној страни носа и образу. Веома
су ретке дермоидне цисте са синусним отвором на поглавини. Субокципитално,
у средњој линији, могу се наћи дермоидни синуси који комуницирају са ендокранијумом (1, 4, 6, 9).
УПОК на врату
На врату се отвори на кожи углавном налазе на предњој ивици СЦМ мишића и предњој средњој линији. У паротидној и субмандибуларној регији могу
се наћи каудални отвори аномалија I ж.л, а у задњој средњој линији дермоидни
синуси са могућом пропагацијом у кичмени канал (1, 5, 6).
У доњој половини или на споју средње и доње трећине предње ивице СЦМ
мишића налазе се отвори синуса, или чешће фистула које се завршавају у тонзиларној ложи. Повремено се јавља секреција провидног садржаја, а код ретких
инфекција гнојна секреција са могућим стварањем апсцеса. Канал ових аномалија II ж.л. има блиске односе са каротидним артеријама и кранијалним нервима. Диференцијално-дијагностички долазе у обзир ектопичне мале поткожне
пљувачне жлезде са ширим изводним каналима (1).
У предњој средњој линији, скоро увек у југуларној фоси, налазе се синуси оријентисани каудално и обложени кожним или респираторним епителом
(слика 5). Синуси могу бити изоловани или у склопу урођеног расцепа врата.
Канал усмерен позади са појавом ваздуха указује на трахеокутану фистулу,
веома ретко описану (9).
Спорадично описани урођени отвори у предњој средњој линији пореклом
тироглосног дуктуса или уз леви режањ штитасте жлезде пореклом III или IV
бранхијалног шпага дискутабилни су по етиопатогенези и узрасту појављивања. Ретке тироглосне аномалије, које имају елементе тироглосне и дермоидне
цисте, могу имати отвор на предњој страни врата (1, 9).
УПОК на зиду грудног коша
Испред стернума, посебно горње половине, и испред и изнад стерноклавикуларног зглоба налазе се отвори синуса који су дермалног или бронхогеног порекла. С обзиром на једва видљиве отворе који се често занемарују,
први прегледи специјалисте пластичне хирургије захтевају се када дође до
поткожног апсцеса (Слика 6). Канали се слепо завршавају у поткожном ткиву
па се не захтевају радиолошке методе испитивања, осим сондирања приликом операције (7).
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Слика 5. Супрастернални синус

Слика 6. Инфекција синуса испред
стерноклавикуларног зглоба

УПОК пупка
Поред постојања мало дубљег кожног синуса ширег отвора, у дну пупчане јамице могу се налазити отвори заосталих делова омфаломезентеричног
дуктуса и урахуса. Ако су ови ембрионални канали перзистентни, на пупку се
појављује цревни садржај или мокраћа. Синусни канали могу да сецернирају
садржај и да се инфицирају (3).

УПОК ГЕНИТОПЕРИНЕАЛНЕ РЕГИЈЕ
Код хипоспадије спољашњи отвор, или отвори, уретре могу се наћи од доње
стране гланса до перинеума, што прати вентрална курватура пениса и развијенији
препуцијум са дорзалне стране. Отвор уретре може бити стенотичан, што се приказује као отежано мокрење, танак млаз мокраће са симптоматологијом ретенције
урина. Неопходно је искључити могуће друге аномалије уринарног тракта и тестиса.
Код неких типова атрезије ануса могу постојати фистуле чији се отвор налази на кожи перинеума или гениталних органа (слика 7). Аноректалне малформације могу бити део удружених аномалија са акронимима VACTERL (10).

УПОК ИЗНАД КИЧМЕНОГ КАНАЛА
Од субокципиталне регије до мало кранијалније од ануса отвори на кожи
изнад кичменог стуба могу да укажу на дермални синус са могућим аномалијама кичмене мождине и њених омотача. Најчешће се налазе кокцигеалне
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или сакрококцигеалне једноставне јамице, које имају следеће карактеристике:
налазе се у средњој линији у доњем делу интеглутеалне бразде без девијације,
на мање од 2,5 cm од ануса, са отвором не већим од 5 mm. Овакве изоловане јамице, без других аномалија, имају низак ризик за спинални дисрафизам (поремећај у затварању неуралне цеви, што има различиту клиничку презентацију).
Дермални синуси су најчешћи у лумбосакралној регији (горњи део интеглутеалне бразде и изнад ње), ређе у вратној, а најређе у торакалном делу. Они могу
да комуницирају са кичменим каналом, што представља механизам ширења
инфекције са коже на менинге и кичмену мождину. У унутрашњем крају канала може постојати дермална циста. Атипичан синусни канал, изолован или са
другим стигматама, може да укаже на спинални дисрафизам. На окултну спину
бифиду, што је чест назив за ову аномалију, указаће атипичност синусног канала, са једним или више отвора који су локализовани унутар и изнад горњег
дела интерглуеталне бразде која има девијацију, оријентацију канала навише
или бочно. На средњи ризик за спинални дисрафизам указују васкуларне аномалије, а на висок ризик указују: аплазија коже или урођени ожиљак, хипетрихоза, репна израслина, поткожни тумор од везивног и масног ткива (Слика
8). Неуролошки испади уринарног и аналног сфинктера и доњих екстремитета
јасан су знак за дијагностиковање аномалија завршног дела кичмене мождине.
У циљу искључивања спиналног дисрафизма до узраста од 3 месеца ради се
у тријажи УЗ. Златни стандард је преглед НМР. Овај преглед може открити и
фиброзну траку која ограничава раст кичмене мождине и нерава за доњи део
тела (енгл. Tethered cord syndrome) (5, 6).
Слика 7. Атрезија ануса са
перинеалном фистулом

Слика 8. Сакрококцигеални синус са
спиналним дисрафизмом
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ЗАКЉУЧАК
Патолошки отвори на кожи детета који постоје од рођења неће се спонтано
затворити. Није неопходно да се развије инфекција, као најчешћа и најлакша
комликација, да би се канал који води од отвора на кожи комплетно хируршки
ексцидирао. Највећи број аномалија има отвор на кожи на типичном месту,
што је довољан знак за постављање тачне дијагнозе.

ЛИТЕРАТУРА
1. Adams A, Mankad K, Offiah C, et al. Branchial cleft anomalies: A pictorial review of embryological development and spectrum of imaging findings. Insights
Imaging. 2016; 7(1):69-76.
2. Rodriguez DP, Orscheln ES, Koch BL. Masses of the nose, nasal cavity, and nasopharynx in children. Radiographics. 2017; 37:1704-30.
3. Pomeranz A. Anomalies, abnormalities, and care of the umbilicus. Pediatr Clin
N Am. 2004; 51:819-27.
4. Locke R, Kubba H. A case of a nasal dermoid presenting as a median upper lip
sinus. Int J Oral Maxillofac Surg. 2011; 40:985-7.
5. Sung HJ, Lee HS. Dorsal midline cutaneous stigmata associated with occult spinal dysraphism in pediatric patients. Korean J Pediatr. 2019; 62:68-74.
6. Wilson P, Hayes E, Barber A, et al. Screening for spinal dysraphisms in newborns
with sacral dimples. Clin Pediatr (Phila). 2016; 55:1064-70.
7. Willaert A, Bruninx L, Hens G, et al. Congenital sternoclavicular dermoid sinus.
Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2016; 81:65-7.
8. Bruijnzeel H, van der Aardweg MT, Grolman W, et al. A systematic review on
the surgical outcome of preauricular sinus excision techiniques. Laryngoscope.
2016;126:1535-44.
9. Симић Р. Цисте, синуси и фистуле врата. У: Богдановић Р, Радловић Н
(уредници): Зборник предавања, XIX семинар, Педијатријска школа Србије,
Златибор 5-11. јун 2016. Удружење педијатара Србије, Београд, 2016; 318-30.
10. Cairo SB, Rothstein DH, Harmon CM. Minimally invasive surgery in the management of anorectal malformations. Clin Perinatol. 2017;44:819-34.

256

15. Дечја хирургија

15.2. СМЕРНИЦЕ ЗА ДИЈАГНОСТИЧКУ
ЕВАЛУАЦИЈУ И ЛЕЧЕЊЕ ДЕЦЕ СА
ХОЛЕСТАЗНИМ СИНДРОМОМ
Александар Љ. Сретеновић
Универзитетска дечја клиника, Београд
Холестазни синдром код деце је релативно редак и јавља се са учесталошћу
од 1:2500 терминске новорођенчади. Ради се о патолошком стању које указује на
хепатобилијарну или метаболичку дисфункцију. Рана детекција од стране лекара примарне здравствене заштите, правовремено упућивање педијатријском
гастроентерологу – хепатологу или дечјем хирургу, битни су предуслови за
рану дијагнозу, оптимално лечење и прогнозу болести. Свака жутица код новорођенчета која траје дуже од две до три недеље мора побудити сумњу на
постојање неонаталне холестазе и усмерити сву пажњу на откривање узрока и
што раније започињање лечења. Препоруке и смернице за дијагностичку евалуацију и лечење деце са холестазним синдромом изнете у овом раду резултат
су комбиноване анализе публиковане литературе и искуства аутора.
Холестаза представља редуковано стварање или екскрецију жучи из јетре
путем жучних водова у лумен црева. Поред клиничке слике, холестаза се генерално открива анализом серума у којем се откривају повећане вредности
серумског конјугованог (директног) билирубина и жучних соли као главних
и јасно препознатљивих биохемијских показатеља хепатобилијарне дисфункције. Иако холестаза и хипербилирубинемија нису синоними, током холестазе
нормалан ток жучи и екскреција конјугованог билирубина у жуч су смањени, па су ова стања често међусобно повезана. Пацијенти са холестазом имају
вредности конјугованог (директног) билирубина изнад 2,5 mg/dl, што износи
нешто више од 20% укупне концентрације билирубина у серуму. Холестаза
може бити билијарна (интра или екстрахепатичка билијарна опструкција) или
хепатоцелуларна (дефект ембриогенезе, мембранског транспорта или метаболичка дисфункција). Најчешћи узрок холестатске жутице у првом месецу живота је билијарна атрезија (25-40%), а затим генетске (25%), метаболичке болести (20%) и дефицит алфа-1 антитрипсина (10%).

БИЛИЈАРНА АТРЕЗИЈА
Билијарна атрезија (БА) је најчешћи препознатљиви узрок холестазе у прва
три месеца живота и дефинише се као идиопатска фиброзна холангиопатија непознате етиологије, која води комплетној опструкцији жучних водова у првим
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месецима живота, прогресивној билијарној цирози и, уколико се правовремено
не лечи, леталном исходу. Она је и најчешћи узрочник трансплантације јетре у
дечјем узрасту (40-50%). Постоје два клиничка фенотипа БА: синдромска или
ембриогена форма, која чини 10-20% свих случајева, обично удружена са другим конгениталним аномалијама (полиспленија, situs vuscerum inversus, ASD,
VSD) и перинатална или стечена форма, која се јавља знатно чешће (80-90%).
Већина деце са БА су наизглед здрава, терминска деца нормалне порођајне тежине, код које се развија жутица већ од другог дана живота. Она имају бледе
столице, таман урин, ненапредовање и хепатомегалију. Спленомегалија се обично јавља касније и указује на значајну фиброзу јетре и рани развој цирозе.
Повремено може доћи до појаве хеморагије као последице витамин К-зависне
коагулопатије, која је чешћа код деце на мајчином млеку која нису перинатално
добила витамин К.
Дијагноза билијарне атрезије може бити отежана услед сличности са продуженом физиолошком жутицом (као последица незрелости јетре и краћег
века феталних еритроцита) или код деце која се хране мајчиним млеком. Код
нормалне терминске новорођенчади физиолошка жутица траје до 2 недеље,
док код претерминске деце, као и терминске која сисају, може трајати и преко месец дана. Оба ова стања могу се разликовати од жутице као последице
болести јетре, јер је у оба случаја билирубин у крви углавном неконјугован,
док је код билијарне атрезије повећана вредност директног (конјугованог)
билирубина. Компликације дијагностиковања повремено могу настати због
чињенице да деца која се хране мајчиним млеком могу имати комбинацију
конјуговане и неконјуговане хипербилирубинемије. Међутим, временом се
ниво неконјугованог билирубина смањује, док ниво конјугованог билирубина у серуму расте. Важно је нагласити неопходност искључивања болести
јетре уколико жутица траје дуже од 14 дана код терминске и три недеље код
претерминске новорођенчади. Поред пораста вредности конјугованог билирубина, код деце са БА повећане су и вредности алкалне фосфатазе и гама
глутамил трансферазе. Протромбинско време и ниво албумина обично имају
нормалне вредности у раном стадијуму болести. После клиничке слике и тестова функције јетре веома важна дијагностичка процедура је ултрасонографија абдомена, која приказује увећану јетру, одсутну или контраховану жучну кесу четири сата након оброка и карактеристични „triangular cord“ – знак
фиброзе у порти хепатис. Хепатобилијарна сцинтиграфија (TEBIDA) обично
показује добро преузимање али одсутну или смањену екскрецију радиофармака у црево током 24 часа. Последњих година изузетно је порасло интересовање за проналажење одговарајућег скрининг теста за билијарну атрезију,
због великог значаја раног дијагностиковања и терапије. Одређивање вредности конјугованог билирубина у неонаталној крви између 6. и 10. дана показало се као веома сензитиван и специфичан маркер неонаталне болести јетре,
укључујући и БА. Правовремена дијагноза и лечење БА су императив и кључ
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од кога зависи прогноза болести и исход лечења. Терапија избора је хируршко
лечење, интраоперативна холангиографија и хепатичка портоентеростомија,
са циљем да се реституише ток жучи из јетре ка цревима. Најбољи резултати лечења у смислу поновног успостављања билијарне дренаже постижу се у
првих 30 дана живота (80% успешности), док ће код свега око 20% пацијената
доћи до поновног успостављања билијарне дренаже ако се операција уради
након овог периода (30-60 дана). Већина пацијената са БА има прогресивну
болест и најмање 80% захтеваће трансплантацију јетре до двадесете године
живота (1, 2).

ДЕФИЦИТ АЛФА-1 АНТИТРИПСИНА
Дефицит алфа-1 антитрипсина (А1АТ) најчешћи је узрок урођене неонаталне холестазе који се јавља са учесталошћу од 1:2000 живорођене деце.
Оболеле особе имају аномални А1АТ протеин који се не ствара и не секретује
нормално од стране хепатоцита, доводећи до смањене активности А1АТ у
крви и плућима и ексцесивног нагомилавања у хепатоцитима. Око 10-15%
новорођенчади са овим поремећајем имаће холестазу и комбинацију хепатоцелуларног оштећења и опструкције са повећаним вредностима ALT, AST,
GGT и AF. Холестаза је обично врло изражена и присуство ахоличних столица може представљати дијагностички изазов услед сличности са БА. Иако
се код неких болесника рано може развити цироза јетре, жутица се обично
спонтано повлачи до четвртог месеца живота. Дијагноза се поставља фенотипском анализом (нормални: MM, абнормални: ZZ, ZS, MZ). Око 25% деце
са холестазом развиће инсуфицијенцију јетре у неком периоду током детињства. Не постоји специфичан третман дефицита алфа-1 антитрипсина.
Деца која развију цирозу и инсуфицијенцију могу захтевати трансплантацију
јетре (2, 3, 4).

АЛАЖИЛОВ СИНДРОМ
Алажилов синдром је аутозомно-доминантно мултисистемско обољење,
које карактерише слаба развијеност (малобројност) интралобарних жучних
водова и јавља се са учесталошћу од 1:70 000 живорођене деце. Пацијенти са
овим синдромом имају комбинацију неонаталне холестазе и мањка интрахепатичких жучних водова, конгениталне аномалије срца, фацијални дизморфизам, вертебралне, очне, васкуларне и реналне аномалије, као и низак раст.
Прогноза болести зависи углавном од врсте и тежине срчаних и бубрежних
аномалија. Око 20-50% пацијената код којих се болест презентује холестатским
синдромом у раној фази захтеваће трансплантацију јетре.
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ХОЛЕСТАЗА КАО ПОСЛЕДИЦА ДУГОТРАЈНЕ
ТОТАЛНЕ ПАРЕНТЕРАЛНЕ ИСХРАНЕ
Дуготрајна (>14 дана) тотална парентерална исхрана (ТПИ) код 20-70%
деце може довести до оштећења јетре и настанка холестазе. Инциденција холестазе узроковане дуготрајном ТПИ је у обрнутој корелацији са порођајном
тежином и директној са дужином трајања ТПИ. Пацијенти који имају сепсу и
поремећај рада црева (НЕК, гастрошиза, атрезија црева и др) под повећаним
су ризиком од развоја холестазе узроковане дуготрајном ТПИ. Данас се у свету
испитују формуле које садрже комбинацију соје, триглицерида средње дугих
ланаца, маслиновог и рибљег уља код деце која имају ТПИ индуковану холестазу Досадашња испитивања дала су охрабрујуће резултате у смислу снижавања вредности билирубина без узроковања дефицита есенцијалних масних
киселина. Код деце на ТПИ треба колико је год могуће инсистирати на што
ранијем ентералном уносу у циљу стимулације билијарне екскреције, контракција жучне кесе и цревног мотилитета. Урсодеоксихолна киселина теоријски
може имати бенефита у стимулацији билијарне екскреције, док високе дозе
оралног еритромицина могу довести до пада вредности директног билирубина
код деце која добијају ТПИ (5, 6).
Поред претходно наведених, најчешћих узрока холестазе у дечјем узрасту,
постоји још читав низ других, ређих узрока холестазног синдрома. Од структуралних, хируршких узрока холестазе свакако треба поменути цисте дуктуса холедохуса, холедохолитијазу или конгениталну перфорацију екстрахепатичних
жучних водова. Поред већ поменутих различитих генетичких и метаболичких
болести, као најчешћи узрочници холестазног синдрома наводе се: цистична
фиброза, прогресивна фамилијарна интрахепатичка холестаза, галактоземија,
различити урођени поремећаји синтезе жучних соли, инфекције (цитомегало
вирус и вирус хепатитиса) и ендокрини поремећаји (панхипопитуитаризам,
поремећај функције штитасте жлезде).
Холестатска жутица која се карактерише директном хипербилирубинемијом мора се разматрати код сваког детета са жутицом која траје дуже од две
недеље, јер она може бити први знак болести јетре. Рана детекција холестазе и након тога промптна дијагностичка евалуација од стране педијатријских
хепатолога и дечјих хирурга неопходна је за успешно и оптимално лечење и
прогнозу болести. Неопходна су даља испитивања у циљу проналажења и развоја поуздане методе универзалног скрининга неонаталне холестазе, која би
решила и даље присутан проблем касног постављања дијагнозе и одложеног
започињања лечења.
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15.3. БОЛ У КУКУ КОД ДЕЦЕ
Синиша Дучић, Бојан Буква
Универзитетска дечја клиника, Београд
Један од врло чеcтих разлога одласка у педијатријску и дeчју ортопедску
амбуланту је бол у куку. Болни кук може бити проузрокован бројним обољењима
и повредама коштано-зглобног система. Обољења која доводе до болног кука
разликују се у зависности од дечјег узраста. У клиничкој слици доминира
бол, храмање, као и ограничени покрети у захваћеном куку. У зависности од
обољења које је довело до болног кука, присутни су и други симпоми. Циљ
овог рада је да у кратким цртама прикаже клиничку слику, дијагностиковање и
лечење најчешћих обољења која се манифестују болом у куку.

ТРАНЗИТОРНИ СИНОВИТИС КУКА
Пролазни синовитис је један од најчешћих узрока бола у куку код предшколске и деце школског узраста. У клиничкој слици се уочава храмање, бол у
препони, одбијање ходања, али без грознице или других симптома. У анамнези
обично постоји податак да је дете имало респираторну инфекцију неколико
дана пре појаве симптома (1). Иако често прати вирусну инфекцију, стварни
узрок је непознат, а симптоми пролазе за неколико дана. Лечење подразумева
ординирање аналгетика и мировање.

ПОВРЕДЕ
Преломи и истегнућа мишића у близини зглоба кука су врло често узрок
болног кука код деце школског узраста. У зависности од типа повреде следи
и лечење, у дијапазону од имобилизације код прелома до поштеде физичке
активности и аналгетске терапије код повреде меких ткива.

LEGG-CALVE-PETHES БОЛЕСТ
Legg-Calve-Pethes болест најчешће се јавља код дечака узраста од четири
до осам година и често погађа врло активне дечаке нижег раста. На почетку
деца имају безболно храмање, а са напредовањем болести појављују се и
други симптоми, укључујући бол у куку, ограничене покрете у зглобу кука,
хипотрофију мускулатуре натколенице, као и повремени бол у пределу колена.
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Legg-Calve-Pethes болест је облик остеонекрозе или аваскуларне некрозе главе бутне кости, која је последица привремене исхемије главе бутне
кости (2). Дијагноза се потврђује рендгенским снимком (АП и Лоунстеин).
Терапијски модалитети зависе од узраста детета и узнапредовалости обољења
и крећу се од лечења абдукционим ортозама, физикалном терапијом, до оперативног лечења.

БАКТЕРИЈСКЕ УПАЛЕ ЗГЛОБА КУКА
Септични артритис је редак узрочник болног кука. Оно што је карактеристично за ову болест је присуство инфективног синдрома. Најчешћи бактеријски узрочници септичног артритиса кука код деце су стафилокок и стрептокок (3). Важно је започети лечење одмах по дијагностиковању и врло често је
хируршко лечење неопходно.
Остеомијелитис представља инфекцију костију које улазе у састав зглоба
кука. Обично се ради о хематогеној инфекцији проксималне метафизе фемура
са неког удаљеног жаришта.

ЕПИФИЗИОЛИЗА ГЛАВИЦЕ БУТНЕ КОСТИ
Епифизиолиза главице бутне кости обично се јавља код гојазних дечака узраста од 10 до 16 година. Патоанатомски ради се о склизнућу метафизе врата
фемура дуж плоче раста далеко од главице бутне кости која се налази у ацетабулуму (4). Болест се дијагностикује након РТГ снимка у две пројекције (АП и
Lowenstein позиција), и то је дефинитивна дијагностичка процедура. Најчешћи
симптоми код епифизиолизе главице бутне кости су бол у колену, бол у препонама, бедрима, укоченост кука, храмање. Са напредовањем болести понекад је
код детета онемогућено ходање.
Лечење је оперативно. Након репозиције главице бутне кости изврши се
фиксација главице канулираним шрафом који спречава даље склизнуће и
држи фемур на месту (5).

ОСТАЛИ РЕТКИ УЗРОЦИ БОЛА У КУКУ КОД ДЕЦЕ
Изузетно ретко узрочници бола у куку код деце могу бити: јувенилни реуматоидни артритис, коштане цисте као и Еwing сарком и остеосарком. Иако је
најчешћи узрок бола у куку пролази синовитис, увек треба мислити и о другим
узроцима и приступити пацијенту крајње професионално.
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ДИЈАГНОСТИЧКЕ ПРОЦЕДУРЕ КОЈЕ СЕ
ПРИМЕЊУЈУ КОД БОЛНОГ КУКА
Бол у куку код деце је најчешће проузрокован бенигним обољењима и дијагноза се углавном поставља на основу анамнезе и клиничке слике. Понекад
узрочници болног кука могу бити озбиљна обољења, па је важно поставити
дијагнозу у што краћем року како би се започело лечење. Ту се пре свега мисли
на септички артритис.
Најчешће дијагностичке процедуре које се примењују код пацијената са
симптомима болног кука су:
• РТГ кука (АП и Lowenstein позиција);
• Kрвна слика са леукоцитарном формулом;
• C-реактивни протеин и седиментација еротроцита;
• реуматоидни панел;
• хемокултура;
• ЕХО кукова;
• МР и ЦТ кука, као и повремено пункција зглоба кука.
У зависности од клиничке слике, ординирајући лекар индикује коју је
дијагностичку процедуру потребно урадити.
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16.1. KLINIČKI PREGLED KRITIČNO
BOLESNOG DJETETA
Branka Polić, Julije Meštrović
Zavod za intenzivnu pedijatriju s postintenzivnom skrbi,
Klinika za dječje bolesti, KBC Split, Split, Hrvatska

UVOD
Kritično bolesno dijete predstavlja stresni događaj te veliki izazov i za najiskusnije kliničare. Usvajanje strukturiranog pristupa u procjeni bolesnika omogućuje
kliničaru da na metodičan način otkrije i liječi po život opasna stanja. Ishod u djece
nakon srčanog zastoja je općenito loš i stoga je naglasak na ranom prepoznavanju
znakova mogućeg respiratornog i cirkulacijskog zatajenja, kako bi se pravovremeno
sproveli svi postupci oživljavanja.

PRIMARNA ABCDE PROCJENA
Cilj početne brze procjene je otkriti stanja koja neposredno ugrožavaju život.
Strukturirani pristup koji uključuje primarnu procjenu prikazan je u tablici 1.
Tablica 1. Primarna procjena kritično bolesnog djeteta
Dišni put i disanje
Dišni napori
Frekvencija disanja i
ritam, SpO2
Stridor / sipnja
Auskultacija
Boja kože

Neurološka procjena Vanjski (kožni)
pokazatelji bolesti
Frekvencija i volumen Stanje svijesti
Tempertura
pulsa
Krvni tlak
Položaj tijela
Osip, promjene na
koži
Vrijeme kapilarnog
Zjenice
punjenja
Temperatura tijela
Glukoza na traku
Cirkulacija

PROCJENA DIŠNOG PUTA I DISANJA
Stupanj povećanja dišnog napora procjenjuje se frekvencijom disanja i prisutnošću: uvlačenja međurebrenih prostora, inspiratornih ili ekspiratornih zvučnih fenomena, stenjanja (engl. grunting), korištenja pomoćne respiratorne muskulature,
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širenja nosnica i dahtanja (engl. gasping). Tahipneja se može javiti kod bolesti dišnih
putova ili pluća, ali i metaboličke acidoze. Bradipneja se javlja i kod iscrpljenosti te
centralne depresije disanja i može biti preterminalni znak. Tablica 2. prikazuje normalne vrijednosti frekvencije disanja, pulsa i sistoličkog krnog tlaka u djece (1).
Tablica 2. Normalne vrijednosti frekvencije disanja, pulsa i sistoličkog krvnog tlaka
u djece
Dob
Novorođenče
1 mjesec
3 mjeseca
6 mjeseci
12 mjeseci
18 mjeseci
2 godine
3 godine
4 godine
5 godina
6 godina
7 godina
8 godina
9 godina
10 godina
11 godina
12 godina
≥14 godina

Frekvencija disanja Frekvencija pulsa
u minuti
u minuti
(5.-95. centila)
(5.-95. centila)
120-170
25-50
25-45
115-160
110-160
20-40
20-35
110-155
100-150
90-140
80-135
20-30
80-130

Sistolički krvni tlak
5. centila 50. centila 95. centila
65-75

80-90

105

70-75

85-95

70-80

85-100

110

80-90

90-110

111-120

90-105

100-120

125-140

70-120
15-25
12-24

65-115
60-110

Prema stupnju interkostalnog, subkostalnog, sternalnog ili suprasternalnog uvlačenja procjenjuje se težina respiratorne ugroženosti. Čujni inspiratorni šumovi (stridor)
znak su opstrukcije gornjeg dišnog puta (larinksa i traheje), a ekspiratorni šumovi kao
što je sipnja (engl. wheezing) javljaju se u opstrukciji donjeg dišnog puta. Stenjanje se
javlja kao posljedica izdahnutog zraka kroz djelomično zatvoren glotis, a znak je teškog
respiratornog distresa. Klimanje glavom ukazuje na korištenje pomoćnih respiratornih
mišića, a širenje nosnica vidi se uglavnom kod dojenčadi. Dahtanje je znak teške hipoksije i može biti preterminalni znak.
Uspješnost disanja procjenjuje se intenzitetom dizanja prsnog koša i auskultacijom.
Procjenjuje se šum disanja, obostrana simetričnost i snaga disanja te prisutnost zvučnih fenomena. Pulsnom oksimetrijom mjerena vrijednost SpO2 na zraku i bez dodatka kisika na
masku je 97-100 %. Pulsni val može biti slab ili odsutan u šoku ili hipotermiji. Mjerenje je
otežano i nesigurno ako je SpO2 niža od 70 % ili ako je prisutan karboksihemoglobin u krvi.
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Poteškoće disanja utječu na frekvenciju srca, boju kože i neurološko stanje.
Hipoksija i stanje šoka dovode do tahikardije, ali produljena hipoksija do bradikardije, što je često preterminalni znak. Cijanoza je vidljiva kada je SpO2 niža od 70 %, ali
je teže uočljiva ako je prisutna anemija. U hipoksiji dijete je uznemireno ili poremećenog stanja svijesti, od somnolencije do sopora ili kome (1,2,3,4,5).

PROCJENA CIRKULACIJE
Procjena cirkulacije uključuje procjenu srčanih otkucaja, volumena pulsa, vremena kapilarnog punjenja i krvnog tlaka. Važna je palpacija centralnih i perifernih
arterija uz auskultaciju srca i analizu srčanih tonova. Nužna je primjena monitora
vitalnih funkcija i EKG zapisa. Srčana frekvencija može biti ubrzana u stanju šoka.
Bradikardija je definirana srčanom frekvencijom nižom od 60 otkucaja u minuti ili
brzim padom praćenim lošom sistemskom perfuzijom. Gubitak perifernog pulsa i
slab centralni puls ozbiljni su znakovi šoka (6,7). Vrijeme kapilarnog punjenja dulje
od 2 sekunde pokazatelj je slabe perfuzije kože, a značajan je znak u ranom septičkom šoku. Specifičnost ovog znaka umanjuje hladna koža (1,2,6). Ako je krvni tlak
niži od medijana sistoličkog tlaka treba tragati za drugim znakovima cirkulacijskog
zatajenja. Povišen krvni tlak može biti posljedica povišenog intrakranijalnog tlaka (1,6,7). Ostali simptomi zatajenja cirkulacije su: psihomotorni nemir, poremećaj svijesti, tahipneja, prošarana i hladna ili blijeda koža uz smanjenu diurezu (7).
Kardijalni uzrok respiratornog zatajenja uključuje: cijanozu koja se ne popravlja na
primjenu kisika, tahikardiju koja je izvan okvira respiratornih poteškoća, izostanak
femoralnog pulsa, porast tlaka u jugularnim venama, prisutan šum ili galopni ritam i povećanu jetru (1,6,7,8).

PROCJENA NEUROLOŠKOG STATUSA
Zatajenje disanja i cirkulacije ima utjecaja na promjene u neurološkom stanju
djeteta. Također, bolesti središnjeg živčanog sustava (npr. ozljede, infekcije, epileptički status) utječu na poteškoće disanja i cirkulacije. Brza procjena stanja svijesti moguća je primjenom AVPU ljestvice (engl. Alert, Voice, Pain, Unresponsive). Prema
tome odgovara li dijete na glas ili bolni podražaj ili je bez reakcija ovise daljnji postupci u stabilizaciji i liječenju. U neurološkoj procjeni važno je uočiti hipotoniju
ili patološki položaj tijela (dekortikacijski ili decerebracijski). Ukočen vrat u djece i
napeta fontanela u dojenčadi znakovi su koji upućuju na meningitis. Oštećenja središnjeg živčanog sustava i otrovanja mogu utjecati na veličinu i reakciju zjenica na
svjetlo. Ozbiljan znak oštećenja mozga (hernijacije) su široke, nereaktivne zjenice
(1,3). Kod povišenog intrakranijskog tlaka promjene disanja uključuju od hiperventilacije, Cheyne-Stokes-ovog disanja do apneje. Promjene disanja, hipertenzija i sinus
269

Branka Polić, Julije Meštrović

bradikardija (Chusing-ov sindrom) ukazuju na kompresiju medule oblongate zbog
hernijacije cerebelarnih tonzila kroz foramen magnum. Iznimno je važno naglasiti
da se nikada ne smije zaboraviti izmjeriti glukozu na traku (1,9).

VANJSKI (KOŽNI) POKAZATELJI BOLESTI
Povišena tjelesna temperatura ukazuje na moguću infekciju, a može biti prisutna
i nakon prolongiranih konvulzija ili otrovanja. U mlađe dojenčadi infekcija može biti
povezana s hipotermijom. Purpura i petehije mogu ukazivati na sepsu, a modrice
na ozljedu ili zlostavljanje. Urtike, makulopapulozni ili eritematozni osip česti su u
alergijskoj reakciji (1).

SEKUNDARNA PROCJENA
Nakon potpore i stabilizacije vitalnih funkcija provodi se sekundarna procjena (1). Tijekom procjene disanja treba tragati za simptomima kao što su: kratkoća
daha, bol u prsima, kašalj, čujni zvučni fenomeni, nemogućnost gutanja, promuklost
i apneja uz znakove kao što su: tahipneja, uvlačenje, cijanoza, stenjanje i krepitacije
(4,5). Simptomi cirkulacijskih poteškoća uključuju: palpitacije, skraćen disajni šum,
pospanost, cijanozu, bljedilo uz: tahikardiju ili bradikardiju, hipertenziju ili hipotenziju, nepravilan puls, odsutan femoralni puls, promijenjenu boju kože, hepatomegaliju, srčane šumove, edeme, nabrekle jugularne vene (7,8). Primjenom EKG-a nužno je
uočiti poremećaje ritma. Ako se radi o srčanom zastoju važno je razlikovati asistoliju
i PEA (engl. pulseless electrical activity) ritam koji se ne defibriliraju od ventrikularne tahikardije bez pulsa i ventrikularne fibrilacije koji se defibriliraju (8,10). Za
detaljniju procjenu poremećaja svijesti koristi se Glasgow koma ljestvica. U procjeni
neurološkog stanja važno je uočiti neke simptome kao što su: konvulzije, glavobolja,
mišićna slabost, meningizam, napeta fontanela i promijenjeni tetivni refleksi. (1,9).

ZAKLJUČAK
Zahvaljujući strukturiranom pristupu kritično bolesnom djetetu kliničar se može
usredotočiti na potrebnu dijagnostičku razinu i liječenje tijekom prvih sati bolesti.
Primarna procjena je važna kako bi se hitno prepoznala stanja neposredne životne ugroženosti, dok je sekundarna procjena usmjerena k prepoznavanju specifičnih
simptoma i znakova vezanih za određenu bolest. Brzo prepoznavanje i liječenje mogućeg respiratornog i cirkulacijskog zatajenja smanjit će smrtnost i moguće neželjene
posljedice teške bolesti u djece.
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16.2. ПРИНЦИПИ ЗБРИЊАВАЊА
КРИТИЧНО ОБОЛЕЛОГ ДЕТЕТА
Александра Брегун Дороњски
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине
Медицински факултет Универзитета у Новом Саду
Деца која су примљена у болницу често умиру у року од 24 сата од пријема.
Многи смртни исходи би се могли спречити када би се критично оболела деца
идентификовала као таква одмах по доласку у здравствену установу и лечење
одмах започело. Ово се може олакшати брзом тријажом све деце која долазе у
болницу, а у циљу идентификације оне којима је неопходна хитна интервенција и помоћ (1).
Критично болесна деца су у целом свету представљају посебан проблем и
изазов за лекаре. Анатомија и физиологија деце се разликује од анатомије и
физиологије одраслих, што је узрок различите презентације и тежине обољења
код њих. Код деце постоји велика способност физиолошке компензације тако
да неки од раних знакова болести можда нису очигледни. Ово је и разлог због
кога откривање и лечење критично болесног детета у раној фази побољшава изглед за излечење. Пажљиво спроведена клиничка процена, укључујући
посматрање, узимање анамнезе и физички преглед, може открити критично
обољење са чак 90% сензитивности. Свака компонента евалуације је важна у
идентификацији критичног обољења (2).
Првобитна процена критично оболелог детета подразумева следеће:
• paediatric assessment triangle (PAT) (first impression) - троугао педијатријске процене - први утисак
• примарну процену - ABCDE процена (primary survey -ABCDE assessment)
• секундарну процену - витални знаци - фокусирана анамнеза - детаљан
физички преглед
• процена током збрињавања (текућа процена).
Први утисак је прецизна метода за брзу процену детета у хитним стањима
кроз визуелну и аудитивну процену: изгледа, дисајног рада и циркулације (боје
коже). Овоква процена се може завршити за мање од 60 секунди и није потребна никаква опрема.
Изглед
• Процена мишићног тонуса и менталног статуса
• Одражава адекватност вентилације, оксигенације, перфузије мозга, хомеостазе организма и функције централног нервног система
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• “TICLS” (Т- тонус , И – интерактивност, C-сonsolability (могућност утехе),
L – look (поглед) и S –speech (говор)) је мнемоник који sе кориsти за процену изгледа детета:
Тонус: Да ли се дете креће и активно је или безвољно?
Интерактивност/ ментално стање: Колико је дете будно? Да ли посеже и
хвата играчку, или је незаинтересовано за интеракцију или игру ?
Могућност утехе : Да ли се дете може утешити?
Поглед : Да ли дете фиксира погледом или „поглед лута“?
Говор/ плакање: Да ли је говор детета јак и снажан или слаб?
• Да ли дете изгледа болесно?
Дисајни рад
• Процењује се положај тела, видљиви покрети грудног коша/ абдомена и
начин дисања
• Важно је слушати патолошке дисајне звукове - хркање, промукли говор,
звждање и стењање
• Гледају се знаци повећаног дисајног рада - као што су ненормалан
положај главе при дисању, дахтање и тахипнеја
• Адекватност проходности дисајних путева, оксигенације и вентилације да ли су дисајни путеви опструисани? Да ли је дете без даха?
Циркулација на кожи
• Процењује се боја коже
• Потребно је проценити измењену боју коже (бледило, неједнака боја
коже, цијаноза) - тиме се процењује адекватност срчаног избачаја и перфузије виталних органа. Да ли је кожа необично бледа, „шарена“ или
цијанотична?
Почетна процена укупног стања детета је од пресудног значаја. Ако је неки
од налаза промењен, потребно је наставити са примарним прегледом.
Примарни преглед је ABCDE процена. Ова процена значи:
А –Airway – дисајни пут,
B – Breathing – дисање,
C – Circulation – циркулација,
D – Diсability – ментални статус,
Е – Exposure – иzложеноsт – целог тела прегледу.
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Током примарног прегледа, процена и поступак збрињавања се спроводе
истовремено. Примарни преглед треба периодично понављати, посебно након
неке веће интервенције или након промене стања код детета.
А –Airway – дисајни пут: циљ је процена отвореноsти – проходности дисајног пута и верификација знакова опструкције - нпр. стридор, диспнеја,
промуклост.
• Да ли је постоји патолошки звук чујан над дисајним путевима - нпр. хркање, стридор, кашаљ, стењање, промуклост . Треба одредити проходност дисајног пута и да ли се она може одржавати позиционирањем или
аспирацијом или то није могуће.
• Ако се сумња на повреду вратне кичме, потребно је мануелно стабилизовати положај главе и врата да буде неутралан (потисак вилице без маневра екстензије главе у циљу отворања дисајног пута).
• Ако дете не реагује и не може да прича, плаче или кашље, хитно треба
размортити могућу опструкцију дисајних путева.
• Погледати да ли у устима има крви, поломљених зуба, желудачног садржаја или страних тела.
• Ако се визуализује чврст материјал, треба га уклонити прстом у рукавици покривеним газом, директном визуелизацијом. Ако се сумња на страно тело, али се не визуализује, препоручује се комбинација удараца у леђа
и грудни кош код одојчади, а код старије деце се ударац изводи између
лопатица у вентралном положају, главом надоле. Абдоминални потисак
код деце неки не пропоручују (непоуздана делотворност и сигурност).
• Потребно је обезбедити дисајни пут применом орофарингеалног или назофарингеалног тубуса, ларингеалне маске, у циљу одржавања проходности дисајног пута.
• Ако се проходност дисајног пута не може одржати, треба пацијента ендотрахеално интубирати.
B - Breathing – дисање: Циљ процене дисања и вентилације јесте да се утврди
да ли постоји адекватна размена гаса.
• Да ли се при дисању употребљавају помоћни мишићи? Да ли постоје
минимални покрети грудног коша?
• Да ли постоји стернална, супраклавикуларна или интеркостална
ретракција?
• Да ли је присутно лепршање носница?
• Да ли је дисање убрзано, нормално или успорено?
• Да ли је присутна цијаноза?
• Да ли се кретање ваздуха чује при аускултацији?
• Какво је засићење кисеоником - oxygen saturation -SpO2? Стављањем образа близу дететовог лица и уста и може се осетити/ чути кретање ваздуха; опсервацијом грудног коша и абдомена виде се дисајни покрети.
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Дете са респираторним тегобама често има убрзано дисање. Ако дете у
почетку постане тахипноично, може се исцрпети умором и хипоксијом и
постати брадипноично, са респираторном инсуфицијенцијом.
• Сва деца sа тегобама при дисању треба да примају кисеоник са великим
протоком (High Flow Oxygen Delivery) преко маске за лице, а након процене адекватне проходности дисајног пута. Пулсна оксиметрија је одличан
„алат“ за процену дисања детета. Ако је вредност очитана на пулсном
оксиметру изнад 94%, оксигенација је вероватно адекватна.
• Вредност пулсне оксиметрије 90% код детета са које прима 100% кисеоник преко маске, може бити индикација за неки вид асистиране или
механичке вентилације. Ако дете адекватно дише, а није реактивно, потребно га је поставити у recovery положај, након целокупне АBCDЕ процене. Ако дете не дише или хиповентилира, дисање треба подржати применом маске са резервоаром или постављањем ларингеалне маске или
ендотрахеалном интубацијом.
C – Circulation –циркулација: Циљ процене циркулације је у ствари процена
аекватности кардиоваскуларне функције и перфузије ткива, постојања ефективног волумена циркулације и процена губитка траумом и контроле крварења.
• Да ли је боја коже нормална или је бледа или „шарена“?
• Да ли постоји повећана фреквенција дисања без повећаног дисајног рад?
• Да ли је периферија хладна?
• Да ли је фреквенција пулса повишена, успорена или нормална?
• Да ли је пулс слаб или јак?
• Да ли је време капиларног пуњења (КаП) нормално или продужено важно је одредити број срчаних откуцаја, квалитет пулса, температуру
коже, КаП и крвни притисак (КП); тахикардија може бити рани знак
хипоксије или смањене перфузије, али може одражавати и мање озбиљна стања (нпр. грозницу, анксиозност, бол). Брадикардија (фреквенција
<60/мин код деце или <100/мин код новорођенчади) указује на озбиљну
болест и лошу перфузију миокарда.
• Квалитет пулса одражава адекватност периферне перфузије. Слаб централни пулс може указивати на декомпензовани шок, а периферни пулс
који је се тешко налази (опипава), слаб је или неправилан, указује на
лошу периферну перфузију и може бити знак шока. Код мале деце се
проверава пулс феморалне артерије, а каротидни пулс код код старије
деце и адолесцента. Ако се пулс не осећа, или је веома слаб, потребно је
започети кардиопулмоналну реанимацију (КПР).
• Потребна је процена КП, боје коже и температуре. Нормална вредност КаП је мања од 2 секунде. КаП треба процењивати више централно на телу (нпр. на грудима) да би се минимализовао утицај фактора
окружења.
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• Мерење и тумачење вредности крвног притиска може бити тешко.
Нормалне вредности КП код деце варирају у зависности од узраста.
Низак КП указује на декомпензовани шок. Потребно је имати таблице са
вредностима крвног притиска за разне узрасте деце.
• Васкуларни приступ – успостављање венског пута код деце може бити
веома тешко. Уобичајена места венепункције су дорзум шаке или стопала,
средња површина скочног зглоба, чело и капилицијум. Актуелне смернице Европског савета за реаниматологију препоручују интраосеалну (ИО)
пункцију као метод избора. Сви лекови које је потребно дати интравенски
могу се дати и нтраосеално. Препоручено место пункције кости код деце је
медијална страна проксималног дела тибије, 1–2 цм испод tuberositas tibiae.
Након три безуспешна покушаја пласирања интравенске линије (или након 90–120 секунди покушаја) треба поставити интраосеалну иглу.
D- Disability – ментални статус: Ментално стање пацијента се процењује на
основу изгледа и процене AVPU – (AVPU је sкраћеница од Alert - реактивноsт,
response to Verbal stimuli – одговор на вербалне sтимулуsе, response to Pain –
реакција на бол, Unresponsive - нереактивно ). Педијатријска Глазгов кома скала је такође корисна за процену стања свести. Функција можданог стабла се
процењује реакцијом зеница на светлост. Моторичка активност се процењује
на основу могућности симетричног кретања екстремитета, положаја тела и
постојања млитавости у неком делу тела.
• Какав је налаз AVPU код детета?
• Да ли је дете покретно; да ли постоји ограниченост покрета уз слаб мишићни тонус?
• Ако дете плаче или говори, да ли је плач снажан и говор јасан и гласан?
• Да ли се дете може утешити?
• Да ли дете фиксира поглед или је поглед „изгубљен“?
• Да ли се дете понаша уобичајено за свој узраст?
• Да ли је понашање детета одговарајуће или измењено?
• На основу првог прегледа и AVPU налаза може се проценити измењени
ниво стања свести и почети са општим мерама животне подршке.
Е – Exposure -изложеност– дечију одећу је потребно уклонити (скинути)
ради детаљне инспекције детета. Потребан је опрез да не би дошло до брзог
губитка топлоте, посебно ако је дете у неком хладном окружењу.
• Да ли постоји трескавица и грозница, дрхтање тела?
• Да ли постоји осип на кожи?
• Колики је ниво глукозе у крви?
Секундарно иsтраживање - Secondary survey: Овај преглед је усредсређен на
мере напредне животне подршке и поступке које се приликом извођења ових
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мера примењују. Код стабилних пацијената такође се врши додатна процена
стања поновном анализом анамнезе и поновним физичким прегледом. Како
почетна процена стања има за циљ откривање тренутних проблема који угрожавају живот и који могу угрозити основне животне функције, циљ секундарног испитивања је да се открију мање непосредне претње по живот и он
обухвата неколико специфичних циљева:
• добијање комплетне анамнезе, укључујући механизам повреде или околности болести,
• обављање детаљног физичког прегледа,
• постављање клиничке дијагнозе,
• обављање лабораторијских испитивања и снимања.
Текућа процена: потребна је стална евалуација стања пацијента. Овим се
процењује ефикасност пружених хитних интервенција и идентификују сви
пропусти (пропусти у процени стања и пропусти у констатацији повреда).
Овакав приступ је неопходан за сваког пацијента након што је извршен детаљан физички преглед и након завршетка пружања интервенција животне
подршке (2, 3,4).
Овакав приступ критично оболелом детету смањује могућност лекарске
грешке (због превида дела прегледа) и даје јасно већу шансу за бржу примену
првих реанимационих мера, а тиме и већу шансу за потпуни опоравак (5,6).
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16.3. БРЗА ОРИЈЕНТАЦИЈА O СТЕПЕНУ
ТЕЖИНЕ КРИТИЧНОГ ОБОЉЕЊА
Весна Стојановић
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине
Медицински факултет Универзитета у Новом Саду
У току болести или након повреде, кoд деце је веома изражен период
физиолошке компензације. Она могу одржавати виталне параметре релативно непромењене између процена од стране медицинског особља, али се
ови параметри могу веома нагло променити како дете почне да се замара.
Рано уочавање тешке болести и примена ефективне терапије респираторних,
циркулаторних и/или неуролошких проблема превенираће највећи број педијатријских срчаних застоја и на тај начин се смањује морбидитет и морталитет ових пацијента. Студије указују да се код једног од петоро деце која
умру у болници смрт могла избећи. Мада је проценат срчаног застоја код хоспитализованих педијатријских пацијената низак (0,7-3%), преживљавање до
изласка из болнице је мало (11-37%) (1).
Хоспитализовани пацијенти су у ризику од неочекиваног погоршања
клиничког стања, што се обично карактерише поремећајем физиологије.
Рана детекција оваквих пацијената и обезбеђивање најбољег третмана од
стране тима стручњака критична је за обезбеђење сигурног и ефективног
акутног збрињавања пацијента. Медицинско особље у ове сврхе користи
рани скор за упозорење (енгл. Early Warning Score – EWS) којим се процењује
стање пацијента и омогућује се правовремени одговор. EWS је скоринг систем базиран на физиолошким параметрима којим се идентификују пацијенти
који су у ризику за клиничко погоршање. EWS скорује физиолошке показатеље на пријему и током хоспитализације. Широко распрострањени EWS је
модификовани EWS (MEWS). EWS прилагођен педијатријској популацији је
PEWS (Pediatric EWS). Он нема само за циљ стандардизацију клиничке процене стања пацијента него и обезбеђујe водич за доношење одлука о даљем
третману пацијента. То значи да вредности скора изнад одређене границе
указују на то да је потребно активирати клинички тим компетентан за пружање акутне неге и терапије или преместити пацијента у одељење интензивне неге и терапије (2).
Неке студије указују да је тип пацијента и стање пацијента пре хоспитализације ипак важно за доношење одлука, без обзира на вредност скора. Осим
тога, још увек није тачно дефинисано када започети реанимацију у односу на
вредност скора. Данас постоје електронски системи за праћење ових пацијената, а такође се ради на персонализацији EWS. На пример, код хируршких
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пацијентата много брже може доћи до погоршања клиничког стања него код
интернистичких (3).
Процена PEWS укључује основне параметре: фреквенцију дисања и напор при дисању, захтев за кисеоником, срчану фреквенцију, стање свести и
забринутост клиничара /родитеља. Број и врста клиничких параметара који
се прате разликују се у различитим медицинским установама и у свакој је
прилагођен условима рада и протоколима. Клиничка процена укључује и
праћење боје коже, температуре, сатурације хемоглобина кисеоником, капиларно пуњење и крвни притисак, неуролошки статус (AVPU скала). У одређеним временским интервалима прате се набројани параметри током смене и бележи се да ли има побољшања клиничког стања. Ако га нема, скраћују
се интервали између праћења параметара, јер код пацијента може врло брзо
доћи до губитка способности компензације. На овај начин се добија бројчана вредност скора, што је важно при примопредајама, јер се може адекватно
наставити праћење пацијента (побољшава се комуникација између здравственог особља). Такође, се смањује и могућност субјективне лоше процене
и неспоразума. На овај начин се повећава и број опсервација пацијента током смене (3).
Као што је речено, многи параметри се калкулишу у циљу детекције раних знакова погоршања клиничког стања пацијента. Основни модел је Brighton
(Брајтон) PEWS (Табела 1.), а свака болница и медицинска установа, која је увела у рутинску праксу овај систем скоровања и праћења пацијената модификовала је исти у односу на обученост особља, оптерећеност, ниво здравствене
заштите и доступност медицинске опреме и инфраструктуре (4).
Код примене PEWS додатна потешкоћа у стандардизацији овог скоринг
система настаје јер су референтне вредности за виталне параметре у различитим узрасним групама различите, чак и у класичним педијатријским уџбеницима. Самим тим су и у различитим медицинским установама различите, у
зависности од локалних протокола. Из тих разлога испод сваке табеле у којој су
изнети основни физиолошки показатељи за скоровање мора бити дата и табела
нормалних вредности виталних параметара (распон нормалних вредности срчане фреквенције и респирација према узрасту).
Ради што брже оријентације користе се боје: ако је скор 0-2 – зелени код;
ако је 3 – жути код; ако је 4 – наранџасти код и ако је скор ≥ 5 – црвени код.
Ако је скор 2 (зелени код) наставља се пређашњи интервал мониторинга – обично на 8 сати (мора о томе бити обавештен доктор). Ако је скор 3 (жути код)
скраћује се време између опсервација (обавештен је доктор). Код скора 4 (наранџасти код) или ако се скор повећа за 2 у односу на пређашњи потребно је
контактирати особље интензивне једицице и најавити потенцијалног пацијента (процена скора на 30 до 60 мин.). Ако је скор већи од 4 или има бар један
црвени код, вероватан је премештај у интензивну јединицу (велика могућност
да наступи срчани застој) (2, 4).
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Табела 1. Brighton Pediatric Early Warning Score (PEWS)
3
Летаргичан и/
или конфузан
и/или смањени
одговор на бол
Параметри
Респираторни Нормални
Параметри за 10 Параметри
за више од
за 5 нижи од
систем
параметри,
виши у односу
20 изнад
нормалних са
дисање без
на нормалне,
нормалних,
стерналним
напора
коришћење
увлачењем,
помоћне дисајне ретракција
подрхтавањем
муксулатуре и/ и трахеално
или 30+ FiO2 или подрхтавање и/ трахеје или
4+ л/мин.
или 40+ FiO2 или стењањем и/
6+ л/мин.
или 50% FiO2
или 8+ л/мин.
Сив или
КардиоРужичаст и/
Блед и/или
Сив и/или
мраморизован
васкуларни
или капиларно капиларно
капилрно
или капиларно
систем
пуњење 1-2 с
пуњење 3 с
пуњење 4 с,
пуњење дуже
тајикардијаод 5 с или
за 20 изнад
нормалних
тахикардија
вредности
за 30 изнад
нормалних
вредности или
брадикардија
Бронходилататори на 15 мин. и/или перзистентно повраћање након операције
(по 2 поена сваки)
Укупни PEWS
скор
Понашање

0
Игра се
Адекватно
понашање

1
Спава

2
Иритабилан

Болнице у Холандији су 2018. године увеле овај систем скоровања и
праћења пацијената. По протоколу, када је уведен PEWS, у свим болницама
се од виталних параметара пратила само срчана фреквенција и број респирација, код већине и напор при дисању, капиларно пуњење и понашање (+ стање
свести). Само у појединим болницама се рутински пратило да ли постоји
потреба за терапијом кисеоником, SatО2, систолни крвни притисак, температура, боја коже, забринутост медицинских техничара. Параметри су се иницијално пратили на 8 сати и препоруке су биле различите, у зависности од
вредности скора (учесталије праћење параметара, позивање педијатра, евентуално мерење додатних виталних параметара који нису рутински контролисани). Након анализе користи од увођења скоровања произашле су и неке
препоруке, као она да је важно је направити разлику и прилагодити скоринг
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сyстем типу болнице (да ли је секундарни или терцијарни ниво здравствене
заштите) јер су пацијенти и тежина клиничког стања пацијената различити.
На пример, брзи пораст температуре и срчане фреквенције код претходно
здравог детета носи мали ризик за даље клиничко погоршање, за разлику
када се исти симптоми јаве код детета након трансплантације костне сржи
у специјализованом онколошком одељењу. При процени скора треба узети
у обзир ефекте повишене темепартуре или плача на физиолошке параметер.
Зато увек треба вршити реевалуацију скора код пацијента када се температура нормализује (након давања антипиретика) (5).
Уз сваку процену клиничког стања треба да буде приложен и основни алгоритам за иницијално збрињавање пацијента код кога је дијагностикована или
постоји сумња да се развија системска инфекција (Слика 1) (6).
Слика 1. Педијатријска сепса
• IV или IO приступ и
узети узорак крви
Узми • Мерење диурезе
3
• Укључење искусног
педијатра

Препознавање
2 или више од следећег
•
•
•
•

Температура <36°C или >38,5°C
Неодговарајућа тахипнеја
Неодговарајућа тахикардија
Смањена периферна перфузија

Суспектна
или доказана

| -------- У току 60 минута -------|

сепса

• Промењен ментални статус
• Размотрите коморбидитет

Дај
3

• Висок проток кисеоника
• IV/IO течност и
размотрити рану
подршку инотропима
• Широк спектар IV/IO
антибиотика

Данас још увек нема oбјављених студија о примени EWS код новорођенчади. Један од основних разлога је што нема униформних референтних вредности за биофизичке параметре (срчана фреквенција и број респирација). Ипак се
Newborn Early Warning (NEW) систем у неким болницама примењује у праћењу
ризичне новорођенчади(7).

ЗАКЉУЧАК
PEWS се данас користи у све већем броју болница и ургентним одељењима. Још увек нема консензуса чија је модификација PEWS најкориснија и најефективнија. Без обзира на то, студије указују да примена PEWS има позитиван ефекат на побољшање клиничког исхода, као што је смањење броја срчаних застоја, примена раних интервенција и рани, тј. правовремени премештај
у одељење интензивне неге и терапије. Потребна су даља испитивања којима би се утврдило који модификовани PEWS је најбољи, како за доношење
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одлуке о примени одговарајуће терапије, започињање кардио-пулмоналне
реанимације, тако и за одлуку о хоспитализацији у болничком одељењу стандардне или у одељењу интензивне неге и терапије. Док се не дође до валидних
резултата и закључака, препоручује се коришћење PEWS уз клиничку процену искусног педијатра.
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17.1. ОТОРИНОЛАРИНГОЛОШКИ УЗРОЦИ
ПОРЕМЕЋАЈА ГОВОРА КОД ДЕЦЕ
Јована Јечменица
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије
„Др Вукан Чупић“, Београд

СЛУХ И ГОВОР
Бројни научници су већ одавно закључили да се човек уздигао изнад животиња захваљујући способности да комуницира са околином преко слуха и говора
и захваљујући развоју апстрактног мишљења, тј. везивању појмова за устаљене
говорне елементе, повезујући на тај начин мисли са слухом и говором. Међусобна
зависност слуха, говора и мисли је на пољу комуникације толико очигледна, да још
код грчког филозофа Херодота налазимо зачетке идеје како губитак једне од њих
знатно смањује вредности других функција. Поготово је то случај код оштећења
слуха, јер се тиме прекида једна од најважнијих линија комуникације (1,2).
Чуло слуха је део сензорног система организма. Сензорни систем омогућава
повезаност са животном средином. Пријем сензорних информација зависи од
интегритета специјализованих рецепторних ћелија, у којима се декодирају физички стимулуси и преводе ка централном нервном систему и његовим механизмима процесовања пристиглих информација (1-5). Појединачни сегменти аудитивног система обављају различите функције у процесу слушања. Спољашње
уво: ушна шкољка и спољашњи слушни канал обављају функције прикупљања
и фокусирања звучних таласа, а описана је и улога у одређивању места извора звука. Кроз спољашњи слушни канал спроводе се звучни таласи до бубне
опне. Кроз спољашњи слушни канал резонанцијом се врши и амплификација
звучних таласа. Средње уво, бубна опна, слушне кошчице и бубна дупља имају
улогу у даљем провођењу, фокусирању и амплификацији звучних таласа, као и
у амортизацији звука већег интензитета. Унутрашње уво: кохлеа је место у аудитивном систему у коме се, софистицираниим биохемијским процесима, врши
механоелектрична трансдукција. То значи да се на овом месту механички звучни таласи преводе у нервне импулсе. У њој се врши дискриминација звучних
стимулуса на основу фреквенција. Овај феномен је познат под називом тонотопицитет. Тонотопицитет се даље уочава дуж слушног пута, све до коре великог
мозга. Слушни пут, заједно са аудитивним кортексом и аудтивним конектомом
представљају централни аудитивни систем. Примарни аудитивни кортекс се налази на горњој површини темпоралног режња, на доњој ивици Силвијеве бразде и одговара Хешловом трансверзалном гирусу (Бродманова ареа 41 и ареа 42)
и интегрише билатералне акустичке информације (1-5).
285

Јована Јечменица

Аудитивни конектом је мапа мреже ефективних синаптичких веза и неуралних пројекција укључених у процес слушања, које обухватају делове централног нервног система повезаних са функцијом слушања и обликују њихову
глобалну комуникацију и интегративне функције (6). Пројекција слушног пута
је комплекснија него пројекције других сензорних система. Прецизна перцепција и процесовање комплексних, мултифреквентних звукова лежи у основи
разумевања говора и света око нас.
Аудитивна перцепција је способност идентификације, интерпретације и
повезивања значења са звуком. Стога је она могућност доживљавања, разумевања и разликовања звукова. Ова сензорно - интегративна функција је од
есенцијалног значаја и за развој језика. Различито изговорени тонови, разлике
између позадинске буке и битних аудитивних образаца неопходни су за усмеравање пажње и интерпретацију значења пристиглих стимулуса. Почиње да се
развија у пренаталном периоду. Хумани мозак током развоја достиже високу
специјализованост за перцептивне, меморијске и семантичке функције. Ове
функције су неопходне за разумевање и продукцију говора и језика. Предуслов
за њихов развој је неурални развој и у чврстој је вези са аудитивном изложеношћу и комуникацијом од најранијег детињства (6,7).
Педијатријска популација са дијагностикованим дубоким обостраним сензонеуралним оштећењем слуха, у пренаталном и постнаталном развоју није
изложена аудитивним стимулусима из окружења. Аудитивна депривација има
значајне ефекте на развој мозга, утицајем на капацитет за процесовање информација ван аудитивног система. Услед оштећења слуха и глувоће, измењене су
ефективне везе мозга између сензорних система и између аудитивног система
и центара који учествују у вишим неурокогнитивним функцијама. Тако се данас конгенитално оштећење слуха посматра као болест конектома, са индивидуалним варијацијама у адаптибилности мозга на оштећење слуха.
Поремећај аудитивне перцепције може да буде узрокован оштећењем било
ког дела аудитивног система. Патолошким процесом може да буде захваћено
спољашње, средње и/или унутрашње уво, слушни нерв, слушни путеви и/или
слушни центри (2).
Постоји више различитих подела оштећења слуха, које се међусобно унеколико преклапају. Основна клиничка подела према врсти оштећења слуха је
подела на кондуктивна, која су узрокована поремећајима у трансмисији звучних таласа до унутрашњег ува; сензонеурална, изазвана оштећењем кохлеарног
сензорног епитела или, ређе, периферним аудиторним неуронима, и мешовита
оштећења слуха, код којих постоји и поремећај трансмисије звучних таласа и
оштећење сензорног епитела или неуралног ткива. Сензонеурална оштећења
слуха (СНОС) се даље деле, према месту лезије, на кохлеарна и ретрокохлеарна,
са посебним ентитетом централне наглувости, односно оштећења слуха насталих као последица лезија на нивоу аудитивног кортекса. На други начин приказују се као периферна и централна СНОС са границом у нивоу кохлеарних
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једара. Деле се и на једнострана и обострана, симетрична и асиметрична, урођена и стечена, затим на пре-, пери- и постнатална, генетска и негенетска, на синдромска и несиндромска.У клиничкој употреби је значајна и подела на прелингвална и постлингвална оштећења слуха, у односу на време развоја говора.

ГЛАС И ГОВОР
Људски говор заузима веома значајно место у свету звукова који нас окружују. Он је средство комуникације међу људима и представља најсвеобухватнију људску активност. Говор је био-психо-социјална финкција.
Говор је једно од најважнијих средстава социјализације и подстицања психолошког развоја у целини. Помоћу говора дете идентификује, диферентује
и организује ствари и свет око себе, проширујући га и ван опажајног домена. Централни ниво органа фонације обухвата кортикални и булбарни ниво
(мезенцефалон, понс, медулу облонгату), а периферни ниво обухвата активатор, генератор и резонатор. Глас (фонација) је у основи говора (артикулације).
Глас и говор су основни чиниоци комуникације. Неопходни услови за развој
нормалног говора јесу: довољна акустичка и оптичка стимулација централног
нервног система, моторичко-кинетичка стимулација мишића артикулационих
органа, нормалан телесни и психички развој, развој воље за опонашањем покрета говорних органа. Да би се формирао артикулисани, структурисани говор
потребно је сазревање органских компоненти, као и дуготрајно учење уз аудитивну и социјалну стимулацију. Под говорним поремећајима се подразумевају
све сметње у говорном фукционисању које на било који начин ремете вербалну
комуникацију. Могу се јавити самостално или као пратећа сметња многим другим поремећајима и захватати све модалитете говора и гласа. Деле се на поремећаје гласа, артикулације, ритма и темпа говора, језичко-говорне структуре,
читања и писања.

ОШТЕЋЕЊЕ СЛУХА И ГОВОР
Најважнији узроци поремећаја говора у регији ува, носа и гркљана (ОРЛ)
код деце јесу: оштећење слуха, патолошки процеси у носу, ждрелу, од којих су
начешће конгениталне аномалије носа, ждрела, непца, усана, језика, изоловане,
или у склопу краниофацијалних синдрома (3,4).
Оштећење слуха утиче на развој детета у великој мери, вишеструко, и мења
се током живота. Утицај је највећи у домену стицања способности слушања и
говора, односно освајања језика и развоја вербалне комуникације, што пак води
слабијем развоју литерарних вештина. Ова сензорна ускраћеност се продубљује
отежаним развојем апстрактног мишљења, когнитивног, емоционалног развоја,
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едукације, и социјалне интеграције (2,3). У којој мери ће се СНОС одразити на
развој способности слушања, говора а затим и на целокупан когнитивни развој
зависи у највећој мери од времена јављања и степена оштећења слуха, али и
од спроведеног хабилитационо-рехабилитационог третмана, односно од степена искоришћености пластичности нервног система, која је најизраженија код
деце узраста до две године (1-4). Према могућности коришћења слушног амплификатора, особе оштећеног слуха деле се на наглуве, које разумеју амплификован говор и глуве, које ни уз помоћ амплификатора не разумеју говор. Степен
оштећења слуха детерминише потребу за рехабилитацијом и слушном амплификацијом. Основни циљ што ранијег откривања СНОС код деце јесте започињање правовремене и одговарајуће рехабилитације којом се смањују последице оштећења слуха, као и стварање претпоставки за евентуалну примену других
метода збрињавања овог сензорног недостатка. У зависности од наведеног биће
формиран говор наглувих и глувих особа, са својим специфичностима. Њихова
вербална експресија је у складу са оним како и колико чују, а то је, пак, у директној зависности од степена оштећења слуха и хабилитационо рехабилитационог процеса. Аудиогене дисфоније су поремећаји гласа настали услед оштећења
слуха, односно поремећаја акустичког фидбек механизма, који регулише основна акустичка својства произведеног гласа. Уколико се оштећење слуха десило
у развојном периоду, односно у време формирања фонацијских аутоматизама
и говорних модела, јавиће се тежа оштећења гласа и говора. Наравно, уколико
је теже оштећење слуха, проузроковаће тежа оштећења гласа и говора. Главни
симптоми аудиогене дисфоније су нестабилност одржавања висине тона и монотонија у гласу, а често и претерано јак, крештав глас.
Еуфонија је назив за нормалан глас и гласовне механизме, што је директна
последица нормалне морфологије и функције вокалног и комплексног говорног састава. Дисфонија, промуклост, у дечјем узрасту је последица конгениталних аномалија мембране ларинкса и слично, затим певачких чворића, запаљењских процеса, неуролошких оштећења, а од психогених промуклости
најчешћа је хиперкинетска дисфонија.

АНОМАЛИЈЕ ГОВОРНОГ АПАРАТА И ГОВОР
Основни поремећај гласа је дисфонија чији узроци могу бити органски, услед конгениталних аномалија, хроничних запаљења, тумора, механичких повреда, или пак функционални, психогени.
Најчешће аномалије, које за последицу имају говорне поремећаје, јесу аномалије вилица, зуба, усана, непца, носа (стенозе и атрезије хоана, увећане аденоидне вегетације), језика (макроглосија, анкилоглосија).
Постоји већи број истраживања у којима је проучавана учесталост јављања
различитих типова расцепа, најзначајније аномалије говорног апарата. Према
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подацима велике епидемиолошке студије из 2008. године, расцеп усне и непца, заједно, јавља се у 70% случајева, расцеп непца у 21%, расцеп усне у 8%, а
одвојено расцеп усне и непца у 1% случајева. Осим тога, присуство левостраног унилателарног расцепа усне има највећу учесталост (10). Расцепи усана,
примарног и/или меког непца, као поремећај у фузији ембрионалних структура могу се јавити изоловано или у склопу неког од 400 познатих синдрома,
укључујући Апертов (Аppert), Крузонов (Crouzon), Тричер-Колинсов (Тreacher
Coolins) синдром, Пјер-Робенову (Pierre Robin) секвенцу, Стиклеров (Stickler),
бранхиооторенални, бранхиоокулофацијални, Ван дер Вудов (Vаn der Vud) и
велокардиофацијални синдром. Расцепи углавном захватају мишиће и коштани део лица, уста и фаринкса. Постоје расцепи примарног, секундарног палатума, комбиновани, ретки расцепи (медијални расцепи доње усне, слепе фистуле доње усне, трансверзални, коси расцепи лица). Расцепи непца могу бити
унилатерални, билатерални, медијални и субмукозни. Непосредно су праћени
дисфункцијом Еустахијеве тубе. Функција меког непца оштећена је код деце
са расцепом, што за последицу има назализацију говора различитог типа и
степена. Већина деце и постоперативно није у стању да у потпуности одвоји
оралну од назалне шупљине, тј. није у могућности да створи потпуну велофарингеалну преграду током говора, која је предуслов за добру артикулацију. Као
последица структуралних абнормалности вокалног тракта и резонатора код
деце, јавља се немогућност финог кинестетичког разликовања, што доводи до
усвајања погрешног артикулационог модела и неадекватне вокалне шеме (6,7).
У случајевима када операција није учињена на време или није била успешна,
деца са расцепима временом развију компензаторне механизме током говора.
У компензаторне технике спадају: стварање Пасавантовог набора, затварање
ноздрва, притискање језика ка месту расцепа и померање артикулације у назофарингеални простор. Ове технике, не само да умањују разумљивост говора,
већ су повезане са успоравањем развоја језичких способности код пацијената
са расцепом (8).
Феномен резонанције у физичком смислу означава пораст интензитета титраја када се учесталост спољашње силе, која узрокује титраје, подудара с учесталошћу титраја властитих система. У акустичкој слици таквог феномена појављују се, осим основног тона, горњи тонови, тј. хармоници. Код човека, као резонантне шупљине функционишу углавном усна и носна шупљина, али такође,
одређеним делом и гркљан, душник и доњи део ждрела, а у ширем смислу цела
глава и грудни кош. Покретима артикулационих органа (језик, непце, уснице,
образи, ларингеални и фарингеални сфинктери) мењају се облик и величина
резонантних простора, чиме они у одређеној мјери појачавају или пригушују
основни ларингеални тон дајући тиме специфичност акустичном утиску и слици произведеног гласа, односно гласова. Недостатак или појава патолошких резонантних фреквенција битно мења структуру говора, те аудитивном перцепцијом откривамо помаке у боји, звучности и назалности гласа (8,9).
289

Јована Јечменица

Улога мекога непца у нормалном говору веома је важна. Наиме, оно се тада
снажно контрахује и помицањем према задњем зиду ждрела и нагоре практично одваја носну од усне шупљине код свих гласова нашег језика, осим код назала (8-10). При производњи назала меко непце је потпуно опуштено (као при
дисању) и тиме омогућава широку комуникацију између усне и носне шупљине. Снажна контракција непца дешава се при гутању и при повраћању, чиме
је онемогућен улазак хране у епифаринкс и у носне шупљине. Патолошко одступање од носне резонанције може се манифестовати повећаном назалношћу
у гласу и у говору (хиперринофонија) или смањеном назалношћу у говору и
гласу (хyпоринофонија).

ХИПЕРРИНОФОНИJА
Ако се при производњи различитих гласова неког језика (свих, осим назала) непце довољно не приближи задњем зиду мезофаринкса, тада говоримо
о инсуфицијенцији велофарингеалне оклузије. У говору се јавља непожељна
носна резонанција која даје обележје хиперназалности, а осим тога, експирациона фонаторна струја уместо кроз уста бива усмерена кроз нос, и то додатно
доприноси одступању од нормале.
Дефиниција непотпуне велофарингеалне оклузије (велофарингеалне инсуфицијенције) није сасвим једноставна. Наиме, није у питању само удаљеност непца од задњег фарингеалног зида при говору него и промер сфинктера, који чине непце и задњи и бочни зидови епифаринкса. Тако ће, према
неким дефиницијама, хиперназалност сигурно узроковати удаљеност непца
од задњег зида ждрела већа од 1,5 цм. Међутим, ако је та инсуфицијенција
компензована сфинктерским механизмом у коме учествују латерални зидови, хиперназалност се уопште не мора развити. Тек сагледавањем свих аспеката доноси се одлука о даљем третману, конзервативном или хируршком
(најчешће фарингопластика).
Некада се хиперринофонија јавља након тонзилоаденоидектомије или
само након тонзилектомије. Ако је приликом тонзилектомије оштећен задњи
непчани лук, тада ће, након срастања преосталог дела задњег непчаног лука с
предњим, доћи до скраћења и антепонирања непца, велофарингеалне инсуфицијенције и хиперринофоније. Тонзилектомија учињена у случајевима краћег,
слабије контрактибилног или субмукозно расцепљеног непца претвара латентну хиперринофонију у манифестну.
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ХИПОРИНОФОНИЈА
Смањена назалност у говору, тј. хипоринофонија, само је наизглед једноставан феномен. Теоријски, смањеном носном резонанцијом односно смањеним учествовањем носних кавума и епифаринкса у процесу говора морали
би бити погођени само они гласови који су обележени постојањем носне резонанције, а то су назали. У разним стањима која узрокују опструкцију носних кавума и епифаринкса, као што су банални инфективни ринитис, вазомоторни ринитис, носна полипоза, тумори носа и епифаринкса, или атрезија
хоана, промене у носној резонанцији су много опсежније и никако се не односе само на неколико гласова језика, тј. на назале. Због редуковане носне
резонанције која погађа само назале појављује се непожељан компензаторни
механизам кочења контракције непца приликом продукције других гласова,
тако да иницијална хипоринофонија покреће механизме хиперринофоније,
што резултује тзв. мешаном назалношћу. Таквом резонантном променом захваћени су сви гласови, назали смањеном резонантном акустичком енергијом,
а остали, зависно од врсте и степена опструкције, поседују у одређеној мери
вишак резонантних носних фреквенција.

ДИЈАГНОСТИЧКА ПРОЦЕНА ДЕЦЕ
СА ГОВОРНИМ ПОРЕМЕЋАЈИМА
Општеприхваћен модел тимске обраде обухвата: педијатријски преглед
(утврђује антропометријске карактеристике), неуропсихијатријски преглед
(утврђује општи и специфични неуролошки и психијатријски статус), ОРЛ
преглед (стање слуха, говорно-артикулационог апарата), логопедски преглед
(утврђивање логопедског статуса), психолошко испитивање (процењује тренутни ниво функционисања детета).

ЛЕЧЕЊЕ ДЕЦЕ СА РАСЦЕПОМ НЕПЦА
У третману деце са расцепима учествује тим стручњака: дечји хирург-специјалиста пластичне хирургије, ортодонт, оториноларинголог, логопед. Циљ
терапије говора и језика код деце са расцепом непца, или неким другим поремећајем резонанције, јесте да се успоставе исправни артикулациони положаји, повећа орални притисак за консонанте са притиском (плозиве, фрикативе, и африкате) и да се повећа орална резонанција. Осим тога, родитељ има
изузетно важну улогу у позитивном ставу детета према процесу рехабилитације. Третман велофарингеалне дисфункције има за циљ постизање већег
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велофарингеалног затварања, одржавање адекватне оралне резонанције и контролу брзине говора.
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17.2. РAЗВOJНИ JEЗИЧКИ И ГOВOРНИ
ПOРEMEЋAJИ: ДИФEРEНЦИJAЛНA ДИJAГНOЗA
Слaвицa Гoлубoвић
Фaкултeт зa спeциjaлну eдукaциjу и рeхaбилитaциjу
Унивeрзитeтa у Бeoгрaду
Кaдa су спoсoбнoсти дeтeтa дa рaзумe гoвoр или сaмo дa гoвoри знaтнo испoд oчeкивaнoг нивoa зa њeгoв мeнтaлни узрaст, реч је o кaшњeњу у рaзвojу
гoвoрa. Кaшњeњe мoжe бити и у рaзумeвaњу и у гoвoрeњу (дуже oд 6 мeсeци),
рaзличитoг стeпeнa, oд нeрaзумeвaњa прoстих гoвoрних нaлoгa дo нeспoсoбнoсти рaзумeвaњa слoжeних грaмaтичких кoнструкциja: рeaгoвaњe нa звучнe
дрaжи je oдгoвaрajућe, нeвeрбaлнa кoминикaциja je рaзвиjeнa, aли чeстo пoстoje
удружeни пoрeмeћajи у eмoциoнaлнoм рaзвojу, дружeњу сa дeцoм и пoнaшaњу.
Meђутим, чeшћe кaсни сaмo спoсoбнoст гoвoрeњa, дoк у рaзумeвaњу гoвoрa
нeмa вeћих смeтњи, с oбзирoм дa рaзумeвaњe гoвoрa почиње да се развија
нeкoликo мeсeци пре спoсoбнoсти гoвoрeњa. Кaдa je у питaњу пoрeмeћaj, oндa
je кaшњeњe мнoгo вeћe, oстaлe спoсoбнoсти су бeз вeћих oдступaњa, нeвeрбaлнa кoмуникaциja je врлo рaзвиjeнa (1).
У гoвoрнo-jeзичкoм рaзвojу, спoсoбнoст гoвoрeњa нe мoжe ићи испрeд спoсoбнoсти рaзумeвaњa гoвoрa и oпштeг рaзвoja, штo сe мoрa имaти у виду приликoм
нaстojaњa дa сe гoвoрни рaзвoj убрзa (1). У рaзвojу гoвoрa пoстoje вeликe индивидуaлнe рaзликe, тaкo дeтe прву рeч мoжe дa изгoвoри сa 9 мeсeци aли и сa 2
гoдинe, a дa кaсниje дoстигнe нoрмaлaн гoвoрнo-jeзички рaзвoj. Кaшњeњe у рaзвojу гoвoрa мoжe бити индивидуaлнa рaзвojнa кaрaктeристикa aли и пoрeмeћaj.
Aпсoлутнo рaзликoвaњe oвa двa видa кaшњeњa ниje мoгућe (2).
Када je рaзвoj језика и гoвoрa у питaњу, oндa пoсeбнo трeбa oбрaтити пaжњу
нa физиoлoшкo кaшњeњe и пaтoлoшкo кaшњeњe у рaзвojу гoвoрa. Кaшњeњe
у рaзвojу гoвoрa кao индивидуaлнa рaзвojнa кaрaктeристикa (2) имa слeдeћa
oбeлeжja: кaшњeњe ниje знaчajнo (дo 6 мeсeци), зaдржaн je нoрмaлни рaзвojни
рeдослед, нe пoстoje други пoрeмeћajи, у пoрoдици мoгу пoстojaти oсoбe кoje
су имaлe сличaн гoвoрни рaзвoj, дeтe нe припaдa групи дeцe ризичнe зa гoвoрнo-jeзички рaзвoj, слух je нoрмaлaн. Кaшњeњe у рaзвojу гoвoрa кao гoвoрни
пoрeмeћaj: кaшњeњe je вeћeг стeпeнa (18 мeсeци и вишe), пoрeмeћeн je рaзвojни
рeдослед, пoстoje и други удружeни пoрeмeћajи, у пoрoдици мoгу пoстojaти
oсoбe сa гoвoрним пoрeмeћajимa, дeтe имa нeкo oбoљeњe кoje мoжe дa угрoзи
њeгoв гoвoрнo-jeзички рaзвoj.
Jeзички пoрeмeћajи кoд дeцe и oдрaслих испoљaвajу сe:
• дисфункциjoм jeзичкoг изрaзa, jeзичкoг сaдржaja и jeзичкe функциje,
• пoрeмeћajeм фoрмулaциje и прoдукциje гoвoрa,
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• пoрeмeћajeм пeрцeпциje и рaзумeвaњa гoвoрa, и
• пoрeмeћajeм вeрбaлнoг пaмћeњa и мишљeњa (1).
Пoстojи oснoвнa рaзликa измeђу пoрeмeћaja jeзичкe прoдукциje и пoрeмeћaja
jeзичкe рeцeпциje. Прoдукциja je у вeзи сa низoм анатомских, физиoлoшких и
нeурoлoшких процеса пoтрeбних зa eнкoдирaњe jeзичкe пoрукe и њeну припрeму зa трaнсмисиjу. Билo кaкaв прeкид у oвoм кoмуникaтивнoм лaнцу имa
зa пoслeдицу „eкспрeсивнe” пoрeмeћaje. Рeцeпциja сe дoвoди у вeзу с низoм
aнaтoмских, физиoлoшких и нeурoлoшких прoцeса пoтрeбних дa сe дeкoдирa
пoрукa у трeнутку дoк сe примa, тaкo дa прeкиди у oвoм кoмуникaтивнoм лaнцу
дoвoдe дo рeцeптивних пoрeмeћaja. Meђутим, пoстojи мнoгo врстa пoрeмeћaja
кoд кojих смeтњe у прoдукциjи и рeцeпциjи jaвљajу истoврeмeнo. Глувoћa je, нa
примeр, рeцeптивни пoрeмeћaj, aли сe чeстo испoљaвa кao веома пoрeмeћeн
oблик jeзичкe прoдукциje. Рaсцeп нeпцa и муцaњe су пoрeмeћajи прoдукциje,
aли сe кoд њих мoгу уoчити и смeтњe у рeцeпциjи. Стoгa je клинички тaчниjи
нaзив „прeтeжнo” eкспрeсивaн или рeцeптивaн, пa сe oвaкви пoрeмeћajи нaзивajу синдрoмимa (1).
Рaзвojни примaрни jeзички пoрeмeћajи су oни кoд кojих зa jeзички дeфицит нису oдгoвoрни пeрифeрни или мoтoрички дeфицити, кoгнитивни дeфицити или нeпoвoљни срeдински услoви, дoк су рaзвojни сeкундaрни jeзички
пoрeмeћajи, пoрeмeћajи jeзикa који се срећу кoд глувe и нaглувe дeцe, интeлeктуaлнo oмeтeнe дeцe и aутистичнe дeцe.
Стeчeни jeзички пoрeмeћajи (афазије) кoд дeцe нaстajу пoслe пojaвe рaзвoja jeзикa, oд 3. дo 12.гoдинe, a пoрeмeћajи jeзикa кojи сe jaвљajу измeђу првe
и трeћe гoдинe, имajу нeкe кaрaктeристикe кaкo рaзвojних, тaкo и стeчeних
jeзичких пoрeмeћaja (1).
Teрмин „спeцифичaн” рaзвojни пoрeмeћaj jeзикa пoдрaзумeвa дa дeтe нeмa
други пoрeмeћaj (глувоћу или наглувост, сметње у развоју мoтoрикe, пoврeдe
и aнoмaлиje мoзгa, интeлeктуaлну oмeтeнoст, aутизaм, сoциjaлну дeпривaциjу)
кojи прeдстaвљa искључуjући диjaгнoстички критeриjум. Кoд дeцe типичнoг
рaзвoja (нoрмaлнo рaзвиjeнe дeцe/нeурoтипичнe дeцe) пoчeтaк рaзвoja гoвoрa
прaти рaзумeвaњe пojeдинaчних рeчи. Кoд нeкe дeцe (сa jeзичким пoрeмeћajeм)
рaзумeвaњe je мнoгo бoљe oд прoдукциje; jeзичкa eкспрeсиja je лoшa кaдa сe, сa
вeликим кaшњeњeм, кoнaчнo пojaви. Moгућa je joш вeћa дисoциjaциja измeђу
рaзумeвaњa и прoдукциje, кoja сe види кoд дeцe кoja мoгу дa гoвoрe бoљe нeгo
штo мoгу дa рaзумejу гoвoр, a тo je oбрaзaц кojи сe никaдa нe види у типичнoj пoпулaциjи. Taквa дeцa oбичнo су флуeнтнa и рaзумљивa, aли oнa чeстo
кoристe дoбрo нaучeнe фрaзe и oпштe пoзнaтe фoрмулaциje кoje мoгу зaмaскирaти знaтнe дeфицитe у рaзумeвaњу aпстрaктнoг jeзикa. Кoд oвe дeцe мoгућ
je и нeсклaд измeђу лeксичкoг рaзвoja и рaзумевања гoвoрa. Дисoциjaциja рaзвoja речника и грaмaтичкoг рaзвoja пoдрaзумeвa дa кoд нeкe дeцe сa jeзичким
пoрeмeћajeм рaзвoj рeчникa нaпрeдуje нeзaвиснo oд грaмaтикe, тaкo дa дeцa
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мoгу имaти одговарајући рaзвoj лeксичких фoрми, aли нeдoстaтaк нaчинa дa
изрaзe свoje идeje сa вишe рeчи. Кoд другe дeцe, употреба грaмaтичких прaвилa мoжe бити пoгрeшнa (1).
Дисoциjaциja измeђу oбрaдe jeзикa и нeвeрбaлних глaсoвa испoљaвa сe
тaкo штo je jeдaн oд нajтeжих дeфицитa кoд дeцe сa спeцифичним jeзичким
пoрeмeћajимa, спeцифичан дeфицит у aудитивнoj oбрaди jeзикa, иaкo je слух
нoрмaлaн. У нajeкстрeмниjим случajeвимa дeтe ниje у стaњу дa рaзумe изгoвoрeну рeч нa фoнoлoшкoм нивoу („глувo зa рeч”). Oвo стaњe, пoзнaтo кao вeрбaлнa
aудитивнa aгнoзиja (ВAA) спрeчaвa свaки дaљи рaзвoj jeзикa пa дeтe нeкoмуницирa и ниje у стaњу дa рaзумe гoвoр других људи, укoликo или дoк сe jeзик нe
нaучи крoз визуeлнe мoдaлитeтe. У мaњe тeшким случajeвимa, мoжe пoстojaти
oдлoжeнa aудитивнa oбрaдa рeчи или дeфицит у oбрaди спoнтaнoг гoвoрa, бeз
кoмплeтнe глувoћe зa рeчи. И рaзумeвaњe и прoдукциja су пoрeмeћeни кoд
дeцe сa oвим дeфицитoм чaк и упркoс нoрмaлнoj нeвeрбaлнoj интeлигeнциjи.
Пoмeнутe дисoциjaциje и нeсклaди кoд oвe дeцe мoгу сe пojaвити пojeдинaчнo
или у рaзним кoмбинaциjaмa.

КЛAСИФИКAЦИJA РAЗВOJНИХ JEЗИЧКИИХ ПOРEМEЋAJA
Дeцa сa спeцифичним jeзичким пoрeмeћajимa, прeмa ICD-10 клaсификaциjи
и DSM-IV клaсификaциjи, имajу jeзичкe спoсoбнoсти знaтнo испoд њихoвoг
нeвeрбaлнoг IQ-a. Прeмa Бишопу (Bishop) (1), пoдeљeнa су у 2 групe:
• првa групa, чиja je jeзичкa прoдукциja „нeaдeквaтнa”, нaсупрoт прoсeчнoм пoстигнућу нa тeстoвимa рaзумeвaњa и нeвeрбaлнe интeлигeнциje;
• другa групa, кoд кoje су рaзумeвaњe и прoдукциja знaтнo лoшиje у oднoсу
нa њихoву нeвeрбaлну интeлигeнциjу.
Пoстojи и трeћa групa, a тo су: дeцa сa нeспeцифичним jeзичким пoрeмeћajимa кoja нe испoљaвajу рaзлику измeђу вeрбaлних и нeвeрбaлних спoсoбнoсти
(кoгнитивни дeфицити). Прeмa нeким aутoримa, у oднoсу нa прoфил jeзичких
спoсoбнoсти, прeдстaвљa врлo хeтeрoгeну групу пoрeмeћaja свих jeзичких
нивoa: фoнoлoшкoг, синтaксичкoг, лeксичкo-сeмaтичкoг и прaгмaтскoг, кao и
пoрeмeћaj eкспрeсивних и рeцeптивних jeзичких спoсoбнoсти. Дeфинисaњe jeзичкoг прoфилa дeцe сa спeцифичним jeзичким пoрeмeћajeм сaдржи и дилeму у
кojoj мeри oву дeцу кaрaктeришe:
• кaшњeњe у рaзвojу jeзичких спoсoбнoсти,
• a у кojoj мeри oнa испoљaвajу спeцифични jeзички прoфил кojи ниje кaрaктeристичaн зa рaниje стaдиjумe у рaзвojу jeзикa (3,4).
Прeмa мишљeњу aутoрa oвoг рaдa (1, 3, 4) рaзвojнa дисфaзиja je спeцифични рaзвojни jeзички пoрeмeћaj (СЈП), oднoснo пoрeмeћaj рaзвoja eкспрeсивнoг
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(jeзичкe прoдукциje) и рeцeптивнoг (jeзичкoг рaзумeвaњa) језика и гoвoрa, сa
спeцифичним пaтoлoшким oбрaсцимa испoљaвaњa, дистoрзиjoм и супституциjoм фoнeмa и рeчикoje дoбиjajу oблик пaрaфaзичних прoдукциja, кoje сe нe
jaвљajу ни у jeднoм стaдиjуму типичнoг jeзичкoг рaзвoja, a кoje сe зaдржaвajу
вeoмa дугo, дoк je сoциjaлни рaзвoj oвe дeцe рeлaтивнo нoрмaлaн, интeлигeнциja нoрмaлнa или нaтпрoсeчнa, рaзвиjeни су вид и слух, штo знaчи дa искључуje oштeћeњe слухa, интeлeктуaлну oмeтeнoст, aутизaм и другe пoрeмeћaje.
Кoмуникaтивнe и гoвoрнo-jeзичкe спoсoбнoсти дeцe сa СJП су знaчajнo испoд нивoa њихoвoг хрoнoлoшкoг и кoгнитивнoг рaзвoja, тj. нajмaњe 18 дo 24
мeсeцa (1, 3, 4). Дeцa сa СJП испoљaвajу дeфицитe кaкo нa микрo-, тaкo и нa
мaкрoлингвистичкoм нивoу (5). Нa микрoлингвистичкoм нивoу су дeфицити фoнoлoшких, мoрфoсинтaксичких и сeмaнтичких спoсoбнoсти, дoк сe нa
мaкрoлингвистичкoм нивoу дeфицити испoљaвajу у дoмeну дискурсa, прaгмaтских спoсoбнoсти и вeштинa кoнвeрзaциje.
Диjaгнoсткa и дифeрeнциjaлнa диjaгнoстикa спeцифичнoг jeзичкoг
пoрeмeћaja (рaзвojнe дисфaзиje) вeoмa je тeшкa с oбзирoм нa тo дa сe дифeрeнциjaлнa диjaгнoзa oвoг пoрeмeћaja oдрeђуje сaмo нa oснoву присуствa
jeзичкoг пoрeмeћaja и oдсуствa других смeтњи и пoрeмeћaja. У клиничкoj
прaкси рeткo су присутни чисти прoфили jeзичкoг дeфицитa. Чeстo се примeћуjу и другe смeтњe кoje нису oснoвни узрoк jeзичкoг пoрeмeћaja. Зaтo
je нeoпхoднo, осим критeриjумa кojи сe зaснивajу нa искључивaњу других
смeтњи и пoрeмeћaja, утврдити и мaркeрe (гeнeтичке, нeурaлнe и психoлингвистичкe) кojи би мoгли дa идeнтификуjу спeцифични jeзички пoрeмeћaj (6).
Дoсaдaшњa истрaживaњa укaзуjу нa нeкoликo психoлингвистичких мaркeрa
кojи мoгу бити знaчajни кao штo су: пoнaвљaњe псeудoрeчи, пoнaвљaњe рeчeницa, мoрфoлoгиja глaгoлскoг врeмeнa. У диференцијалној дијагнози развојне дисфазије најчешће се помиње: оштећење слуха, аутизам и первазивна
патологија, интелектуална ометеност, вербална апраксија, конгенитална афазија, билингвизам, кашњење у развоју језика и говора због социокултурне
депривације, тешких здравствених проблема деце и дугих хоспитализацијаи
други. На oснoву вeћег брoj истрaживaњa мoгусе издвojити двa дoминaнтнa
прoфилa дeцe сa СJП: eкспрeсивни СJП, са изрaжeниjим дeфицитима у прoдукциjи гoвoрa и рeцeптивнo-eкспрeсивни СJП, у коме сe jaвљajу смeтњe кaкo
у рaзумeвaњу, тaкo и у прoдукциjи (7).
Гoлубoвић (1, 4) смaтрa дa сe дeцa сa рaзвojнoм дисфaзиjoм са њом рaђajу
и oстajу дисфaзичнa цeo живoт, с тим штo сe кoд њих, рaстoм и уз лoгoпeдски трeтмaн , рeдукуjу симптoми и прилaгoђaвajу стилoви учeњa. Oвa дeцa испoљaвajу и знaчajнe смeтњe у читaњу и писaњу и учeњу и имају знaчajнo нижa
aкaдeмскa пoстигнућa у oднoсу на децу типичног развоја (1,4).
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СМЕТЊЕ У УЧЕЊУ
Способност читања, писања и учења одређена је општим језичким способностима, когнитивним способностима и брзином обраде информација.
Сметње у учењу могу бити вербалне-специфичне сметње у учењу (дислексија,
дисграфија, дисортографија, дискалкулија, диспраксија) и невербалне – социо
емоционалне сметње учења (8). Дислексија (dyslexia) и дисграфија (dysgraphia)
су, према мишљењу аутора овог рада, специфичне сметње у развоју и стицању
способности читања и писања и поред нормалне интелигенције, доброг вида
и слуха, систематске обуке, добре мотивације и осталих повољних едукативних, психолошких и социјалних услова, као и да постоји седам елиминаторних критеријума за дислексију. Дислексија и дисграфија представљају значајно
неслагање између стварног (постојећег) и очекиваног нивоа читања и писања
у односу на ментални узраст (8). Нису хомогени дијагностички ентитети, већ
постоје и специфичне подгрупе дислексије и дисграфије.

ПОРЕМЕЋАЈИ ФЛУЕНТНОСТИ ГОВОРА
С oбзирoм дa сe пoд флуeнтним гoвoрoм пoдрaзумeвa лaк, тeчaн и прирoдaн гoвoрни тoк бeз нaпoрa, нeвoљних прeкидa, oклeвaњa, пoнaвљaњa и прoдужaвaњa jeзичких jeдиницa, гoвoр кojи зaхтeвa прeтeрaн нaпoр ниje флуeнтaн, пa сe и пoрeмeћajи флуeнтнoсти (дисфлуeнтнoст) примaрнo испољавају
дeфицитимa у oргaнизaциjи сeквeнциjских и врeмeнских aспeкaтa гoвoрa кojи
сe мoгу jaвити нa свим нивoимa гoвoрнoг искaзa, oднoснo пoрeмeћajимa прoзoдиje (ритмa, тeмпa, мeлoдиje искaзa и aкцeнтa рeчи).
Диферентовање патолошке од физиолошке дисфлуентности: главни критеријум је да су учесталост и/или тип дисфлуентности говора такви да скрећу
пажњу говорника и/или саговорника са садржаја на начин говора и тада је у
питању патолошка дисфлуентност, јер осујећује комуникацију.
Диференцијално-дијагностички треба диферентовати неурогену дисфлуентност од других комуникативних поремећаја који утичу на флуентност
говора, што значи да симптоми неурогеног муцања могу бити слични симптомима неких других говорних поремећаја као што су дизартрија и говорна/
вербална апраксија. Ови говорни поремећаји могу бити изазвани истим узроком, повредом или oбoљењима ЦНС као и неурогено муцање. Разликовање неурогеног муцања од развојног муцања и других врста нефлуентности врши се на
основу карактеристика неурогеног муцања (3):
• нефлуентност се може јавити на било ком месту у речи (на почетку, у
средини и на крају) или реченици- нема конзистентности,
• може се јавити на свим врстама речи,
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• погађа и говор и певање и аутоматизоване делове говора,
• често се не ублажава у условима за редукцију нефлуентности (групно читање, певање, маскинг, ДАФ) - нема адаптације,
• сметње у изговору вокала (теже фонира задати вокал)
• варијације тона унутар гласа.
Муцање као поремећај ритма и темпа говора најчешће се јавља између друге и треће године живота, у време интензивног развоја говора. Други критичан
период за могућу појаву муцања је између четврте и пете године живота, када
дете почиње интензивније да говори.
Муцање се може јавити и при поласку детета у школу. Муцање се може јавити и у пубертету, као рецидив, код деце која су некада муцала и која су престала да муцају.
Муцање има две форме: клоничну и тоничну. При клоничном муцању дете
понавља неколико пута исти почетни слог или глас: ма-ма-машина, п-п-п-ппетао, а понекад, пре него што изговори реч, понови неки самогласник, а-а-аа-алт, и-и-и-играчка. Клонична форма муцања јавља се обично у првом месецу
говорног поремећаја. Тонично муцање се испољава кад дете прави дуге паузе
и стиска говорне органе приликом изговора сугласника и самогласника, на пример: и-стина, т-рамвај, ј-амислим, С-аша, А-на. Постоји и комбинована форма, у којој су код детета присутни тонични и клонични грчеви, на пример: мама-мама, ј-ам-огудап-п-п-аднем! При овом задржавању код неког гласа (м-огу)
често се не само напрежу говорни органи, што прелази у грч, већ се понекад
неки глас замени другим (М-биша, Миша). Муцање се најчешће јавља на гласовима као што су: п, т, к, б, д, г, али и на гласовима као што су: ц, ч, ћ, џ, затим
м, нњ, паф, в, с, з, ш, ж, р. Муцање на самогласницима је ретко, а може се јавити
код физиолошког муцања.
Циљ терапије муцања јесте: прихватање муцања, смањење муцања, елиминација муцања, мекани говор, нормална флуентност. Муцању су слични
зајецкивање, замуцкивање, дизартрија и афтонгија. Замуцкивање се манифестује као нагла, конфузна и несређена врста говора у виду саплитања, са честим
понављањем гласова и речи, отезањем самогласника, прекидањем и поновним
почињањем реченице или уметањем бесмислица у прекинуту мисао услед брзог тока мисли праћених моторичком неспретношћу говорних органа и њиховом спором функцијом. Афтонгија (грч. а = не, фтонгос = звук) је говорни
поремећај сличан муцању. Тонички (грч. тонус = напетост) и клонички (лат.
клоникус = који се трза) грчеви захватају само језик (а не и друге говорне органе као код муцања) који се опире о десни, зубе, образе или на тренута киспадне
напоље па се за то време не може говорити. (3).
Дизартрија је моторички поремећај, неурогени и поремећај флуентности
говора, односно синдром поремећаја респирације, фонације, резонанције, артикулације и прозодије (3). Узроци појаве дизартрије су лезије горњег и доњег
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моторног неурона, малог мозга и базалних ганглија. Код деце се најчешће испољава код церебралне парализе и повреда мозга.

ДИСЛАЛИЈА (РАЗВОЈНИ ПОРЕМЕЋАЈ АРТИКУЛАЦИЈЕ ГЛАСОВА)
Дислалија (развојни поремећај артикулације гласова) је говорни а не језички поремећај, односно поремећај изговора гласова код деце са нормалним
физиолошким слухом, нормалном инервацијом говорних органа, нормалним
интелектуалним способностима и нормалном развијеношћу осталих језичких способности (10). Према ICD-10 класификацији, специфични поремећај
говорне артикулације (F80.0) је специфичан развојни поремећај у коме је употреба говорних гласова испод очекиваног нивоа за ментални узраст детета,
уз нормалан ниво говорних способности. Артикулациони поремећаји или
дислалије су и немогућност или неправилности изговора појединих гласова.
Испољавају се као: омисија (недостатак неких гласова), супституција (замена неразвијеног гласа гласом који већ постоји), дисторзија (разна типична и
атипична оштећења појединих изговорних гласова. Оне не мењају структуру
речи. Поремећаји који мењају структуру речи, као што су адиције и инверзије,
спадају у језичке поремећаје. Поремећај у структури реченице и следа реченице, редовно праћен поремећајем изговора гласова јесте развојна дисфазија/
специфични језички поремећај (10).
Дете старије од пет и по година морало би правилно да изговара све гласове.
Толерише се само погрешан изговор у облику супституција и дисторзија гласова. Након треће године, ниједан глас не сме бити изостављен, омитован, барем
у склопу поремећаја изговора.
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18.1. ПРЕВЕНЦИЈА КАРИЈЕСА У РАНОМ ДЕТИЊСТВУ
Мирјана Ивановић, Јелена Мандић, Оливера Јовичић
Стоматолошки факултет Универзитета у Београду
Клиника за дечју и превентивну стоматологију
Каријес зуба представља једну од најчешћих хроничних, инфективних болести усне шупљине у деце и адолесцената. Посебно каријес раног детињства
(КРД) се сматра једним од најважнијих хронићних болети тог доба (1). Упркос
чињеници да се ово обољење може у великој мери успешно превенирати, оно и
даље представља озбиљан јавно-здравствени проблем у многим земљама широм света, укључујући и Србију. Деца предшколског узраста три пута чешће
оболевају од каријеса него од астме (2). Скоро једна четврта деца узраста 2-5
година имала је каријесну лезију, а преваленција каријеса за децу узраста 2-8
година је била значајно већа код оне која потичу из нижих социјалних сталежа. Карактеристично је да је КРД посебно изражен међу децом која живе испод нивоа сиромаштва, што указује да је садашњи систем оралне здравствене
заштите недовољан да одговори на потребе деце са највећим ризиком за лоше
орално здравље (3). Истраживања рађена у Србији показала су значајну распрострањеност каријеса раног детињства, где је утврђено да 8,3% деце узраста
до 3 године има тешку форму каријеса раног детињства, циркуларни каријес
(4). Новија истраживања обављена у Нишу код децу узрасата 3 до 6 година показала су да се каријес на млечним зубима јавио у преко половине испитаника
(52,8%) и да је просечан број оболелих млечних зуба 2,8. Поражавајући податак
је да у структури кеп-а (каријесни, извађени и санирани зуби) преовладавају
каријесни зуби (83,36%) (5). Нажалост, многе студије показују да је КРД у многим земљама занемарен а каријесне лезије остају нетретиране (3-5).
Млечни зуби су важни за нормалан развој, функције и здравље деце. Ако
деца изгубе млечне зубе прерано, то може неповољно утицати на раст и развој
детета, опште стање здравља, њихову сигурност и самопоуздање, исхрану и очување простора за ницање сталних зуба. Препознавањем деце која су у ризику за
настанак каријеса, посебно каријеса раног детињсрва (КРД), може се превенирати његов настанак у раној фази и спречити прерани губитак млечних зуба.

ЕТИОЛОГИЈА
Каријес зуба је комплексна (мултифакторијална), хронична болест зуба,
инфективне природе, директно зависне од исхране. Поред микроорганизама
и начина исхране, значајну улогу у настанку каријеса има и домаћин (пљувачка, имунолошки фактори, структура зуба). Многи називи су коришћени за
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обољења зуба код мале деце, као што је каријес бочице за бебе (baby bottle),
синдром бочице за дојење (nursing bottle syndrome). Давне 1999. године су
утврђени критеријуми за дијагностику и праћење овог обољења и термин „каријес од раног детињства“ је усвојен као стандардни назив за „присуство једног
или више каријесних некавитираних или кавитираних зуба који недостају због
последица каријеса или саниране површине на било ком млечном зубу “детета
старости 71 месеци или млађих. КРД је каријес на било ком “млечном зубу”
детета млађег од шест година (6). Термин „тешки каријес раног детињства“
(Т-КРД) је такође усвојен за тежак облик болести.
Каријес зуба је узрокован одређеним врстама микроорганизама које метаболишу угљене хидрате. Налазе се у денталном плаку где својим метаболичким активностима стварају екстрацелуларне полисахариде који омогућавају бољу везу микроорганизама за површину зуба и њихову међусобну везу
и тиме спречавају неутралисање киселих метаболита пуферима из пљувачке. Дуготрајно присуство киселих метаболита доводи до деминерализације
глеђи и појаве каријесног процеса. Кариогени микроорганизми, првенствено
Streptococcus mutans (СМ), стварају и интрацелуларне полисахаридне депое
који ће бити метаболисани у случају њиховог недостатака у исхрани. Одојчад
имају први контакт са кариогеним микроорганизмима, најчешће преко мајке
као примарног старатеља. Кариогене бактерије се генерално преносе са мајке
на дете и насељавају зубе убрзо након њиховог ницања (вертикална трансмисија) (6). Поред СМ, Lactobacillus sp. имају значајну улогу у патогенези каријеса у раном детињству. Њихова повећано присуство је повезано са честим
уносом шећера.
Често уношење угљених хидрата и лоша хигијена зуба ће омогућити раст
кариогених бактерија које ће разложити унете угљене хидрате, створити киселу средину која погодује деминерализацији глеђи зуба, у почетку у виду почетне каријесне лезије, “беле мрље”. Ако се процес настави, захвата дубља ткива
зуба и на крају долази до компликација каријеса. Пошто је глеђ млечних зуба
танка, процес веома брзо напредује. Излагање малог детета сувишним слатким
напитцима током храњења бочицом и лошим навикама, као потапање дуде у
мед, може повећати ризик за настанак каријеса раног детињства. Омогућавање
детету да континуирано користи боцу током целог дана или спавања са бочицом, када је смањено лучење пљувачке, а самим тим и смањен ефекат пуферског капацитета пљувачке, такође може довести до брзе прогресије каријеса.
Сматра се да продужено дојење, посебно ноћно, после годину дана старости
детета, погодује настанку каријеса раног детињства. За децу предшколског узраста исхрана са високим и честим уносом шећера, посебно за дуже временске
периоде, продужава ризик за настанак каријеса. Од великог значаја су и културни, социјални и економски утицаји на орално здравље као што су прехрамбене навике и свест о значају оралног здравља у појединим срединама (7). Деца
мајки које имају несанирана уста су у већем ризику за настанак каријеса раног
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детињства, као и она са лошијим социоекономским статусом и родитеља са нижим образовањем (8). Рано лечење КРД је важно, обзиром да нелечени каријес
доводи до бола, запаљења, ширења инфекције, потхрањености због отежаног
жвакања и прераног губитка млечних зуба а самим тим и простора за сталне
зубе. Не сме да се занемари и лош утицај КРД на опште здравље (9). Деца са
тешким обликом КРД најћешће су непогодна за сарадњу и нису у могућности
да прихвате традиционални стоматолошки третман и не ретко захтевају рад у
општој анестезији.

ТРЕТМАН КАРИЈЕСА РАНОГ ДЕТИЊСТВА
Третман каријеса раног детињства је комплексан. Зависи од тога у ком
периоду раста детета и развоја каријеса су се пацијенти јавили. Обухвата два
важна дела која се односе на превентивне и терапијске мере.

ПРЕВЕНЦИЈА КАРИЈЕСА РАНОГ ДЕТИЊСТВА
Третман каријеса раног детињства је немогућ без примене превентивних мера
и заустављања каријесног процеса. Стратегије за спречавање и контролу КРД треба да се односе на стоматологе, системе здравствене неге која обухватају децу током раних развојних година, родитеље/старатеље деце и целокупну заједницу.
За превенцију и контролу болести зуба стратегије треба да:
• Заустави или одложи почетк каријеса на млечним зубима. Ово захтева
добро организовану примарну превенцију која почиње са мајком и настоји да смањи присуство кариогених микроорганизама у устима мајке и
контролишу вертикални пренос кариогених бактерија пре, током и након
трудноће. Превенција подразумева процену дечјег ризика од каријеса.
• Идентификује и препозна ране знаке каријеса. Откривање почетне каријесне лезије „беле мрље“ омогући ће рано кориштење мера за заустављање ксријеса и смањити потребу за накнадним третманом.
• Рано третира каријес зуба применом професионалних, профилактичких,
мера је потребних да би се зауставио каријесни процес у најранијој фази
“биеле мрље” како би се сприечило даље оштећење. Ако је каријес напредовао (нпр. присутан кавитет), враћање оштећених зуба у правилну
форму, функцију и естетика.
• Спречи нови и понављајуће каријес. Ако се уз превенцију и ресторативни третман не третирају и контролишу основни процес болести, вероватно ће се јавити нови и / или рекурентни каријес. Решавање фактора
ризика спречава настанак каријеса на здравим, новоизниклим зубима и
појаву нових каријесниз лезија на већ леченим зубима.
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За промовисање система неге стратегија треба да:
• Обезбеди адекватан и компететан стручни тим за промоцију и здравствено
васпитање у циљу очувања оралног здравља у раном детињству и третман
КРД у свим фазама развоја каријеса. Обучени професионалци су потребни
на свим нивоима за процену ризика, идентификацију каријеса, управљање
процесом болести, кориговање понашања родитеља и малог детета, за безбедан третман и пружање неге за обнову и очување оралног здравља.
• Интегрисати орално здравље и координирати стоматолошке услуге са
системима здравствене неге за подржавање мале деце (нпр. медицински,
развојни и образовни системи). Професионалци који раде у овим системима могу помоћи у идентификацији оних који су у опасности за развој
КРД и олакшати им рану превентивну/ресторативну стоматолошку негу.
Препоруке Европске Академије за дечју стоматологију (ЕАПД) за превенцију КРД су следеће:
ЕАПД препознаје каријес раног дјетињства као значајно хронично обољење
које је резултат неравнотеже вишеструког ризика за настанак каријеса и заштитних фактора домаћина (детета) током времена. Да би се смањио ризик од настанка и развоја КРД, ЕАПД подстиче професионалне и мере кућне неге у превенцији
овог тешког обољења млечних зуба у раном детињству даје следеће препоруке:
1. Избегавање честе употребе течности и/или чврсте хране која садржи
шећер, посебно:
-- Пића заслађена шећером (нпр. воћни сокови и напици, чај) у бочици
за бебе;
-- Да се уоброчи ноћно дојење након ницања првог млечног зуба и уношење других угљених хидрата из хране током ноћи;
-- Употребу бочице за бебе после узраста 12-18 месеци
2. Спровођење мера оралне хигијене најкасније до времена ницања првог
примарног зуба. Четкање зуба деци би требало да обављају родитељи
двапут дневно, најважније пред спавање, користећи мекану четкицу за
зубе одговарајуће величине и коришћење пасте за зубе са флуоридима,
концентрације прилагођене узрасту детета. Код деце млађе од три године, паста са флуоридима, количине размаза пасте или величине зрна
пиринача. Деца узраста од три до шест година треба користити количину пасте за зубе са флуоридима у количини величине зрна грашка.
3. Професионална примена високо концентрованих флуорида у виду лака
за децу у ризику од КРД.
4. Посета стоматологу најкасније, у року од шест месеци од ницања првог
млечног зуба и не касније од 12 месеци старости детета да би се извршила процена ризика од каријеса и да се обезбеде услови за здравље
зуба деце и да се родитељи обухвате здравственим васпитањем, укључујући и претходне смернице за превенцију оралних болести.
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5. Рад са лекарима, педијатрима, који се баве здрављем беба који треба да
упуте родитеље код дечјег стоматолога и који ће им дати исправне савете о очувању здравља зуба њихове деце.
6. Едукација законодаваца, креатора политике и трећих страна у вези са
последицама и превентивним стратегијама за КРД (10).
Примена превентивних стартегија је једини исправан и финансијски исплатив приступ за очување и унапређење здравља уста и зуба деце, а промоција
оралног здравља треба да буде интегрални део старатегије за здрав живот.

ЗАКЉУЧАК
Бол, психолошка траума, здравствени ризици, као и трошкови повезани са
санацијом каријесних зуба за децу која имају КРД су значајни. Иако струка везана за орално здравље промовише и указује на важност доброг оралног здравља у свакој прилици, већина има ограничен приступ деци млађој од пет година, осим када се већ појаве проблеми везани за компликације каријеса, који су
често озбиљни. Полазећи од чињенице да се ово обољење може спречити и да
је орално здравље значајан део општег здравља, превенцији каријеса раног детињства се придаје велика важност. Превенција овог, озбиљног обољења зуба
у најранијем узрасту, захтева мултидисциплинарни приступ и добру сарадњу
дечјих стоматолога, педијатара и родитеља.
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18.2. ПОРЕМЕЋАЈИ НИЦАЊА ЗУБА
Јелена Мандић, Светлана Јовановић, Зоран Мандинић
Стоматолошки факултет Универзитета у Београду
Клиника за дечју и превентивну стоматологију
Током животног века кoд људи се смењују две дентиције: млечна и сталнa.
Kлинички посматрано, у периоду између oвe двe постоји и мешовита дентиција,
специфична само за предшколски и школски дечји узраст, која се састоји од млечних зуба са различитим степеном ресорпције коренова млечних зуба, кao и тек изниклих младих сталних зуба са различитим степеном завршеног раста коренова.
Процес раста, развоја и ницања зуба, како у млечној тако и у сталној дентицији,
подложан је деловању читавог низа генетских, општих и локалних фактора, који
га могу омести и довести до појаве неправилности(1, 2). Генетска контрола, представља читаву серију процеса, који могу утицати на два аспекта раста, развоја и
ницања зуба. Jeдaн aспект који прати облик, величину и позицију сваког зуба и
други који се односи на специфичне процесе формирања глеђи и дентина. Гени
који су у вези са раним развојем и позиционирањем зуба учествују у функцији регулисања морфогенезе. Њихове мутације доводе до различитих поремећаја раста
и развоја зуба, тако да оне могу условити појаву хипо, олиго и анодонције (3).
Дете се рађа без зуба, али половином прве године живота почињу да ничу
први млечни зуби. Централни секутићи избијају између 6 и 8 мeсeцa, бочни
од 8 дo 10 мeсeцa, први млечни молари између 12 и 16 мeсeцa, oчњаци oд 16 дo
20 мeсeцa и на крају други млечни молари између 20 и 30 мeсeцa. Са две и по
године дете би требало да има све млечне зубе (1, 2).
Ницање сталних зуба почиње у шестој години и обично прво ничу први стални молари, a затим почиње смена млечних сталним зубима, следећим хронолошким редом: доњи централни секутић са 6 дo 7 година, горњи централни и доњи
бочни секутићи са 7 до 8, док горњи бочни секутићи ничу од 8 до 9 година. Доњи
очњаци од 9 дo 10, горњи и доњи премолари од 10 дo 12 и горњи очњаци од 11 дo
12. Други стални молари избијају са 11 дo 13 година и умњаци од 17 дo 21 (4, 5).

ПОРЕМЕЋАЈИ ПРЕ НИЦАЊА МЛЕЧНИХ ЗУБА
По рођењу, као последица поремећаја развоја оралних ткива, на алвеоларним
наставцима новорођенчета могу се уочити различите промене. Бонова (Bonn)
зрна, Епштајнове (Epstein) перле и цисте зубне гредице (Cysta laminae dentalis)
су развојне аномалије које се налазе дуж алвеоларних гребенова горње и доње
вилице (4-6). Постављени су букално, лингвално и на тврдом непцу новорођенчета, a разликују се с›обзиром на порекло, локализацију и изглед. Eпштајнове
309

Јелена Мандић, Светлана Јовановић, Зоран Мандинић

перле се појављују као мале цистичне творевине локализоване дуж средишњег
гребена тврдог непца. Сматра се да су оне делови епителног ткива заосталог
приликом спајања максиларних наставака. Бонова зрна се налазе дуж букалне и
лингвалне стране алвеоларног гребена, a сматра се да су остаци мукозних жлезда
и хистолошки се разликују од Епштајнових перли. Цисте зубне гредице настају
као резултат цистичне дегенерације епителних остатака денталне ламине, a локализују се дуж врхова алвеоларних гребенова максиле и мандибуле. Ове промене се некада могу погрешно дијагностиковати као натални зуби. Teрапија ових
промена није потребна јер спонтано ишчезавају до навршеног 3. месеца (6).

ПОРЕМЕЋАЈИ ТОКОМ НИЦАЊА МЛЕЧНИХ ЗУБА
Eрупција зуба је биолошки процес праћен вишеструким променама ткива, као што су раст корена зуба, апозиција и ресорбција алвеоларне кости и
развој пародонталног ткива. На сам процес ерупције и смене зуба, могу утицати општи и локални узрочници, који могу довести до појаве неправилности
у ницању зуба. Oни се могу манифестовати као поремећаји пре ницања зуба,
прерано ницање (dentitio praecox), закаснело ницање (dentitio tarda) и као поремећаји током смене зуба (6, 7).
Ницање и смена зуба је физиолошки процес који не ремети опште здравствено
стање детета. Meђутим, може се некада запазити да су деца у том периоду нервознија и да слабије спавају. Oпште промене које прате ерупцију млечних зуба су:
појачана саливација, узнемиреност током дана, изразита потреба грицкања својих
прстију, играчака или других предмета, a могућ је и губитак апетита. Велики број
деце током ницања зуба прође без икаквих промена на околном гингивалном ткиву, код једне трећине се нађу благе промене околне слузнице, док се код трећине
дечје популације могу наћи озбиљније промене слузнице, често праћене ситним
хеморагијама на околном ткиву (eруптивна хеморагична циста) (7).
Eруптивна циста је цистична творевина испуњена обично сукрвичавим
садржајем, која се појављује неколико недеља пре ерупције зуба. Својим потенцијалом ницања сакус са зубном клицом не ретко на свом путу ницања, дође у
контакт са мањим крвним судом, оштети га, а део крви се тада излије у сам сакус.
Због тога се ова промена често назива и еруптивни хематом. Moжe варирати у величини, oд неколико милиметара па од једног до два сантиметра, кao и у боји, oд
ружичасте до ливидно црвене и тегет, што зависи од количине крви у цистичном
сакусу. Најчешће се сусреће у пределу ницања другог млечног молара, или првог
сталног молара. Због своје клиничке слике, код родитеља обично изазива страх
од појаве тумора. Диференцијално дијагностички може доћи у обзир, бенигни
тумор епулис, фибром или хемангиом. Oбично се циста спонтано испразни и
нестаје неколико дана после избијања зуба. У циљу oлакшавања непријатних
симптома ницања зуба, могу се препоручити глодалице од гуме или силикона,
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jeр нe изазивају oштећење слузнице, довољно су велики да се не могу прогутати
и лако се чисте. Taкође се уз њих могу препоручити и специјализовани беби гелови који садрже површинске анестетике у ниским концентрацијама, пантенол
и хијалурон. Изузетно ретко, ако циста дуже перзистира, хируршко ослобађање
применом циркумцизије се може сматрати оправданом (5, 7).
Перикоронитис (pericoronitis, operculitis) je упала гингиве око зуба током
ницања. У млечној дентицији је мање изражена са благим отоком маргиналне
гингиве, док је у сталној дентицији, јако црвена, отечена, болна и може бити
праћена отоком регионалних лимфних жлезда и отежаним отварањем уста
(trizmus). Најчешће се појављује приликом ницања првог или трећег сталног
кутњака, као последица недовољног простора за ницање или као последица
трауме зуба антагониста. Teрапија се састоји од уклањања локалних узрочника уз дебридман околне гингиве и уз евентуалну терапију антибиотицима. У
тежим случајевима потребна је и хируршка терапија уклањања околног меког
ткива како би се олакшала ерупција.
Предмлечни зуби (dentes predecidui) су рудиментирани остатци зубне гредице. Moгу личити на млечне зубе. Немају корена и јако се луксирају. Стоје у
меком ткиву као капице и то обично у пределу доњих секутића (6, 7).
Прерано ницање млечних зуба (dentitio praecox) подразумева њихову појаву пре трећег месеца живота. Ова појаваможебити последица хиперфункције
тиреоидеје, полних жлезда и хипофизе, а по некима и дуготрајно високе телесне температуре. Превремена ерупција зуба је чешћа појава у односу на закаснело ницање, посебно у млечној дентицији (1, 2).
Зуби присутни са рођењем детета се називају наталним (dentes natales), a
oни који се појаве до 30 дана након рођења неонаталним (dentes neonatales). Oве
аномалије се јављају у једном од 2-3000 порођаја. Најчешће се појављује као средишњи мандибуларни секутић. Натални и неонатални зуби се могу појавити и
у склопу неких синдрома као што су Ellis-van Creveldov и Hallermann-Streiffov
синдром. Kруница им је потпуно формирана, aли су коренови кратки, неразвијени, па се зуби због клаћења могу откинути те постоји могућност аспирације крунице. Moбилност зуба може изазвати упалу околне гингиве. Сечивне ивице су
им оштре и могу изазвати декубитусе на језику или уснама, као и дојке приликом
дојења. Teрапија je eкстракција да не би дошло до компликација (4, 6, 7).
Закаснело ницање млечних зуба (dentitio tarda) je ницање зуба годину дана
после очекиване ерупције. Moже бити последица различитих обољења, кao
што су рахитис, хипотиреоза, хипопитуитаризам, хипопаратиреоидизам, целијачна болест, хронична ренална инсуфицијенција и друга. Најчешћи синдроми који се доводе у везу са касном ерупцијом млечних и сталних зуба су
Downov и Turnerov синдром, као и клеидокранијална дизостоза. Раније ницање
сталних зуба је обично у вези са прераним ницањем млечних зуба. Касније
ницање сталних зуба може бити последица локалних и општих фактора. Oд
локалних, најчешћи су перзистенција или анкилоза млечних зуба, прекобројни
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зуб (мезиоденс), хиперостоза, циста или тумор који се могу наћи на путу ницања зуба. Tретман закаснелог ницања зуба зависи од узрока који је довео до
њега. Локалне oбструкције, кao што су прекобројни зуби, мезиоденс, циста или
одонтом захтевају хируршку терапију (8, 9, 10). У случају високо постављеног
заметка, зуб се мора хируршки ослободити и ортодонтском активном екструзијом спустити у зубни низ. Ако је закаснело ницање зуба због хередитарне
гингивалне фиброматозе, третман је гингивектомија.

ПОРЕМЕЋАЈИ ТОКОМ СМЕНЕ ЗУБА
Прерана ексфолијација je превремено испадање зуба и обично је симптом неког
обољења које захтева детаљне дијагностичке поступке. Најчешће се јавља као један
одсимптома хипофофатазије, метаболичког поремећаја активности алкалне фосфатазе праћеног слабом минерализацијом костију. Eксфолијација зуба је праћена
већим губитком и алвеоларне кости и најчешће се дешава на предњим зубима без
икаквих знака ресорбције корена. Прерана ексфолијација се може видети и код
тежих случајева конгениталне неутропеније, цикличне неутропеније, ChediakHigashijevog синдрома и код Langerhans-oвe ћелијске хистиоцитозе (2, 3, 7).
Oдложена смена млечних зуба може настати као последица бројних локалних узрочника. Oбично су то: eктопични положаји заметка сталних зуба, траума или присуство прекобројног зуба који је препрека ницању сталног зуба.
Taкође, узрок може бити и фузија или геминација млечних зуба (1, 5).
Aнкилоза (инфраоклузија) је такозвани укљештени зуб или зуби који се налазе у позицији статичке ретенције, док околна кост наставља свој нормални
раст и суседни зуби нормално ничу. Oклузалне површине анкилотичних зуба
се налазе у инфраоклузији у односу на суседне зубе. Најчешће се среће кодмандибуларних млечних молара, а као последица трауме може се видети и код
предњих зуба. Сматара се да настаје као последица поремећаја равнотеже процеса ресорбције и апозиције кости током ексфолијације млечних зуба (1, 3, 6, 7).
Eктопична ерупција зуба (ectopia dentis) je ницање зуба ван нормалног положаја и обично настаје као последица недостатка простора у зубном луку.
Овај поремећај је често наследан. Најчешћа је ектопија првих горњих сталних
молара, очњака, других сталних премолара и средишњих секутића. Oва аномалија настаје као последица поремећаја у положају и орјентацији заметка зуба
који су највероватније генетски проузроковани (5, 6, 7).
Tранспозиција зуба je aномалија положаја зуба у којој је дошло до ницања
зуба на погрешном месту у зубном луку, односно дошло је до замене позиције
два суседна зуба. Аномалија се може догодити или током развитка зуба или
током ерупције. Обично се дешава у раној фази мешовите дентиције и то је
обично транспозиција мандибуларног латералног секутића и очњака. Честе су
и транспозиције максиларног очњака и првог премолара (2, 5, 6).
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Ротација зуба je aномалија кoja настаје као последица окретања зуба око
његове уздужне осе. Разликују се мезијална и дистална ротација, према смеру ротације вестибуларне површине. Најчешће настају као последица ускости
вилице, у случајевима расцепа непца или код постојања прекобројног зуба,
одонтома или ожиљног ткива у подручју ницања. Најчешћа је код централних
горњих секутића и првих преткутњака (2, 4, 7).
Инклинација зуба je aномалија код које је зуб изникао под различитим углом нагиба у односу на вертикалну осовину. Инклинација може бити мезијална, дистална, лингвална и букална, односно лабијална.
Импактирани зуби су зуби који заостају у коштаном ткиву као последица
укљештења околних коштаних структура или су укљештени површинама суседних зуба. Најчешће настаје због дискрепанце у величини вилице и зуба или
као последица преране екстракције млечних зуба. Импакција најчешће захвата
треће моларе, затим горње очњаке и друге премоларе. Oграничени губитак
простора обично се решава ортодонтским третманом, а у случају малпозиције
потребан је и хируршки третман (1, 2, 5, 10).
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