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РЕЦЕНЗИЈА
На 23. семинару Педијатријске школе Србије заступљерно је дванаест
основних тематских области, једанаест основних и једна ужа. Поред тога,
у оквиру Семинара предвиђено је осам предавања посвећених пандемији
Цовид-19 и једно пленарно предавање.. У Зборнику предавања објављена су
32 рада, од чега 30 домаћих аутора, један рад аутора из Хрватске и један у
сарадњи два домаћа и једног аутора уз Хрватске. Зборник по тематским
областима обухвата следећи број радова: адолесцентна медицина - 3, исхрана3, хематологија- 3, неонатологија - 4, социјална педијатрија - 4, ендокринологија
- 4, пулмологија - 1, гастроентерологија - 3, нефрологија - 3, неурологија - 2,
имунологија - 1 и дерматологија - 1. Уз основне радове приложена су и четири
дијагностичка протокола (алгоритма), два из ендокринологије, један из исхране
и један из гастроентерологије.
Оно што примећујемо јеste чињеница да је већина радова намењена
педијатрима у примарној здравственој заштити деце, што је у складу са
њиховом бројноћу, објективним потребама и нашом сугестијом у склопу
рецензије Зборника са 22. семинара Педијатријске школе Србије.
У већини радова изнети ставови су у складу с актуелним научним и стручним
сазнањима. 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, те су у склопу припреме Зборника
за штампу морале бити кориговане. Нажалост, у једном раду, супротно
пропозицијама, литература није навођене у склопу текста. Међутим, без
обзира на ове недостатке, са задовољством констатујемо да радови, генерално
гледано, испуњавају стручно-научне стандарде успостављане и подизане током
претходне две деценије.
Дијагностички протоколи приложени текстовима излагања из три тематске
области, који представљају новину у раду Школе, заслужују похвалу.
На крају, уз захвалност на указаном поверењу, желимо да истакнемо да
нам је, као петнаестогодишњим руководиоцима Школе, било задовољство да
рецензирамо и овогодишњи Зборник предавања.
Проф. др Радован Богдановић и проф. др Недељко Радловић
Београд, 20. маја 2021. године
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1.1. ШТА СМО САЗНАЛИ СТАНДАРДИЗАЦИЈОМ
УПИТНИКА “УЗРАСТИ И РАЗВОЈ ДЕТЕТА”?
Марина Виденовић1, Ивана Степановић Илић1,
Драгана Лозановић2
1

Институт за психологију, Одељење за психологију,

Филозофски факултет, Универзитет у Београду,
2

Удружење педијатара Србије

УВОД
Упитници који су део пакета „Узрасти и развој детета“ (у даљем тексту
УРД) представљају стандардизовну српску верзију упитника Ages and Stages
Questionnaire Third Edition који се у педијатријској пракси у свету користи
више деценија за потребе скрининга раног развоја. Овај упитник намењен је
праћењу развоја деце узраста од 1 до 66 месеци. Правовремени скрининг и систематско праћење раног развоја од изузетног су значаја за откивање евентуалних закашњења или застоја у развоју који указују на потенцијално јављање
тешкоћа које захтевају додатне процене и потребу за даљим интервенцијама
(1, 2). Инструмент УРД утемељен је на научним доказима о томе да је скрининг
раног развоја веома важан за адекватну бригу о развоју у најранијем периоду
детињства (3). Полазиште за израду јесте еколошка преспектива која наглашава значај подстицајности различитих сегмената окружења у коме дете одраста
за његов развој и напредовање (4). Из тог разлога се родитељи или старатељи
приликом примене овог инструмента третирају као круцијални сарадници и
извори информација о раном развоју свог детета (5,6). Оно што је такође важно напоменути је да упитник „Узрасти и развој детета“ може да се примењује за потребе скрининга раног развоја деце рођене у оквирима предвиђеног
термина, али и превремено рођене деце код којих је неопходно интензивирати
прађење напредовања детета у разним доменима развоја (7).
Инструмент УРД стандардизован је у великом броју земаља и показао је
веома добре метријске карактеристике (8, 9, 7, 10). Веома је лак за примену и
оцењивање, а његово попуњавање не захтева више од 15 минута времена родитеља/старатеља будући да су процедуре скрининга уграђене у инструмент
релативно кратке и да захватају најважније развојне вештине. Инструмент
родитељима пружа могућност да на бољи начин сагледају различите домене
раног развоја, као и да лакше уоче важне вештине и компетенције детета. Пошто је упитник за сваки узраст праћен додатним материјалом са примерима
развојно-подстицајних активности, родитељи у разговору са педијатром и уз
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његову помоћ могу бити едуковани како да подстичу одређени домен развоја
и конкретне вештине. Области развоја које су обухваћене овим инструментом
су: груба/крупна моторика; фина моторика, комуникација, личне/друштвене
способности, решавање проблема.
Треба нагласити да је батерија „Узрасти и развој детета“ Србији тренутно
једини инструмент за скрининг раног развоја. Oвај дугогодишњи недостатак
инструмената за скрининг нас обавезује да одговоримо на питање које се у
развијеним педијатријским праксама ретко поставља, а то је зашто нам је потребан такав инструмент. Поменуто је већ да је један од најважнијих циљева
раног скрининга обезбеђивање релевантних информација о дететовом развоју
како би се пружила адекватна подршка (11). Имајући то у виду може се рећи да
оно што је било на рапослагању педијатрима пре стандардизације УРД инструмента није довољно како би се развојно кашњење на време приметило. Наиме,
познато је да су развојна кашњења често изразито суптилна, посебно у социо-емоционалној области. Истраживања показују да уколико је заузетим педијатрима на располагању само клиничка процена, развојна кашњења се у неким
областима неће открити у чак 70% случајева (12). То значи да се кашњења не
тако малог броја деце не препознају на време. Са друге стране, правовремено
откривање кашњења током раног развоја има позитивне реперкусије како на
развој индивидуе (13), тако и на економску добробит читавог друштва (14).
Увођење новог инструмента у осетљив процес скрининга у здравственом
систему једне земље поставља захтев за добијањем норми на репрезентативном узорку, као и утврђивање основних метријских карактеристика како бисмо се у будућностии могли да се ослонимо на објективан, поуздан и ваљан
инструмент. .

МЕТОДОЛОШКИ ПРИСТУП У СТАНДАРДИЗАЦИЈИ УРД
Узорак учесника студије
Узорак родитеља који су учествовали у истраживању планиран је тако да
се задовоље статистички критријуми репрезентативности, користећи доступне податке Републичког завода за статистику о броју деце узраста до навршене шесте године на територији Србије, а према територијалним областима, тј
окрузима. Укупно је било испитано 1388 родитеља деце узраста од 0 до 60 месеци, из 22 округа који имају изабране лекаре 69 из 44 дома здравља (Табела 1).
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Табела 1. Структура репрезентативног узорка
Региони
Србије

Окрузи

Бр. испита- Проценат Проценика
нат по
округу

Проценат по
регионима

Војводина

Западно Бачки

26

1.9

1.9

18,73%

Јужно Банатски

26

1.9

1.9

Јужно Бачки

130

9.4

9.4

Северно Банатски 26

1.9

1.9

Северно Бачки

26

1.9

1.9

Сремски

52

3.7

3.7

42

3.0

3.0

27

1.9

1.9

Мачвански

78

5.6

5.6

Моравички

26

1.9

1.9

Поморавски

26

1.9

1.9

Расински

52

3.7

3.7

Рашки

79

5.7

5.7

Шумадијски

52

3.7

3.7

27

1.9

1.9

26

1.9

1.9

Јабланички

13

.9

.9

Нишавски

64

4.6

4.6

Пиротски

13

.9

.9

Подунавски

27

1.9

1.9

Пчињски

13

.9

.9

537

38.7

38.7

1388

100.0

100.0

Шумадија и
Златиборски
западна Србија
Колубарски

Јужна и
Борски
источна Србија
Браничевски

Београд
Укупно

27.52%

13.2%

38.7%

Овај инструмент представља батерију упитника намењених родитељима
деце од 1 до 66 месеци. У процес стандардизације је укључено 13 упитника. У
табели 2 приказан је број испитаних родитеља за сваки од узраста.
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Табела 2. Број испитаних родитеља на сваком од узраста
Назив упитника

Узраст

Фреквенца

Проценат

Упитник за 2 месеца

1 месец 0 дана - 2
месеца 30 дана

108

7.8

Упитник за 4 месеца

3 месеца 0 дана - 4
месеца 30 дана

106

7.6

Упитник за 6 месеци

5 месеца 0 дана - 6
месеци 30 дана

109

7.9

Упитник за 9 месеци

9 месеци 0 дана – 10
месеци 30 дана

109

7.9

Упитник за 12 месеци

11 месеци 0 дана – 12
месеци 30 дана

104

7.5

Упитник за 14 месеци

13 месеци 0 дана – 14
месеци 30 дана

106

7.6

Упитник за 18 месеци

17 месеци 0 дана – 18
месеци 30 дана

106

7.6

Упитник за 24 месеца

23 месеци 0 дана – 24
месеци 30 дана

110

7.9

Упитник за 30 месеци

28 месеци 16 дана – 31 105
месец 15 дана

7.6

Упитник за 36 месеци

34 месеца 16 дана – 38 106
месеци 30 дана

7.6

Упитник за 42 месеца

39 месеци 0 дана – 44
месеци 30 дана

107

7.7

Упитник за 48 месеци

45 месеци 0 дана – 50
месеци 30 дана

105

7.6

Упитник за 60 месеци

57 месеци 0 дана – 66
месеци 0 дана

107

7.7

Укупно

1388

100

Процедуре задавања инструмента УРД у истраживању
Упитник је пре коришћења у истраживању преведен на српски, затим опет
на енглески, па је проверавано слагање са енглеском верзијом у сарадњи са ауторима инструмента. Педијатри су задавали преведен инструмент првом родитељу траженог узраста који дође на преглед, не узимајући у обзир пол родитеља образовање родитеља, сарадљивост, карактеристике детета. Најчешће су
упитници задавани током систематског прегледа. Деца код којих је приметно
кашњење у развоју које је веће од 2 стандардне девијације, нису обухваћени
стандардизацијом, што је у складу са упутствима задавања инструмента.
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По шест активности представљају сваки од домена (комуникације, груба(крупне) и. фине моторике, решавања проблема и личне/друштвене способности). Родитељи који су попуњавали упитник процењивали су за сваку активност да ли је дете редовно практикује (10 поена за дату активност), или
понекад (5 поена) или још не (0 поена). Бројеви поена за сваки домен се сабирају и добија се профил детета, одноно укупан број поена у сваком домену.

ГЛАВНИ РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА(СТУДИЈЕ)
За сваки узрасни интервал и сваки домен дефинисани су гранички скорови
(“сut off ” скорови). Постигнуће детета које је две стандардне девијације испод
просека спада у црну/тамну зону или зону даље процене и упућивања. Уколико је постигнуће између једне и две стандрдне девијације испод просека потребно је даље праћење (такозвана сива зона). Уколико је постигнуће детета у
два домена у сивој зони, препоручује се даља процена и упућивање, иако није
пређен гранични скор ни у једном домену.
Уопштено говорећи за све домене и узрасте заједно, око 5% деце постиже
скор који спада у групу којој је потребно даље упућивање и процена (црна/тамна зона). Овај проценат је у свим доменима и узрастима релативно исти. Проценат деце чије је постигнуће у такозваној сивој зони има вредности од 8.45%
у домену комуникације до 12.78% у домену фине моторике. У домену грубе моторике 9.8% деце је потребно даље пратити. Интересантно за овај домен јесте
да су на узрасту од 6 и 10 месеци постигнућа узрока из Србије нижа у односу
на оне добијене на узорку испитаника из САД и Грузије. У доменима решавања
проблема и личних/друштвених способности мало мање од 12% деце спада у
групу коју је потребно даље пратити.
Анализа је рађена и за сваки узраст на сваком од домена. Док је проценат деце у зони даљег упућивања релативно исти, проценти за праћење или
сиву зону показују значајнија узрасна варирања. Најизразитији скок јесте у
домену фине моторике на узрасту од 24 месеца, где преко 22% деце има скор
у сивој зони. Инструментом је предвиђено да на овом узрасту деца могу да се
самостално хране без много просипања хране, сами окрећу странице књиге,
укључују прекидаче, навијају играчке, нижу перле. Претпоставка која се намеће јесте да релативно висок проценат деце која не обављају редовно ове
активности указује на сувише протективни родитељски образац. Такође у
домену решавање проблема пристутан је пораст процента деце чији је скор
у сивој зони на последњем узрасту од 60 месеци (20%). Уједно, само 2% деце
имају постигнуће у зони упућивања (црна зона). На овом узрасту очекује
се да деца знају називе пет боја, савладали су појам најмањи, знају да броје
до 15, знају нека слова у свом имену. Релативно високи проценат деце са
постигнућем у сивој зони, упућује на разлике у образовним системима, од-
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носно нешто каснији почетак систематског описмењавања деце у односу на
западне системе.
Поузданост инструмента је испитивана Cronbach’s alpha тестом. Вредности
поузданости за сваки од узраста су изнад 0,6 што указује да је УРД поуздан
инструмент.

ЗАКЉУЧАК
Резултати стнадардизације инструмента УРД на репрезентативном узорку
деце Србије узраста од 1 до 66 месеци показали су да овај упитник има задовољавајуће метријске карактеристике, што је у складу са подацима истраживања
из многобројних земаља у којима је такође спроведена стандардизација које
се веома међусобно разликују у погледу социјално-културолошког контекста
за развој. Овакви налази су веома важни, јер указују да се инструмент може
користити у педијатријској пракси и да ће тиме бити омогућено правовремено
идентификовање деце која могу имати развојне сметње, а тиме и је дата већа
шанса да се њихов развој подстиче на специфичан начин и захваљујући томе
достигне нормалне оквире. Поред овог ефекта на индивидуални развој примена УРД упитника се одражава на развој саме педијатријске праксе чинећи цео
систем ефикаснијим у скринингу, а последично и подстицању, раног развоја
смањујући тако трошкове и напоре који су пре његове примене били неопходни како би се помогло деци са сметњама (15).
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1.2. СТАНДАРДИЗОВАНИ УПИТНИК
‘’УЗРАСТИ И РАЗВОЈ ДЕТЕТА’’:
КА УСПЕШНОЈ ПРИМЕНИ У РАДУ
ПЕДИЈАТАРА У СРБИЈИ
Драгана Лозановић1, Марина Виденовић2, Ивана
Степановић Илић2
1

Удружење педијатара Србије,

2

Институт за психологију, Одељење за психологију,

Филозофски факултет, Универзитет у Београду

УВОД
Развој детета од рођења па надаље прате и процењују педијатри, а од изласка из породилишта до доласка на први превентивни преглед (са навршених
месец дана) процену врше и поливалентне патронажне сестре(1).
Према дефиницији коју користи Америчка академија за педијатрију, праћење развоја је континуирани процес који се одвија између родитеља и здравствених радника и сарадника, а који служи за препознавање и документовање
забринутости за развој, откривање фактора ризика или могућих кашњења, као
и било које забринутости родитеља. Скрининг и праћење су различите, али
повезане активности на откривању оштећења с циљем да се спречи настанак
инвалидитета (2). Како би се врло рано уочили развојни поремећаји, потребно
је да педијатар који врши процену и праћење развоја одлично познаје рани
развој мозга, очекивани односно типични психомоторички развој детета за
сваки узраст, као и да користи стандардизоване инструменте. Само на основу
добро извршене евалуације, могуће је лакше донети одлуку о евентуалној потреби за раном интервенцијом (РИ)(3).
Током превентивних прегледа, педијатри процењују развој анализирајући
податке о детету које добијају путем непосредног посматрања његовог понашања, из интервјуа са родитељима и применом одређених инструмената (алата)
за процену развоја, тј. разних норми, скала и тестова и упитника (4).
Развојни скрининг, тријажа, представља процедуру брзе процене развоја
деце одређеног узраста како би се на време открила деца којој је потребна детаљнија процена и примена мера РИ. Развојни скрининг служи да се открије
да ли дете на време усваја основне вештине у узрасту у коме се то очекује или
је можда дошло до одступања и кашњења. Развојни скрининг може користити
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родитељима да сазнају о дететовом развоју посматрањем његовог функционисања или понашања, а и пружаоцу здравствене заштите да види како дете
учи, говори, како се понаша и како се креће. Скрининг за рано препознавање
деце са кашњењима/сметњама у развоју је поступак којим се обухвата цела популација одређеног узраста (универзални скрининг), како би се утврдило или
проверило стање популације по одређеном питању, уз примену инструмената
који су јефтини и једноставни за коришћење, а довољно валидни и поуздани да
послуже идентификовању појаве која се скринингом испитује (5).
У нашој досадашњој педијатријској пракси није постојало средство које би
сесистематски користило за скрининг могућег кашњења деце у развоју. Увођење инструмената у систем примарне здравствене заштите је веома битан корак
у унапређењу развоја деце у раном узрасту и препоручен је у Националном
програму за унапређење развоја у раном детињству који је усвојила Влада Републике Србије 2016. године (6), а који представља основ за унапређење ове
области. Инструменте за процену развоја најчешће примењују педијатар и/или
здравствени сарадник, а постоје и инструменти које могу да примењују и родитељи. Сврха инструмената за процену развоја детета је одређивање степена
актуелног развоја, идентификација евентуалних тешкоћа у развоју, процена
степена ризика, планирање даљих развојних интервенција, евалуација спроведених терапијских поступака и даље праћење(3). У Националном програму,
као скрининг за целу популацију, препоручен је и упитник „Узрасти и развој
детета“ (у даљем тексту УРД).

СТАНДАРДИЗОВАНА СРПСКА ВЕРЗИЈА УПИТНИКА AGES AND STAGES
QUESTIONNAIRE (3RD ED.)
Упитници „Узрасти и развој детета“ (УРД)
У педијатријској пракси у свету користе се више деценија за скрининг раног
развоја. Основни предуслов за увођење упитника УРД, као обавезног скрининга развојних кашњења деце у педијатријску праксу свих домова здравља (ДЗ),
била је стандардизација и прилагођавање овог инструмента дечјој популацији
у Србији. Реализована је на репрезентативом узорку, у организацији и координацији Удружења педијатара Србије и Инстутут за психологију Филозофског
факултета у Београду, уз подршку Министарства здравља Републике Србије,
Фондације за отворено друштво и УНИЦЕФ-а. У стандардизацији упитника на
националном нивоу показало се да је овај упитник дискриминативан, поуздан
и ваљан, као и да омогућава издвајање деце којој је потребно даље праћење
или упућивање на детаљнију процену. Српска верзија Упитника одобрена је
одстране аутора оригиналног ASQ-3 упитника и налази се на порталу издавача (https://brookespublishing.com/product/asq-3/). Уз стандардизовани упитник
УРД, тј. српску верзију ASQ-3, припремљено је и детаљно Стручно-методо-
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лошко упутство (СМУ), са описом начина коришћења као скрининга деце (7)
(http://www.udruzenjepedijatara.rs/).
Предности стандардизованог упитника УРД у односу на друге инструменте :
•

једноставан је за примену, јер садржи задатке из свакодневног живота
детета, везане за његово лако проверљиво понашање,

•

усмерен је на оно што дете може да уради, а не на оно што не може,

•

садржи низ пратећих материјала намењених стручњацима и родитељима,

•

укључује додатну способност родитеља у процес праћења и подстицања развоја детета(8).

Упитник УРД омогућава:
•

праћење развоја детета у дефинисаним временским интервалима, од
рођења до шесте године живота,

•

посматрање развоја у више развојних области,

•

стандардизовано тумачење добијених резултата,

•

дефинисање наредних корака подршке породици,

•

помоћ при изради индивидуализованог плана подршке детету и породици када је то потребно.

Као стандардизовано помоћно средство у значајној мери помаже прецизнијој процени и праћењу развоја деце у примарној здравственој заштити и
раном предузимању интервентних мера када је то потребно.
Упитник УРД је средство које ближе укључује родитеље као партнере у сам
процес праћења развоја детета, јача њихове капацитете и унапређује вештине
за подршку даљег напредовања детета у развоју. Попуњавање ових упитника
може и треба да буде позитивно искуство које ће они поделити са својом децом,
јер ови упитници омогућавају родитељима да буду активни учесници у развоју
деце(8).
Упитник УРД јесте комплет од 21 упитника који указују на развој детета и
његово напредовање у пет развојних области, у узрасту од првог месеца до пет
и по година. Сваки упитник, 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;
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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 (8).

УЛОГА ПЕДИЈАТРА У ПРИМЕНИ СТАНДАРДИЗОВАНОГ УПИТНИКА УРД
Изабрани педијатар користи овај упитник као допуну свог клиничког прегледа. Ако постоји било каква забринутост за развој детета током прегледа, саветује
се скрининг стандардизованим инструментом. У Србији постоји већ успостављен и развијен систем редовних превентивних прегледа деце те се препоручује
да упитник УРД користе првенствено педијатри у тиму са педијатријским сестрама у домовима здравља, а да се резултати уписују у здравствени картон детета.
Уручује се родитељима пред или у току превентивног прегледа сваког детета, али
се може дати и у току поновног прегледа, после болести детета. Педијатар анализира, тумачи и саопштава резултате скрининга упитником УРД родитељима (7).
Педијатри анализирају вредности добијених збирова по областима и одговоре на
питања у одељку ‘’Опште’’. Добијене вредности збирова по областима се могу наћи
у три зоне: светле, прелазне или тамне зоне. Детаље о самом процесу рада можете
наћи у СМУ (7). У другом раду у овом зборнику (9) сазнаћете како се одређују светла, сива и тамна зона и шта оне представљају. Када се вредности збирова испитиваних области налазе у светлој зони и у одељку ‘’Опште’’ нема недоумица родитеља и забринутости, сматра се да дете има типичан развој и настављају се редовне
подстицајне активности. Деци која су током процене показала резултате који се
крећу у оквирима типичног развоја дају се писане препоруке за подстицање даљег
развоја и заказује се наредна процена у складу са овим упутством. Деци која су
током процене показала блага кашњења у појединим областима (прелазна зона),
педијатар даје одређене препоруке за подршку развоја и подстицајне активности,
а са родитељима договара наредни сусрет за ванредну процену. Деца која су током процене показала постигнућа која се налазе у области тамне зоне у једној или
више области, упућују се у РС и/или другим стручњацима на детаљнију процену
и дијагностику као примену потребних терапјских мера. Са родитељима се договара време наредног сусрета ради упознавања са резултатима детаљније процене
и налазима стручњака којима је дете упућено. Изабрани педијатар одмах обавља
разговор са родитељима/старатељима и саопштава резултате процене развоја на основу анализе Упитника или првом приликом. Пожељно да оба родитеља
буду присутна. Родитељ се прво упознаје са налазима у оним областима у којима дете показује успешно напредовање (светла зона), а затим са оним областима
у којима треба појачати подршку и/или упутити дете на додатне консултативне
прегледе. Извештај о резултатима скрининга који указује на основану сумњу на
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кашњење у развоју педијатар обавезно доставља родитељима и тиму развојног
саветовалишта (РС) (ако постоји у ДЗ) или тиму за РИ. Педијатар предлаже упућивање и у друге здравствене установе на додатну дијагностику, даје упут за установу секундарне или терцијарне здравствене заштите (3).
Америчка академија за педијатрију препоручила је праћење развоја деце на
свакој посети, од рођења до треће године. Скрининг кашњења треба урадити у
9, 18 и 24/30 месецу. Много раније и учесталије треба радити скрининг развојних кашњења код високо ризичне популације, укључујући и децу са биолошким и
психосоцијалним ризицима (10).
Препорука Удружења педијатара Србије је да се скринингом од стране педијатријске службе ДЗ проверава развој све деце, од рођења до 6 година, уз примену стандардизованог инструмента на препорученом узрасту, чиме се осигурава
највећи обухват деце. Званична препорука налаже да се скрининг обавља код
све деце на најмање три узраста - 9 месеци, 18 и 30 месеци - од стране обучених
здравствених радника, према СМУ за примену стандардизованог упитника УРД,
које је усвојила Републичка комисија за децу. Према СМУ, препоручен је следећи
облик скрининга:
-Универзалини скрининг (за сву децу у Србији) уз употребу стандардизованих упитника УРД на узрастима 10 месеци (узрасни период од 9 месеци и 0 дана
до 10 месеци и 30 дана) или 12 месеци (ако није спроведено у 10. месецу); 18 месеци или 24 месеци (ако није спроведено у 18. месецу), као и са 30 месеци или 36
месецу (ако није спроведено у 30. месецу).
-Циљани скрининг (у било ком узрасту, независно од наведених узраста) обавља се применом инструмента УРД, када лекар, родитељ или други професионалац близак детету изражава забринутост за развој детета или је дете изложено
вишеструким ризицима који би могли да угрозе развој (7).
Наша истраживања приликом стандардизације овог инструмента указују да
би било пожељно урадити скрининг и у узрастима 48 и 60 месеци (11).
Предуслови за успешну примену упитника УРД у раду педијатара:
За системску примену у пракси стандардизованог упитника УРД, поред примене СМУ, на нивоу примарне здравствене заштите неоподно је: кадровско јачање и измена минутних норматива; шифра услуге – ЗВР; допуна дечјег здравственог картона.
(1) едукација педијатара и медицинских сестара ДЗ; (2) обезбеђење довољног
броја примерака упитника УРД од издавача; и (3) измене и допуне одговарајућих
правилника.
1. Кадар за увођење у примену Упитника
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Обука: једнодневна, од стране обучених едукатора. До сада је обуком обухваћено преко 200 педијатара и 200 медицинских и патронажних сестара, као и
здравствених сарадника укључених у пројекте. Пилотирање скринига развојних
сметњи коришћењем стандардизованих упитника УРД за децу узрасту од 10, 18
и 30 месеци, од стране тимова примарне здравствене заштите на 7 локација у Србији је започело 2019. год. едукациом тимова за РИ и тимова педијатара и педијатријских сестара за коришћење и тумачење упитника УРД.
У садашњим околностима, због пандемије корона вирусом, разматрају се и
нове могућности уручивања упитника УРД, преко интернета или телефонским
интервјуом родитеља.
2. Обезбеђење довољног број примерака српске верзије упитника од издавача,
као и сагледавање годишњег обима и потребе за штампањем и дистрибуцијом
упитника Института за јавно здравље “Батут”(ИЗЈЗ), Заводи за јавно здравље и
ДЗ.
До јуна 2021. године од издавача је бесплатно обезбеђено 5000 упитника (по
2000 за узрасте 10 и 18/24 месеца и 1000 упитника за узраст 30/36 месеци) за седам
ДЗ: Нови Београд, Раковица, Чукарица, Сремска Митровица, Крагујевац, Ниш и
Лесковац.
Одлуку о обиму и локацијама коришћења упитника у наредним годинама, на
основу препоруке РСК, треба да донесу заједно Министарство здравља , РФЗО и
ИЗЈЗ.
3. Заговарање и предлагање измена и допуна подзаконских аката – промене у
павилницима (иницијатива ИЗЈЗ, МЗ и др)
•

Правилник о номенклатури здравствених услуга на примарном нивоу
здравствене заштите

•

Правилник о обиму и садржају права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања

•

Правилник о обрасцима и садржају образаца за вођење здравствене документације, евиденције, извештаја, регистара и електронског медицинског
досијеа.

4. Подршка: стручна, медијска, локалне заједнице
Најзад, институције локалне заједнице треба да буду информисане о овом
алату којим располажу диспанзери за децу ДЗ и о његовој намени, како би биле
ангажоване на упућивању у ДЗ деце за коју се сумња да касне у развоју или живе
у недовољно подстицајној средини и, нарочито, деце која нису регистрована у
систему здравствене заштите и деце из вулнерабилних група. На нивоу локалне
заједнице треба успоставити сарадњу између институција, разменом капацитета
и ресурса и формирањем трандисциплинарних тимова - локални тим који се еду-
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кује за препознавање породичних потреба, тим за подршку породици. Потребно
је укључивање и јаче повезивање здравственог са другим секторима локалне заједнице, предшколским установама, службама социјалне заштите и невладиним
организацијама, уз потписивање протокола о међусобној сарадњи (12).
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1.3. НЕГАТИВНА ИСКУСТВА У ДЕТИЊСТВУ И
ДУГОРОЧНЕ ПОСЛЕДИЦЕ
Радован Богдановић
Академија медицинских наука Српског лекарског друштва, Београд
Напреци у више научних дисциплина пружили су снажне доказе о сложеним везама између социјалног окружења, развоја детета и дуугорочних последица по здравље. Ова сазнања су у великој мери утицала на нова схватања у целој медицинској науци, а посебно у педијатрији (1). Познато је да су
рано детињство и адолесценција они осетљиви периоди развоја током којих
су биолошки системи лако подложни обликовању од стране и позитивних и
негативних спољашњих утицаја и личних искустава (2). Изложеност честим,
продуженим или јаким негативним искуствима (доживљајима) у детињству, а
нарочито у првим годинама живота (па и пре рођења) у вези је са дугорочним
негативним последицама по физичко и ментално здравље које се испољавају у
добу одрасле особе. Из перспективе животног циклуса, необично је важно да
се разуме да доживљаји (искуство) из овог периода могу да обликују здравље
током целог живота с могућношћу преноса утицаја и на наредне генерације.
Другим речима, неповољне околности (негативна искуства, недаће, несреће)
у најранијем детињству могу да буду уграђена у биолошку структуру организма. Шире разматрање утицаја средине уопште, укључујући и утицај на развој
у раном детињству и на дугорчне последице по здравље било је предмет наших
ранијих саопштења (3,4).

НЕГАТИВНА ИСКУСТВА У ДЕТИЊСТВУ
Негативна искуства у детинству (НИД; енг. adverse childhood experiences,
ACE) јесу стресни или потенцијално трауматични догађаји у узрасту до 18.
године живота. Овај термин се користи од 1998. године, по објављивању
резултата Adverse Childhood Experiences Study (5). У овој студији НИД су била
груписана у три области: злостављање, занемаривање и дисфункција породице
и обухватала су 10 категорија. Доцније је ова класификација модификована тако
да данас обухвата четири области: (1) злостављање и занемаривање (физичко
и емоционално злостављање и занемаривање и сексуално злостављање); (2)
дисфункциону породицу (злостављање супружника, употреба психоактивних
супстанција у домаћинству, ментална болест члана породице, затворска казна
члана породице, развод или раздвојеност родитеља, неслагање родитеља); (3)
неповољни услови живота у локалној заједници (насиље, небезбедно суседство,
недостатак поверења/повезаности, доживљај дискриминације) и (4) остало
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(вршњачко застрашивање и насиље, живот у хранитељској породици, социјална
изолација, низак социоекономски статус/сиромаштво) ( 6).
Подаци из ACE Study показали су да је 63,5% одраслих особа у детињству
имало барем једно, а 12% четири или више негативних искустава (5). Слични
подаци добијени су и у једној другој студији у САД: 62% испитаника имали су
најмање једно, а 17% четири или више НИД у детињству (5. Код деце просечног узраста око седам година, 67,2% су искусили једно или више НИД (злостављање, занемаривање, дисфункциона породица), а 12% четири или више (8).
Према скорашњем истраживању, око 20% одраслих особа у Србији искусило је четири и више НИД (9).

ДУГОРОЧНЕ ЗДАВСТВЕНЕ ПОСЛЕДИЦЕ ПОВЕЗАНЕ СА НЕГАТИВНИМ
ИСКУСТВИМА У ДЕТИЊСТВУ
Већина сазнања о повезаности НИД и здравствених последица у адултном
добу заснивају се на подацима о НИД до 18. година живота, ретроспективно
добијеним од одраслих особа. Она показују да је за клиничко испољавање последица НИД потребан дужи временски период. Подаци из ACE Study указују
да број негативних здравствених последица зависи од броја НИД до 18 година:
у поређењу с особама које нису навеле ниједно НИД, особе са четири или више
НИД имале су сигнификантно већу шансу да оболе од једне од 6 болести које су
међу 10 водећих изрока смрти у САД: исхемијске болести срца, канцера, шлог,
хроничног бронхитиса или емфизема, дијабетеса и покушаја суицида (5). Десетогодишњи надзор популације деце такође је показао удруженост НИД и повећане инциденције болести у детињству, међу којима су дерматитис и екцем,
болести горњих дисајних путева, отитис, и вирусне инфекције (10). Осим тога,
нађено је да особе са 6 или више НИД живе скоро 20 година краће него особе
без иједног НИД (60,6 vs 79,1 година) (7). Скорашњи систематски преглед литературе са мета-анализом показао је да, у поређењу с особама без иједног НИД,
особе са најмање 4 НИД имају повећан ризик за негативне здравствене последице. Та повезаност је била у распону од слабе (гојазност, дијабетес), преко
умерене (пушење, канцер, болести срца) и јаке (ризично сексуално понашање,
ментални поремећаји, алкохолизам), до веома јаке (употреба психоактивних
супстанција, интерперсонално насиље и самоповређивање) (11).
Код одраслих особа, листа негативних здравствених последица које су у
вези са НИД веома је дуга. Међу бихевиоралним и менталним последицама
наводе се, између осталих: алкохолизам, пушење, злоупотреба психоактивних
супстанција, анксиозност, биполарни поремећај, депресија, суицид, панична
реакције, посттрауматски стресни поремећај и друге. Из веома дуге листе
поремећаја физичког здравља издвајамо: канцер, аутоимунске болести,
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кардиоваскуларне болести, дијабетес, хроничне болести плућа, шлог, лоше
опште здравствено стање, гојазност...
У скорашњем систематском прегледу литературе закључено је да НИД делују на развој мозга и на бројне органске системе, а да физиолошке и клиничке
манифестације поремећаја могу да се открију и у детињству и адолесценцији
(12). У популацији деце и адолесцената испољавају се: (1) бихевиорални и ментални поремећаји: злостављање, насиље у везама, делинквентно понашање,
поремећаји учења, физички обрачуни, ношење оружја, као и (2) бројни поремећаји физичког здравља, од којих издвајамо: респираторне инфекције, трудноћу
у адолесценцији, астму, дерматитис или екцем, отитис, болести зуба, пнеумонију, лоше опште здравствено стање, гојазност... (2).

ТОКСИЧНИ СТРЕС КАО ВЕЗА НЕГАТИВНИХ ИСКУСТАВА У ДЕТИЊСТВУ И
ДУГОРОЧНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ ПОСЛЕДИЦА
Мада нису до краја расветљени, већ су познати бројни механизми којима
НИД и друге психосоцијалне трауме могу да утичу на здравље. НИД су повезана са усвајањем образаца ризичног понашања, као што су злоупотреба психоактивних супстанција или рано ступање у сексуалне односе, који, заузврат,
могу да повећају ризике за инфекцију хуманим папилома вирусом и за карцином грлића материце. Други обрасци ризичног понашања повећавају ризике
за бројне од горе наведених хроничних болести и за превремену смрт. Трауме у
детињству такође могу да поремете развој мозга у критичним фазама и да допринесу социјалним, емоциналним и когнитивним поремећајима. Досадашња
истраживања дају основа за поставку да дисрегулација физиолошког одговора
на стрес игра одлучујућу улогу у настанку негативних здравствених последица. Изгледа да НИД делују на организам као стресори, мада притом треба имати у виду и утицаје генетичке варијабилности и протективних биолошких и
социјалних чинилаца. Физиолошки одговор на стресоре представља сложену
међуигру више чинилаца, као што су јачина и озбиљност стреса, индивидуалне
генетичке особине, интеракција гена и окружења, чиниоци породичне средине
и искуства током развоја. На одговор тела на стресоре из окружења утичу и
биолошка и социјална отпорност (9,13).
Стрес је неизбежни и неопходни саставни део живота сваке јединке и
доприноси бољем прилагођавању организма свакодневним захтевима које
својим деловањем намећу чиниоци околине – стресори. Нагле промене услова
живљења доводе до прилагођавања на дејство стресора које се испољава у
виду стресне реакције у којој се сви полифункцијски системи тела организују у
јединствен реактивни психо-неуро-ендокрино-имунски систем са заједничким
циљем: адаптација организма на услове средине. У стресној реакцији учествују
сви системи организма, са преовлађујућим деловањем нервног, ендокриног
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и имунског система (13). Мозак је кључни орган у стресној реакцији јер он
одређује да ли је нешто угрожавајуће , тј. стресно за јединку. Хипоталамус, н.
амyгдале и део префронталног кортекса регулишу физиолошке и бихевиоралне
стресне реакције, које краткорочно могу бити адаптационе, а дугорочно
маладаптационе. Процеси укључени у стресну реакцију су двосмерни и
остварују се комуникацијом између мозга и аутономног, кардиоваскуларног
и имунског система, преко неуралних и ендокриних механизама (14). На
схеми 1 приказана је повезаност неуро-ендокрино-имунског система и других
органских система у реаговању на стрес.
Схема 1. Повезаност неуро-ендокрино-имунског система и других
органских система у реаговању на стрес

Подела на позитиван, толерантан и токсични стрес заснована је на
различитим типовима реаговања на стрес у раном детињству и потенцијала
да на основу јачине и трајања реакција проузрокују трајне физиолошке и
структурне поремећаје. Позитиван стрес јесте физиолошки одговор на благ
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или стресор средње јачине, није чест, са краткотрајном активацијом стресног
одговора (убрзање фреквенције срца, повишење крвног притиска и нивоа
хормона). Одликује га снажна социјално-емоционална подршка одрасле
особе која помаже детету да се супротстави стресору и да на тај начин делује
протективно, омогућавајући да се стрес-реагујући системи врате на основни
ниво функционисања. Примери позитивног стреса су безазлени падови,
имунизација, први дани у вртићу или у школи. Толерантан стрес јесте
адаптациони одговор на временски ограничено деловање стресора које је
учестало или трајно и интензивније од претходног, са временски ограниченом
активацијом одговора и са краткотрајним системским променама. Он има
потенцијал да прерасте у хронични или токсични стрес. Примери: смрт
родитеља или другог члана породице, озбиљна болест или повреда, развод
родитеља, природна катастрофа, терористички акт. Толерантан стрес се
од токсичног разликује по ангажовању одраслих у социо-емоционалној
подршци од чијег обима и квалитета зависи да ли ће дете успоставити
адекватан адаптациони одговор, редуковати стресни одговор и вратити
стрес-реагујуће системе на базални ниво (13-15).
Токсичан стрес јесте маладаптациони одговор на учестало или продужено деловање јаког стресора, са снажном и пролонгираном активацијом
стрес-реагујућих система која доводи до дисрегулације неуроендокриног и
имунског система и до поремећаја у нивоима значајних хормона и неуротрансмитера и, коначно, до промена архитектуре мозга у развоју и више
органских система. Пошто се маладаптациони одговор на стрес дешава у
сензитивном периоду развоја, његови учинци бивају инкорпорисани у дугорочне физиолошке регулационе процесе па, сходно томе, може да повећа
осетљивост за настанак неповољних развојних, биолошких, менталних и
бихевиоралних последица, са резултујућим повећаним ризиком за хроничне болести у одраслом добу. Примери: злостављање и занемаривање, злоупотреба супстанција од стране родитеља, депресија мајке, ментална болест
члана породице, насиље у породици, раздвојеност или развод родитеља, затвор члана породице. Битна карактеристика је да социјално-емоционална
подршка одраслих не постоји или је недовољна да се стрес-реагујући системи детета врате на базални ниво. На тај начин долази до поремећаја у регулацији који у сензитивном периоду развоја могу да доведу до физиолошких
и анатомских поремећаја и промена, нарочито у архитектури мозга. Ови поремећаји, пак, могу да буду претече доцнијих оштећења у учењу и понашању
или су претече хроничних, соматских и менталних болести, повезаних са
деловањем стреса. Неподржавајућа средина може да буде основ за настанак
вулнерабилности док, насупрот томе, подржавајућа средина представља
значајан чинилац за развој отпорности на стрес (схема 2).
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Схема 2. Прегледни приказ токсичног стреса. а социјални, биолошки и
генетички чиниоци. Модификовано из реф. (2)
Објашњење начина утицаја психосоцијалног стреса на на последице по
здравље и на појаву болести нуди концепт о алостазном терету. Алостаза
подразумева нормалне физиолошке промене које се догађају приликом
стресног догађаја а усмерене су ка адаптацији организма на новонастале услове.
Реакције организма на екстерни стресор укључују активацију стрес-регујућих
система, као што су: повећање нивоа епинефрина и кортизола, промене у нивоу
медијатора инфламације и имунског одговора, кардиоваскуларна реактивност
и активација метаболичких процеса. По нестанку екстерног стреса ови системи
се враћају у базално стање. Међутим, токсични психосоцијални стрес утиче на
здравље на начин да доводи до тзв. алостазног терета или преоптерећења патофизиолошке дисрегулације нормалних регулационих система. Алостазни
терет значи “хабање” (“трошење”) које организам и његови регулациони
системи трпе у одговору на хронични, неамортизовани стрес. Алостазним
теретом могу бити погођени неуроендокрини, кардиоваскуларни, имунски и
метаболички систем. Због хроничног стреса може да дође до бројних поремећаја
који резултују патофизиолошким стањима која су удружена са хроничним
болестима: дисрегулација хормона стреса у хипоталамо-хипофизно-адреналном
и у симпатикоадреномедуларном систему, инфламационим цитокинима,
хормонима, чиниоцима имунитета и кардиоваскуларним биомаркерима
. Ефекти стреса на генетичком нивоу огледају се у у скраћењу теломера, као
показатеља старења ћелије. Будући да неки гени могу епигенетички да буду
модификовани само за време сензитивног периода развоја, епигенетичка
регулација у детињству, нарочито у сензитивном периоду, игра улогу у
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оштећењу система укључених у одговор на стрес у адултном добу и може
да буде скопчана с повећаним ризиком за хроничне болести. Насупрот томе,
подржавајуће окружење (позитивна интеракција детета и особе која га негује)
може да генерише позитивне епигенетичке промене па чак да доведе и до
реверзије постојећих негативних епигенетичких модификација и да успостави
нормално физиолошко реаговање (12-15).

ПРЕВЕНЦИЈА, СКРИНИНГ И ИНТЕРВЕНЦИЈЕ
Смањење ефеката значајних неповољних околности на здрав развој деце
битно је за прогрес и просперитет сваког друштва. Познато нам је да нека деца
стекну отпорност (резилијентност), тј. способност да без последица превладају
озбиљне тешкоће, док су друга деца у томе неуспешна. Од битне је важности да
се разуме како нека деца остану здрава упркос деловању озбиљних НИД, јер је
то од значаја за креирање програма који ће помоћи већини деце да остваре свој
потпуни потенцијал. Један од начина да разумемо настанак отпорности јесте
модел клацкалице: протективна искуства и вештине савладавања тешкоћа налазе се на једној, а значајне неповољне околности на другој страни. Отпорност
је евидентна када здравље и развој детета претежу према позитивном резултату (исходу), чак и када је на супротној страни наслаган велики терет. Кумулативни утицај позитивних искустава и вештина савладавања тешкоћа временом
може померити тачку ослонца клацкалице и олакшати постизање позитивних
резултата (16).
Најзначајнији појединачни чинилац у стицању отпорности јесте стабилан
и подржавајући однос са барем једним посвећеним родитељем или другом одраслом особом. Такав однос представља заштиту од поремећаја развоја детета.
Он такође доводи до изградње кључних способности детета које му омогућују
да се адаптира на неповољне околности. Темељ за изградњу отпорности представља комбинација подржавајућег односа, изградње вештине за адаптацију и
позитивних искустава (16).
Деца која се без последица суоче са значајним недаћама по правилу су биолошки отпорна и имају изграђен снажан однос са за њих значајним одраслим
особама у породици и заједници. Отпорност је резултат комбинације позитивних фактора. Ниједна лична особина ни социјални миље нису гаранције за позитиван исход код деце која доживљавају продужен токсични стрес. Oно што
изграђује способност детета да савлада недаће и превлада опасности за здрав
развој јесте интеракција биологије и средине.
Иденификован је скуп најчешћих чинилаца који предиспонирају позитиван
исход код деце суочене с озбиљним недаћама. Треба, међутим, имати у виду
да отпорност на једну врсту недаћа не значи неопходно и отпорност на
другу врсту. Међу чиниоцима који доприносе стицању отпорности истичемо
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следеће: подржавајући однос одрасла особа-дете; стварање могућности за
јачање адаптивних вештина и способности саморегулације; изградња осећаја
сопствене ефикасности; мобилизација извора вере, наде и културна традиција.
За развој отпорности од битног значаја је да дете научи да се избори са
савладивим опасностима. Треба знати да није сваки стрес штетан и да постоји
безброј прилика у животу сваког детета да искуси савладиви стрес. Уз помоћ
подржавајуће одрасле особе тај “позитивни стрес” ће промовисати раст и развој. Временом се повећава способност за превладавање препрека и тешкоћа
и стресори се перципирају као управљиви, уз повећање способности детета да
им се супротстави.
У сваком узрасту се могу ојачати способности које представљају темељ
отпорности. Мозак и други биолошки системи најадаптабилнији су у раном
узрасту. Иако њихов развој представља темељ за широку лепезу резилијентних понашања, за изградњу отпорности никада није касно. Активности које
су одговарајуће за узраст и доприносе унапређењу здравља могу значајно да
повећају шансе да се нека особа опорави од искустава која доводе до стреса.
Одрасле особе које код себе јачају способности за превладавање недаћа могу
боље да моделују здраве навике (понашања) код своје деце и да тако побољшају
отпорност наредне генерације. (16).
Идентификовање деце у високом ризику за токсични стрес јесте први корак
неопходан за предузимање превентивних, а по потреби и терапијских мера.
Пошто се фактори који излажу дете ризику за злостављање, занемаривање и
друга НИД поклапају са факторима ризика за токсични стрес, препоручује
се скрининг тих чинилаца: сиромаштво, незапосленост, социјална изолација,
низак образовни ниво, некомплетна породица, насиље у породици односно
међу партнерима, млади родитељи, као и чинилаца који се одосе на родитеље,
као што су низак степен самопоштовања, употреба психоактиввних
супстанција и депресија. Овај скрининг може да се изврши у току рутинских
превентивних прегледа, најбоље од прве до треће године живота, али и
доцније. Осим специфичних инструмената за ову намену (17) треба користити
методе универзалног скрининга, код све деце, који је интегрисан у стандардни
процес рада, као и друге врсте скрининга. Пошто је сада сасвим јасно да се
бихевиоралне и здравствене последице НИД могу испољити и у детињству,
спровођење скрининга је од битне важности за обуздавање развоја болести.
Осим тога, имајући у виду варијабилну презентацију токсичног стреса,
универзални скрининг деце у ризику за токсични стрес јесте битан, чак и код
оних који немају јасну симптоматологију. Скрининг пружа могућност да се
родитељи оспособе за улогу “пуфера” својој деци, нарочито када је “доза” НИД
висока. Ово је од огромне важности будући да је за делотворност интервенција
у превенцији негативних последица НИД од кључног значаја подржавајућа
улога одрасле особе (родитеља/неговатеља). Истражујући протективне и
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факторе ризика, педијатар је у прилици да стекне увид у постојеће изворе
отпорности на стрес и да унапреди однос привржености родитеља и детета и
да побољша протективне факторе с циљем превенције токсичног стреса (18).
Веома важан наредни корак јесте успостављање критеријума за клиничку
дијагнозу токсичног стреса који ће бити од велике помоћи у превенцији и
лечењу токсичног стреса и његових доживотних последица (2).
Шта предузети после скрининга НИД? Кључна стратегијска интервенција
подразумева едукацију пацијента/породице и циљано антиципативно вођство.
Ово вођство укључује едукацију пацијента/неговатеља о томе шта код детета
може да се очекује (антиципира) у току наредних неколико месеци или година. Антиципативно вођство помаже родитељима да разумеју НИД и токсични
стрес и да се навикну на оне ситуације које у кући, школи или у другим приликама могу да проузрокују стрес код детета. Оно их обучава да препознају потенцијалне симптоме токсичног стреса у њиховом почетку, као што су тешкоће
у фокусирању пажње, анксиозност, лош сан, губитак или добитак у тежини.
Антиципативно вођство повећава способност неговатеља да разуме своју улогу подршке детету у борби против стреса и да му обезбеди средства помоћу
којих ће изградити отпорност детета према стресорима (18). Антиципативно
вођство се фокусира на области које су се показале делотворним у суочавању
са стресом и које су у извесном смислу помогле у побољшању функције неуроендокриног и имунског система и последица по здравље: здрави односи, спавање, физичка активност, исхрана и боравак у природи. Осврнућемо се укратко
на неке од ових области, а за читаоца заинтересованог за детаљније информације упућујемо на прегледни рад са обимним наводима литературе (18).
Добро је познат позитивни утицај заштитне улоге родитеља/неговатеља
и сигурне привржености (атачмента) на здрав развој детета. Насупрот томе,
одсуство социјалне интеграције и социјалне подршке представљају значајније
чиниоце ризика за морталитет одраслих него пушење цигарета, алкохолизам и
физичка неактивност. Као што НИД имају “дозно-зависан” негативан утицај,
тако социјална интеграција има “дозно-зависан” позитиван утицај на здравље.
Краћи сан и лошији квалитет спавања повезани су с бројним болестима
одраслих и деце. Стандардна едукација у овој области подразумева неговање
рутина пред спавање, као што је читање књига и избегавање или ограничавање
времена проведеног пред екраном пре спавања. Друге интервенције обухватају
идентификацију стресора које дете остављају будним, физичку активност пред
спавање и коришћење медикамената.
Одговори на стрес укључују активацију симпатикуса (који смањује апетит
и мобилише енергетске депое) и хипоталамо-хипофизно-адреналне осовине
са ослобађањем кортизола (чиме се повећав апетит и жеља за уносом високоенергетске хране). Да ли ће доћи до губитка у тежини или до њеног повећања
под утицајем стреса, зависи од индивидуалних својстава, врсте стресора и
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дужине његовог деловања. Отуда је важна едкација о уравнотеженој исхрани и
о коришћењу здравих врста намирница са високим енергетским садржајем, као
што су орашасти плодови, јогурт, риба. Пошто токсични стрес може да доведе
до хроничне инфламације као последице дисрегулације имунског система,
треба заговарати храну с антиинфламаторним својствима (воће, поврће,
куркума, омега-3 масне киселине) и избегавати храну са проинфламаторним
свијствима (храна с ногу, претерано прерађена храна). Фаворизовање физичке
активности допринеће утрошку енергије и регулацији одговора на стрес.
Боравак у природи може да редукује стрес, и да побољша здравље снижењем фреквенције срца и крвног притиска, променом нивоа кортизола и побољшањем когнитивне функције. Препорука од стране педијатра да се посећују паркови доводи до смањења перципираног стреса и усамљености, повећања
физичке активности, снижења нивоа кортизола и пповећања отпорности на
стрес (18).
“Mindfulness” и медитација: ови појмови се разнолико дефинишу и интерпретирају па је тиме компликована и процена њиховог утицаја на здравље.
(“Mindfulness” у преводу на наш језик значи: свесна пажња, тј. усмеравање пажње на унутрашња и спољашња искуства без просуђивања, прихватање тих
искустава без покушаја да их променимо, потиснемо или зауставимо; то је
свесно усмеравање пажње ка садашњем тренутку, са прихватањем свих мисли,
емоција и телесних осећаја који се појављују; као метод тренирања пажње помаже да се, усмеравањем без расуђивања само на садашњи тренутак, научимо
како се боримо против стреса.) Интервенције засноване на mindfulness-у (јога,
медитација и друге) код деце могу да помогну у побољшању симптома сметњи
у менталној сфери. Програми засновани на mindfulness-у помажу у формирању отпорности и смањењу стреса родитеља те се као интервенције могу користити за управљање стресом код деце и родитеља/неговатеља (18).
Интегративни приступ је од виталног значаја за превенцију и лечење токсичног стреса у детињству. Лечење токсичног стреса захтева да се интервенције
предузму на време, а циљеви су да се ублаже стресори и индивидуални одговор
на стресоре, да се минимизује вулнерабилност а да се ојача отпорност. Ефекти
токсичног стреса су широко распрострањени и обухватају, осим појединца и
породице и заједницу и тичу се и здравствене заштите на националном нивоу.
Стога је и терапијски приступ стратификован на исти начин - од индивидуалног, породичног и нивоа заједнице, до националног нивоа (19).
У закључку, све је већи број научних доказа да је токсични стрес у
детињству, као медијатор НИД, повезан са поремећајима развоја мозга и са
поремећајима метаболичког, кардиоваскуларног и имунског система, као и са
повећаним ризиком за хроничне менталне и соматске болести. Стога ова тема
треба да буде укључена у едукацију и праксу педијатара ради постизања напред
наведених циљева.
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2

UVOD
Iskustva tokom detinjstva mogu da utiču na zdravlje tokom čitavog života.
Deca čije je detinjstvo stresno imaju veću verovatnoću da usvoje ponašanja štetna
po zdravlje tokom adolescencije, što kasnije u životu može dovesti do mentalnih
oboljenja ili telesnih bolesti poput raka, srčanih oboljenja i dijabetesa. Negativno
iskustvo u detinjstvu (NID) označava traumatično životno iskustvo koja se događa
pre 18. godine, a koje osoba pamti kada odraste.
NID ne predstavljaju opasnost samo za zdravlje (1). Osobe koje iskuse NID češće
imaju loše rezultate tokom školovanja, češće su uključene u kriminalne aktivnosti i,
napokon, manja je verovatnoća da postanu produktivni članovi društva (2,3).
Svrha ove studije bila je da se istraži rasprostranjenost faktora rizika, NID i
njihovih zdravstvenih i obrazovnih posledica, kao i povezanost NID sa načinom
funkcionisanja u bliskim odnosima i sa roditeljskim postupcima. Istraživanje je
sprovedeno na nacionalno reprezentativnom uzorku odraslih osoba uzrasta 18–65
godina u Srbiji.

METOD
Istraživanje je obavljeno kao studija preseka, sprovedena metodologijom
prikupljanja podataka licem u lice. Studija je učinjena na reprezentativnom uzorku
dobijenom višestepenim slučajnim uzorkovanjem, sa stratifikovanim klaster
uzorkom u prvoj fazi i slučajnim uzorkom u drugoj fazi. Konačni uzorak obuhvatao
je 2.792 ispitanika.
Primenjeni su upitnici koji procenjuju NID i ličnu i porodičnu zdravstvenu
anamnezu. Određeni oblici negativnih iskustava su procenjivani pomoću više
pitanja i ocenjivani na dva načina: kao „ikada” i „često” doživljeni NID. Ukupni
NID skorovi („ikada” i „često”) predstavljaju broj različitih oblika NID koji su se
dogodili u detinjstvu i adolescenciji ispitanika. Dodatni upitnici imali su za cilj
procenu psihijatrijskih simptoma, osnovnih crta ličnosti, vezivanja u partnerskim
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odnosima, stavova vezanih za roditeljstvo (telesno kažnjavanje), pozitivnih iskustava
u detinjstvu (PID), obrazovanja, kao i drugih socio-demografskih varijabli.

REZULTATI
Četiri ili više NID su zabeležena u oko 40% ispitanika, po kriterijumu “blaži” NID
(ikada doživljeni NID), i u oko 20% po kriterijumu “teži” NID (česti NID). Osobe
muškog pola su češće doživljavale različite oblike NID-a: češće su bili žrtve nasilničkog
ponašanja, učesnici u tučama, svedoci nasilja u zajednici i svedoci kolektivnog nasilja.
Ispitanici iz urbanih sredina su bili više izloženi različitim oblicima NID-a, kao što su
fizičko zlostavljanje, psihološko zlostavljanje, rastava roditelja, nasilničko ponašanje
i nasilje u zajednici. Osobe sa više NID značajno češće imale su niz zdravstvenih
problema (respiratorni, gastrointestinalni i kardiovaskularni problemi; neurološki
simptomi), dok je povezanost sa dijabetesom bila slaba. Takođe, viši broj NID je
bio značajno povezan sa većim intenzitetom različitih problema mentalnog zdravlja
povezanih sa traumom, kao što su disocijacija, poremećaji sna i seksualni problemi.
Osim toga, oni koji su iskusili više NID, poput fizičkog zlostavljanja, psihološkog
zlostavljanja, zlostavljanja majke od strane partnera, nasilničkog ponašanja, učešća
u tuči i nasilja u zajednici i sličnih, obično su više konzumirali alkohol i droge.
Ispitanici koji su doživeli više NID češće su pokušavali samoubistvo, kao i nesuicidno
samopovređivanje (NSSP).
Određeni broj NID takođe je bio značajno povezan sa crtama ličnosti (dimenzijom
dezintegracije). Više negativnih iskustava u detinjstvu takođe je bilo povezano sa
nesigurnim vezivanjem u partnerskim odnosima (viša anksioznost i, u manjoj meri,
izbegavanje kod vezivanja).
Pored NID, određena pozitivna iskustva u detinjstvu (PID) bila su prediktori
psihijatrijskih simptoma povezanih sa traumom, u smislu zaštitnog dejstva PID.
U ovoj studiji, više od polovine ispitanika se nije slagalo da je udaranje dece
korisna roditeljska disciplinska praksa. Broj NID (skor „ikada” doživljeni NID) bio
je u veoma slaboj korelaciji sa podrškom telesnom kažnjavanju. Kad je u pitanju
obrazovanje, oko 18% ispitanika napustilo je školu ili fakultet. Tendencija napuštanja
školovanja se povećavala sa brojem NID. Deca koja su bila izložena nasilju kod
kuće ili na nivou zajednice takođe su bila izložena nasilju i/ili ispoljavala nasilničko
ponašanje u školskom okruženju.

ZAKLJUČAK
Sprečavanje NID može da poboljša zdravlje tokom čitavog života, unapređujući
blagostanje i produktivnost osoba. Ukupni nalazi su smernica za buduće planiranje i
razvoj intervencija koje bi za cilj imale sprečavanje nasilja, kao i za razvoj programa
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podrške žrtvama nasilja.
Neophodna je saradnja i razmena informacija između stručnjaka i institucija
uključenih u prevenciju kad su u pitanju posledice NID.
Neophodno je staviti veći naglasak na pozitivna iskutva u detinjstvu u smislu
procene i intervencije, pošto ona imaju zaštitno dejstvo na razvoj i rezilijentnost.
Neophodno je obrazovanje roditelja, budućih roditelja, kao i stručnih lica koja rade
sa decom i adolescentima u domenu prepoznavanja prisustva zaštitnih faktora.
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2.1. АЛЕРГИЈА НА ПРОТЕИНЕ КРАВЉЕГ МЛЕКА
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Војводине, Нови Сад

ДЕФИНИЦИЈА И МЕХАНИЗАМ НАСТАНКА АЛЕРГИЈЕ НА ХРАНУ
Мало је болести у савременој медицини које показују такав тренд
повећања инциденце као што су то алергије. Практично и не постоји орган
или органски ситем који не може бити захваћен, па су сходно томе и клиничке
манифестације врло разнолике. Алергијске манифестације се не морају и често
се и не манифестују на месту контакта са алергеном, већ на удаљеним органима.
Алергија на храну се дефинише као штетан утицај на здравље који проистиче
из специфичног имунског одговора који се јавља и понавља након излагања
некој храни. Имунска реакција може бити посредована имуноглобулином Е,
не-IgE посредована или мешовита.
Механизам настанка IgE посредоване алергије на храну и оне која није IgE
посредована је приказан на табели 1.
Табела 1. Механизми настанка нутритивних алергија
Алергија на храну која је IgEпосредована

Алергија на храну која није IgEпосредована

Прво излагање – протеин хране
(антIgEн) улази у тело преко ГИ тракта,
коже и плућа. Тело производи IgE
антитела за тај antIgEn.
Други контакт: дегранулација
мастоцита
Отпуштање вазоконстриктора
вазодилататора, медијатора
инфламације

Прво излагање - Одложена реакција:>2
сата, обично након 36-48 сати, некад и
касније
Други контакт: Одложена реакција
неколико сати или чак до више дана
Може укључити и друге ћелије
имуног система, попут:
- Т ћелија
- Еозинофила
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АЛЕРГИЈА НА ПРОТЕИНЕ КРАВЉЕГ МЛЕКА
(Cow Milk Protein Allergy): учесталост и дијагноза
Протеини крављег млека су водећи узрок алергија на храну код
новорођенчади, одојчади и мале деце до 3 године старости. Јављају се у око 5%
новорођенчади и одојчади.
Што се дијагнозе алергије на протеине крављег млека тиче, за клиничку
праксу, одређивање специфичног IgE у узорку крви и кожни убодни алерго
тест (skin prick тест - SPT) су, са практичног и финансијског аспекта, једини корисни дијагностички тестови у било ком узрасту. Комбинација та 2 теста није
неопходна за потврду дијагнозе. Присуство Cow Milk Protein - специфичног
IgE и/или позитивног SPT на кравље млеко указује на сензибилизацију на CMP
и на текући имуноглобулином Е посредован имунолошки процес, али CMPА
може постојати и у случају негативног једног или оба налаза. Резултати се,
стога, морају тумачити у контексту медицинске анамнезе и процедуре провокације храном.

ПРЕПОРУКЕ ЗА ДИЈАГНОСТИЧКУ (ЕЛИМИНАЦИОНУ) ДИЈЕТУ
Препоруке за дијагностичку (елиминациону) дијету, у зависности од врсте
исхране и узраста су следеће:
1. Природна исхрана новорођенчета и одојчета је најоптималнији начин
задовољења њихових нутритивних потреба, стога мајке које доје треба
подстицати да и током теста елиминације наставе дојење уз потпуно избегавање
млека и млечних производа у сопственој исхрани. Ово захтева квалификовано
дијететско саветовање да би се потпуно искључили скривени извори CMP.
За дијагностичку елиминацију код новорођенчади и одојчади на природној
исхрани, у случајевима са израженим клиничким симптомима потребно је
користити формуле засноване на аминокиселинама (AAF). Током овог периода
стабилизације стања детета потребно је да се прекине са подојима, а да мајка
измлаза млеко уз исхрану без CMP.
2. Код новорођенчади и одојчади потпуно или делом на исхрани формулом
елиминациону дијету треба почети екстензивно хидролизованом формулом
(eHF) која има доказану ефикасност код CMPА. Међутим и код новорођенчади
и одојчади из ове групе са симптомима који су екстремно изражени, као и
код искључиво дојених, први избор су ААF формуле. Формула заснована
на протеинима соје може бити опција за одојчад старију од 12 месеци.
Елиминациону дијету у трајању од 7 до 28 дана, могу препоручити педијатар
у саветовалишту примарне здравствене заштите, одабрани педијатар или
педијатар на одељењу секундарног нивоа здравствене заштите.
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ИСХРАНА НОВОРОЂЕНЧАДИ СА АЛЕРГИЈОМ НА ПРОТЕИНЕ КРАВЉЕГ
МЛЕКА
Пре почетка лечења, а после документованог значајног побољшања
током дијагностичке елиминације, дијагнозу CMPА треба потврдити
стандардизованим тестом оралне провокације (chalenge test): протеине
крављег млека треба поново увести у исхрану. Ако се провокација покаже као
позитивна, дијагноза CMPА је потврђена. Тест оралне провокације мора бити
стандардизован и у свим тежим или сумњиво тешким случајевима мора
бити извођен у болничким условима уз обезбеђен интравенски пут.
Препоруке за терапијску дијету, код новорођенчади/одојчади са доказаном
алергијом на протеине крављег млека су следеће:
1. У случајевима доказане CMPА када је новорођенче/одојче искључиво
на природној исхрани мајку треба охрабрити да настави дојење уз одржавање
дијете без CMP. У том случају дојиљи треба обавезно дати суплементе
калцијума.
2. У случајевима доказане CMPА када мајка не жели да настави природну
исхрану, или је новорођенче/одојче било искључиво или делом на вештачкој
исхрани, треба приступити елиминационој дијети применом терапијске
формуле. О врсти терапијске формуле која ће бити примењена и дужини
терапијске елиминације CMP одлучује педијатар субспецијалиста имунолог,
гастроентеролог или нутрициониста.
*Основу препорука чини „Документ о медицинском ставу“ штампан и
објављен 2012. године са ауторским правом ESPGHAN и NASPGHAN, који је in
extensor преведен од стране судског тумача за енглески језик и доступан је на
сајту Удружења педијатара Србије.

ЛИТЕРАТУРА
1. Koletzko S, Niggemann B, Arato A, et al. Diagnostic approach and management
of cow's-milk protein allergy in infants and children: ESPGHAN GI Committee
practical guidelines. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2012; 55:221–9.
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2.2. АЛГОРИТАМ ЗА ДИЈАГНОЗУ И
ЛЕЧЕЊЕ КОНГЕНИТАЛНЕ
ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНЕ ИНФЕКЦИЈЕ
Јелена Мартић
Институт за здравствену заштиту мајке и детета
Србије „др Вукан Чупић“, Београд
Медицински факултет Универзитета у Београду
Инфекција цитомегаловирусом (ЦМВ) представља најчешћу конгениталну
инфекцију новорођене деце. Већина инфициране новорођенчади нема знакове
болести на рођењу (асимптомски облик), док код око 10% новорођенчади
инфекција је манифестна (симптомски облик). Водећи је узрок сензоринеуралног
оштећења слуха, а може узроковати и тешке неуроразвојне секвеле (моторни
поремећаји, интелектуални дефицит, оштећење вида, конвулзије). Одлука о
спровођењу антивирусне терапије доноси се на основу тежине облика болести,
због чега је изузетно битно упознати неонатологе и педијатре са алгоритмом за
дијагнозу и лечење.

ЕПИДЕМИОЛОГИЈА
Цитомегаловирус је убиквитаран у људској популацији широм света, а
серопреваленција варира у различитим деловима, од око 50% у развијеним
земљама (Сједињене Америчке Државе, Канада) до 100% у неразвијеним и
земљама у развоју. Такође, и код жена у репродуктивном добу серопреваленција је у складу са наведеним подацима (50-85% у развијеним земљама и до 100% у неразвијеним). Примарна ЦМВ инфекција труднице носи
највећи ризик за вертикалну трансмисију инфекције на плод, када учесталост конгениталне ЦМВ инфекције износи 30-35%. У случају , секударне
ЦМВ инфекције труднице учесталост инфекције плода је знатно нижа и износи 1,1-1,7 % (1).
Конгенитална ЦМВ инфекција новорођенчета представља најчешћу
конгениталну инфекцију на глобалом нивоу, а инциденција износи 0,6-0,7%
живорођених у развијеним земљама и 1-5% живорођених у неразвијеним
земљама (1, 2).
Морталитет током прве године живота код деце оболеле од конгениталне
ЦМВ инфекције је 4-8%. Значајно је напоменути и да је конгенитална ЦМВ инфекција најчешћи узрок негенетског сензоринеуралног оштећења слуха (СНХЛ)
код деце у развијеним земљама.
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Поред вертикалне, могућ је и хоризонтални пут трансмисије ЦМВ
инфекције на новорођенче најчешће доласком у директни контакт са
вирусом из мајчиног млека (нарочито значајно код превремено рођене
новорођенчади) или крви (путем трансфузије).

ПАТОГЕНЕЗА И КЛИНИЧКА СЛИКА КОНГЕНИТАЛНЕ
ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНЕ ИНФЕКЦИЈЕ
Конгенитална ЦМВ инфекција настаје вертикалном трансмисијом
инфекције са мајке на плод у току трудноће, а може настати током било ког
периода гравидитета. Услед виремије мајке долази до инфекције трофобласта,
потом долази до инфекције ендотелних ћелија плода и појаве виремије плода са
репликацијом вируса у бројним ткивима и органима. Значајна је репликација
ЦМВ у бубрезима плода и последича екскреција ЦМВ путем урина у амнионску
течност. Вертикална трансмисија подрзумева и перинаталну (контактом
са инфицираним секретом у порођајном каналу породиље) и постнаталну
трансмисију ЦМВ инфекције (путем инфицираног мајчиног млека и путем
трансфузије).
Инфекција трудница може бити примарна и секундарна. Примарна
ЦМВ инфекција трудница се јавља код претходно серонегативних трудница,
а секундарна код претходно серопозитивих трудница као последица
реактивације већ постојеће инфекције или инфекције новим сојем ЦМВ. До
инфекције плода знатно чешће долази у случају примарне ЦМВ инфекције
труднице, старијег животног доба труднице, док се тежа клиничка слика
конгениталне ЦМВ инфекције са тежим секвелама јавља када до инфекције
плода дође у првој половини периода гестације, посебно у првом триместру.
Значајно је напоменути да су под повећаним ризиком од ЦМВ инфекције
труднице које се брину о сопственом млађем детету или које раде у установама
које се баве бригом о млађој деци, с обзиром да велики број деце излучује ЦМВ
путем екскрета у првим годинама живота.

КЛИНИЧКА СЛИКА КОНГЕНИТАЛНЕ ЦМВ ИНФЕКЦИЈЕ НОВОРОЂЕНЧЕТА
КонгениталнаЦМВинфекцијановорођенчетасеможејавитиуасимптоматском
или симтомском облику, па и сама клиничка слика варира од потпуног одсуства
клиничких знакова до животно угрожавајуће дисеминоване форме обољења.
Асимптоматска форма обољења се чешће јавља и то код 85-90% новорођенчади,
док се симптоматска форма обољења јавља код 10-15% новорођенчади. Секвеле
(неуролошке, неуроразвојне, сензоринеуралне) се јављају и код симптоматских
(36-90%) и код асимптоматских форми обољења (5-15%) (2).
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Новорођенче са симптоматском формом обољења испољава један или
више наведених клиничких знакова наведених у табели 1.
Табела 1. Клинички знаци конгениталне цитомегаловирусне инфекције и
њихова учесталост
Клинички знаци

%

Петехије или пурпура

50-75

Жутица

40-70

Хематоспленомегалија

40-60

Мала тежина за гестацију

40-50

Микроцефалија

35-50

Сензоринеурално оштећење слуха

35

Летаргија и хипотонија

30

Тешкоће у храњењу

20

Хориоретинитис

10-15

Конвулзије

5-10

Хемолизна анемија

5-10

Пнеумонија

5-10

Око 8-10% новорођенчади са симптомским обликом инфекације
има животно угрожавајући облик, који се поред наведених поремећаја
манифестује неспецифичним симптомима сепсе. Нарочито је заступљен код
превремено рођене новорођенчади и новорођенчади са имунским дефицитом.
Други, ређи знаци обухватују асцитес, миокардитис, кардиомиопатију,
ентероколитис, инсипидни дијабетес и нефротски синдром.
Сензоринеурално оштећење слуха је једна од најзначајнијих последица
конгениталне ЦМВ инфекције. Посебно је битно истаћи да поред скоро
половине новорођенчади са симптомских обликом који имају оштећење слуха
на рођењу, оно се може јавити и одложено, што намеће потребу дугогодишњег
праћења. Такође и значајан број новорођенчади са асимптомским обликом
има СНОС, па поједини аутори као посебан облик болести издвајају
асимптомску инфекцију са изолованим оштећењем слуха. Овај поремећај се
може очекивати код 10-15% новорођенчади с асимптомским обликом ЦМВ
(3).
Хориоретинитис, је обично удружен са поремећајем у психомоторном
развоју, с обзиром да често узрокује појаву ожиљака на ретини, атрофију
оптичког нерва, губитак вида или страбизам.
Карактеристични лабораторијски поремећаји код новорођенчади
са симптомском конгениталном ЦМВ инфекцијом су повишени нивои
трансаминаза у серуму (50-83%), тромбоцитопенија (48-77%) и директна
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и индиректна хипербилирубинемија 36-69%). Остали ређи налази су
хемолизна анемија, леукопенија, неутропенија (2,3).
Код новорођенчади са конгениталном ЦМВ инфекцијом битне промене
се могу открити неуроимиџингом: интракранијалне калцификације
(локализоване перивентрикуларно), лентикулостријатна васкулопатија,
поремећаји у белој маси и поремећаји миграције (полигирија, пахигирија и
лизенцефалија), вентрикуломегалија, перивентрикуларна леукомалација и
цистичне промене у можданом ткиву.

ДИЈАГНОЗА
Дијагностика матерналне, феталне и неонаталне ЦМВ инфекције обухвата
серолошке методе у циљу доказивања антитела на ЦМВ у серуму и изолацију
ЦМВ или његових партикула из различитих биолошких материјала, за шта се
данас углавном користе методе молекуларне дијагностике (реакција ланчане
полимеразе – ПЦР). Препоручене дијагностичке методе за доказивање примарне
инфекције мајке, инфекције плода и новорођенчета цитомегаловирусом
приказане су у табели 2 (3, 4).
Табела 2. Препоручене дијагностичке методе за доказивање примарне
инфекције мајке, инфекције плода и новорођенчета цитомегаловирусом
Инфекција

Дијагностичка метода

Напомена

Примарна
инфекција
мајке

-IgG сероконверзија
-позитиван IgM,
позитиван IgG, низак
авидитет IgG

-појава IgG код претходно негативне
особе
-2 узорка у размаку од 2-3 недење
-лажно позитиван IgM (вирусне
инфекције Парво Б19, EБВ)

Фетална
инфекција

Амниоцентеза - ПЦР
на ЦМВ у плодовој
води

Изводи се >21 ГН или >5-6 недеља од
инфекције мајке
Индикације: клинички знаци
примарне инфекције мајке, суспектни
серолошки налази или УЗ регистроване
абнормалности плода

Инфекција
Култура или ПЦР на
новорођенчета ЦМВ у урину, ЦСТ,
крви, саливи

Понављање анализа у узрасту од 1,3,6
и 12 месеци, потом једном годишње до
6. године

ТЕРАПИЈА ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНЕ ИНФЕКЦИЈЕ НОВОРОЂЕНЧЕТА
Терапија конгениталне ЦМВ инфекције обухвата антивирусну и потпорну
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терапију. Антивиротици избора су валганцикловир (про-лек ганцикловира,
у облику оралног раствора) и ганцикловир (у облику раствора за ињекције
и инфузије). Избор антивирусног лека зависи од тежине клиничке слике и
могућности апсорпције путем гастроинтестиналног тракта. Ганцикловир
се примењује у случају тешких и животно угрожавајућих форми, док се
валганцикловир сматра леком избора код свих осталих болесника.
С обзиром на нежељена дејства антивирусне терапије њено започињање
се саветује у случајевима умерено тешких и тешких облика инфекције,
као и облика са захваћеношћу ЦНС-а када терапију треба започети одмах
након потврде конгениталне ЦМВ инфекције, најкасније током првих месец
дана живота (4, 5). Режим дозирања ганцикловира је 6 mg/kg телесне масе
интравенски, два пута дневно, док је режим дозирања валганцикловира 16
mg/kg ТМ перорално, два пута дневно. Пажњу треба обратити на токсично
деловање лека на хематопоетски систем, посебно на могућност настанка
леукопеније/неутропеније када се препоручује смањење дозе лека. Трајање
терапије такође зависи од облика болести, уобичајено терапије траје шест
недеља. Последњих неколико година, показано је да продужена перорална
терапија валганцикловиром значајно унапруђује психомоторни развој деце
са конгениталном ЦМВ инфекцијом, па се саветује увек у случајевима тешких
облика и облика са захваћеношћу ЦНС-а. Тренутне смернице Европског
експертског консензуса за лечење конгениталне ЦМВ инфекције приказане су
у табели 3 (6).
Табела 3. Смернице Европског експертског консензуса за лечење
конгениталне цитомегаловирусне инфекције
Клинички облик инфекције

Терапија

Асимптомски
(без клиничких и лабораторијских знакова
болести)

Без терапије

Трајање терапије

Лакши облици болести
Без терапије
(изоловани или пролазни поремећаји: жутица,
петехије, ИУЗР, максимално 2 клиничке
манифестације)
Умерено тежак облик
(перзистирање хематолошких и биохемијских
поремећаја или више од 2 лакша поремећаја)

Да

6 недеља до 6
месеци

Тешки облици без оштећења ЦНС-а
(оштећење јетре, хепатоспленомегалија)

Да

6 недеља до 6
месеци

Обољење ЦНС-а

Да

6 месеци

Оштећење слуха*
*мишљење већине експерата, није консензус

Да

6 месеци
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Потпорне мере се примењују код новорођенчади са тешком и животно
угрожавајућом формом обољења и обухватају: надокнаду течности, корекцију
електролитног и ацидобазног дизбаланса, трансфузију (тромбоцита и других
крвних продуката), терапију конвулзија (примена антиепилептика), механичку
вентилацију и оксигенотерапију, парентералну исхрану и антибиотску терапију
у случају секундарне бактеријске инфекције.

ПРЕВЕНЦИЈА
Превенција конгениталне ЦМВ инфекције новорођенчета обухвата
доказане, као и мере које су предмет актуелних клиничких студија и за које још
увек не постоји довољно доказа. Доказане мере превенције обухватају:
•

превенцију примарне инфекције труднице (едукација трудница у вези
примене одговарајућих хигијенских мера)

•

превенцију трансмисије ЦМВ инфекције путем крви и крвних
продуката

•

превенцију трансмисије ЦМВ инфекције путем мајчиног млека
(значајно
код превремено рођене новорођенчади).

Предмет актуелних клиничких студија су мере превенције ЦМВ инфекције
које обухватају:
•

антенаталну примену ЦМВ-специфичног хиперимуног глобулина
(ЦМВ ИВИГ)

•

антенаталну антивирусну терапију након потврде феталне ЦМВ
инфекције

•

примену ЦМВ вакцине
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2.3. ВАРИЧЕЛА ЗОСТЕР ИНФЕКЦИЈА
НОВОРОЂЕНЧЕТА
Татјана Николић
Клиника за гинекологију и акушерство Универзитетског
клиничког центра Србије, Београд

ЕТИОЛОГИЈА И ПАТОГЕНЕЗА
Узрочник варичела зостер инфекција је истоимени вирус, члан групе
Херпесвирида, којима припадају и Цитомегаловирус, Епстеин-Бар варис,
Херпес симплекс вируси тип 1 и 2 и Хумани херпес вируси тип 6,7 и 8. Варичела је широко распрострањено обољење, различитог клиничког испољавања, од
веома благе клиничке слике до тешких форми које захтевају хоспитализацију и
примену интравенске терапије. Најчешће се виђа у раном узрасту, током првих
6 година живота, али до инфекције може доћи и касније, па и током гравидитета када представља ризик по фетус и новорођенче (1, 2, 3).
Варичела инфекција новорођенчета може настати интраутерусно, током
порођаја или по рођењу. Тачан механизам настанка интраутерусне инфекције
није познат, али се претпоставља да виремија мајке доводи до инфекције
плаценте и последично томе инфекције фетуса. Томе у прилог говори
хистолошки налаз гранулома и акутне инфламације постељице, као и налаз
вирусне ДНК у феталним органима (3). Интрапартална инфекција настаје
директном контаминацијом током проласка кроз порођајне путеве, док по
рођењу новорођенче добија инфекцију капљичним путем или директним
контактом своје коже са везикулама на мајчиној кожи (2).
Насупрот варичели, зостер инфекција мајке током гравидитета не
представља значајан ризик по новорођенче, с обзиром да је прелазак вируса до
фетуса током зостера изузетно редак, a мајка има већ формирана антитела које
је пренела на новорођенче (2, 4).

КЛИНИЧКО ИСПОЉАВАЊЕ
Клиничко испољавање, ток и исход инфекције новорођенчета Варичела
зостер вирусом зависе од момента испољавања инфекције код мајке
(антенатално, перипартално, постпартално), мајчиног имунолошког статуса,
као и гестацијске старости и здравственог стања новорођенчета (2, 5).
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КОНГЕНИТАЛНИ ВАРИЧЕЛА СИНДРОМ (КВС)
Ииспољава се код новорођенчади инфициране током 1. и 2. триместра,
углавном у склопу инфекције настале у првих 20 недеља, ређе до 28. недеље
трудноће. Трансмисија није висока у овом периоду трудноће и износи
до 2%. Болест најчешће захвата кожу, екстремитете, очи и централни и
аутономни нервни систем. Карактеристичне ожиљне промене на кожи (хипо
или хиперпигментовани ожиљци испод нивоа остале коже) сматрају се
последицом оштећења сензорних нерава. Очне промене обухватају катаракту,
хориоретинитис, Хорнеров синдром, птозу, микрофталмију или нистагмус.
Типичне промене на екстремитетима су хипоплазија костију и мишића и/
или одсутни или малформисани прсти. ЦНС абнормалности, у оквиру КВС,
укључују кортикалну атрофију, конвулзије и менталну ретардацију. Многа од
оболеле деце имају микроцефалију, за коју се претпоставља да је последица
енцефалитиса и оштећења мозга у развоју. Дисфункције аутономног нервног
система се испољавају као неурогена бешика, хидроуретер, езофагеална
дилатација и рефлукс који може бити узрок аспирационе пнеумоније. KВС
носи ризик морталитета 30% у првим месецима по рођењу (1 ,3, 4).
У склопу инфекције настале у 3. триместру гравидитета не развија се КВС
али дете може добити херпес зостер током прве 2 године након рођења (1).

НЕОНАТАЛНА ВАРИЧЕЛА
Имајући у виду инкубациони период од 10 до 24 дана, неонатална варичела
инфекција се испољава код новорођенчади заражене у последње три недеље
гравидитета, током порођаја или у првом месецу по рођењу.
Инфекција која се код мајке испољила 5 до 20 дана пре порођаја, може се
код новорођенчета очекивати у првих 4 дана по рођењу, односно 9 до 15 дана
након појаве оспе код мајке. Како је било времена за синтезу специфичних
имуноглобулина, новорођенче је бар делимично заштићено и може се, уз кожне
промене, очекивати блага или макар умерена клиничка слика болести (1, 2).
Највећи ризик по новорођенче је перипартална појава болести мајке,
у периоду од 5 дана пре порођаја до 2 дана после порођаја. Уз изложеност
високој концентрацији вируса и високу стопу трансмисије (20-50%), било је
мало времена за пренос довољне концентрације антитела. Стога се код ове
новорођенчади, између 5. и 10. дана по рођењу, поред карактеристичних
кожних промена, може очекивати појава дисеминованог животно угрожавајућег облика болести у виду пнеумоније, хепатитиса, енцефалитиса и тешке
коагулопатије која резултира инсуфицијенцијом јетре и тромбоцитопенијом.
У тим случајевима морталитет досеже 20-30% (1, 2).
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За разлику од новорођенчади код које се клиничка слика испољила у првих
10-12 дана по рођењу, за које се сматра да је инфекција наступила пренатално,
испољавање инфекције од 13. дана надаље се објашњава постнаталном
инфекцијом. Осим код превремено рођене деце, варичелу стечену у првом
месецу живота обично прати благи или умерен облик болести. Иако код
новорођенчади серонегативних мајки нема пренетих заштитних антитела,
сматра се да је њихов ћелијски имунски одговор недовољно компетентан у
одбрани од хематогене дисеминације инфекције, али довољно компетентан да
спречи или смањи репликацију вируса унетих респираторним путем. Тежину
клиничке слика бар делимично одређује и количина унетог вируса (2, 6).
Посебан значај има нозокомијална инфекција варичелом на одељењима
неонатологије, а нарочито на одељењима интензивне неонаталне неге, на
којима се озбиљне консеквенце могу предупредити само антиципирањем
проблема и неодложном применом адекватних мера превенције и терапије (5).

ДИЈАГНОСТИЧКЕ МЕТОДЕ
Дијагноза се поставља на основу клиничке слике. Уколико су знаци
инфекције нејасни, дијагноза се може потврдити налазом вирусне ДНК
методом ПЦР прегледа бриса везикуле или одређивањем ВЗВ антигена методом
имунофлуоресценције. ВЗВ се може и култивисати из течности везикуле, али
је ова метода спора и мање сензитивна. Дијагноза КВС фетуса се одређује
ПЦР тестирањем феталне крви или амнионске течности у гестацији од 17. до
21. недеље, уз ултросонографски преглед који треба планирати бар 5 недеља
након инфекције мајке ради откривања евентуалних феталних аномалија.
Постнатална дијагноза КВС се поставља на основу анамнестичког податка
о инфекцији мајке током 1. или 2. триместра, присуства карактеристичних
феталних аномалија и присуства показатеља интраутерусне ВЗВ инфекције као
што су: присуство ВЗВ ДНК код новорођенчета, присуство ВЗВ специфичних
IgM антитела у крви пупчаника или IgG антитела након 7. месеца по рођењу,
као и појава клиничке слике зостер инфекције током раног детињства (3, 4).

ПРЕВЕНЦИЈА И ТЕРАПИЈА
Време испољавања инфекције код мајке и новорођенчета, као и тежина
клиничке слике, одређују индикације за примену профилактичких и
терапијских мера, као што су примена варичела-зостер имуноглобулина и
ацикловира. Варичела зостер имуноглобулин (Varizing) се препоручује у дози
125 јединица интрамускуларно за новорођенчад ТМ >2 kg, односно половина
дозе уколико су ТМ <2 kg (7). У недостатку варичела-зостер специфичног
имуноглобулина, препорука је да се примени неспецифични имуноглобулински
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препарат интравенски у дози од 400 mg/kg ТМ. Препоручена дозе ацикловира
за новорођенче је 30 mg/kg дневно подељено у 3 дозе током 10 дана уколико је
индикована венска терапија, односно 80 mg/kg дневно подељено у 4 дозе 7 до 10
дана ако је индикована перорална терапија (2, 5).
Инфекција мајке у 1. и 2. триместру трудноће
Пасивном имунизацијом труднице ВЗИГ смањује се ризик настанка
инфекције труднице, након контакта са инфицираном особом. Препорука је да
ВЗИГ примени у прва 4 дана, а најкасније до 10 дана након контакта. У недостатку
ВЗИГ може се дати ИВИГ. Упркос примењеној пасивној имунизацији, постоји
ризик од развоја инфекције, због чега је неопходно пратити евентуалну појаву
клиничких симптома болести. У случају развоја инфекције, и код трудница
које су примиле ВЗИГ, постоји ризик развоја КВС фетуса, али се очекује мања
концентрација вируса и самим тим мања вероватноћа преноса инфекције
са мајке на плод. ВЗВ инфекција у трудноћи се лечи пероралном применом
ацикловира, осим у случају појаве компликација када се прелази на интравенску
примену. Иако ацикловир прелази плацентарну баријеру, није познато да ли
смањује ризик развоја КВС (3).
Инфекција мајке испољена 6 до 20 дана пре порођаја
Препоручује се хоспитализација и изолација мајке и новорођенчета у трајању
од најмање 3 дана, и примена ВЗИГ или ИВИГ што пре унутар 48-96 сати од
рођења. Уколико се испољи оспа, започети примену ацикловира перорално
током 7 дана уз хоспитализацију (2).
Инфекција мајке испољeна 5 дана пре до 2 дана после порођаја
Уз изолацију мајке и новорођенчета у трајању од најмање 3 дана, применити
ВЗИГ или ИВИГ што пре унутар 48-96 сати од рођења. Седам дана од појаве оспе
код мајке, започети интравенску примену ацикловира. У најтежим клиничким
случајевима, примена терапије може се продужити до 3 недеље (2).
Инфекција мајке испољена 3 до 28 дана после порођаја
Овој новорођенчади се профилактички укључује перорална терапија
ацикловиром, почевши од 7. дана избијања оспе код мајке, уз хоспитализацију и
изолацију чије трајање зависи од процене лекара. У ретким случајевима, болест
се упркос профилакси, може развити и тада треба прећи на интравенско давање
ацикловира током 3 недеље (2).
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Новорођенче након контакта са инфицираном особом
Ризиком се сматра директан контакт или боравак у истој просторији са особом
оболелом од варичеле. Ако је у питању зостер, ризик је само директан контакт са
везикулама. Серолошки статус мајке пресудан за приступ новорођенчету. Ако је
мајка серопозитивна, препоручује се само двонедељна опсервација новорођенчета,
уз увођење пероралне терапије ацикловиром и разматрањем потребе за
хоспитализацијом, уколико се појаве знаци инфекције код новорођенчета. Код
новорођенчета серонегативне мајке или непознатог серолошког ВЗВ статуса,
у случају појаве инфекције, обавезна је хоспитализација уз пероралну терапију
благих и интравенску терапију тежих клиничких облика. У склопу неонаталне
ВЗВ инфекције, не треба губити из вида и могућност истовремене бактеријске
инфекције. Стога је код новорођенчета са ВЗВ инфекцијом, која имају температуру
>38oC или повишен CRP, препоручена бактериолошка обрада и интравенска
антибиотска терапија уз ацикловир, до добијања резултата бактериолошких
анализа (2).
Незрело новорођенче
Приступ овој новорођенчади зависи од гестацијске старости и
имуносеролошког статуса мајке, имајући у виду де са ради о имунолошки
незрелој и веома вулнерабилној популацији новорођенчади. Уколико је
новорођенче гестацијски млађе од 28 недеља, без обзира на ВЗВ серолошки
статус мајке или је новорођенче гестације 29 до 37 недеља серолошки
негативне мајке, у случају контакта са инфективном особом, индикована је
профилакса ВЗИГ или ИВИГ уз интравенску терапију ацикловиром, у случају
појаве клиничке слике инфекције (2, 4).
Новорођенчад која се лече на Одељењу интензивне неонаталне неге
Новорођенчад која су била у контакту са оболелим од варичеле треба
груписати и изоловати од новопримљених пацијената, у периоди од 8 до 21 дан
након контакта. Примена ВЗИГ је индикована код новорођенчади серонегативних
мајки, као и новорођенчади <28 г.н. или ТМ ≤1000 g, независно од ВЗВ статуса
мајке, и изолација ове групе новорођенчади би требало да траје чак 28 дана (4, 5).
Дојење се препоручује код све деце под ризиком или са развијеном варичела
инфекцијом, имајући у виду протективно дејство антитела у мајчином млеку (4).
Додатна мера превенције ВЗВ инфекције новорођенчета може бити и
вакцинација серонегативних чланова породице, посебно ако су били у контакту
са зараженом особом, у којој ситуацији је препорука да вакцину приме унутар 72
сата од контакта, уз ревакцинацију након 6 недеља (2).
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3.1. СЕКСУАЛНО УЗНЕМИРАВАЊЕ И
ЗЛОСТАВЉАЊЕ АДОЛЕСЦЕНАТА
Александра Стојадиновић
Медицнски факултет Универзитета у Новом Саду
Институт за здравствену заштиту деце и омладине
Војводине, Нови Сад

ДЕФИНИЦИЈЕ
Адолесцент - особа узраста 10 до 19 година (према дефиницији Светске
здравствене организације) (1).
Дете - особа узраста од рођења до 18 година (према Конвенцији о правима
детета Уједињених нација) (2). У овом тексту ће у потреби бити појам
адолесцент, али ће се и употреба појма „дете“ односити на особе које су у
периоду адолесценције, као и на особе оба пола.
У литератури на српском језику се најчешће говори о сексуалном
узнемиравању и злостављању, иако би адекватнији појам, који би обухватио
наведене појмове био сексуална злоупотреба.
Према дефиницији Светске здравствене организације сексуална
злоупотреба детета представља укључивање детета у било коју сексуалну
активност коју оно не схвата у потпуности, са којом није сагласно, за коју није
развојно дорасло и са којом није у стању да се сагласи, односно укључивање
детета у ону сексуалну активност којом се крше закони или социјалне норме
(3). Деца могу да буду сексуално злоупотребљена од одраслих или друге деце,
који се због свог узраста или достигнутог степена развоја налазе у положају
да су одговорни за злупотребљено дете, имају поверење детета или моћ над
њим. Сексуална злоупотреба обухвата и инцест који подразумева злоупотребу
који спроводи члан породице или близак рођак. Сексуално злостављање има
за циљ задовољење потреба злостављача или треће особе Адолесценти могу да
доживе сексуално злостављање од својих вршњака и у оквиру забављања или
интимних односа.
Сексуални напад – употреба физичке силе ради покушаја или остваривања
пенетративног сексуалног односа. Обухвата сексуални однос које се дефинише
као пенетрација у вагину или анус пенисом, другим делом тела или предметом
уз употребу физичке силе. Силовање такође обухвата и оралну пенетрацију,
односно продирање у уста пенисом, другим делом тела или предметом. (4)
Законска дефиниција силовања може да буде различита у различитим државама
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што може да утиче на медико-легалне аспекте збрињавања и пружања помоћи
и подрше жртвама. Починилац силовања може да буде одрасла особа, друго
дете или адолесцент, која је позната или потпуно непозната жртви. Сексуални
напад је шири појам који обухвата непентративни сексуални чин и неконтактне
сексуалне радње.

ОБЛИЦИ СЕКСУАЛНЕ ЗЛОУПОТРЕБЕ
Најчешће се разликују три типа сексуалне злоупотребе адолесцената (5):
1. Бесконтактна злоупотреба - претња сексуалном злоупотребом, вербално сексуално
2. узнемиравање и малтретирање, подстицање на сексуалну активност, непристојно излагање односно приказивање свог обнаженог тела жртви,
насилно или манипулативно приморавање жртве да се обнажи, мастурбирање пред жртвом, приморавање жртве да мастурбира или да ставља
прсте или различите предмете у вагину или анус пред злостављачем,
фотографисање обнажене жртве или присиљавање жртве да себе фотографише док је без одеће, употреба обнажених фотографија жртве у
порнографске сврхе, излагање адолесцента порнографским садржајима
преко информационо-комуникационих технологија (ИКТ), упућивање
жртви вербалних порука, фотографија или снимака са сексуалном садржином.
3. Контактна сексуална злоупотреба која подразумева пенетративни
сексуални однос.
4. Контактна сексуална злоупотреба изузев пенетративног сексуалног
односа- сексуализовано додиривање или миловање по телу и спољашњим
гениталијама без обзира да ли је жртва обучена или обнажена,
надраживање детета кроз орално генитални, генито-генитални или
генитално-анални контакт, приморавање жртве да над злостављачем
врши претходно поменуте радње.
Треба имати у виду да се сексуална злоупотреба деце и адолесцената
често спроводи без примене физичке силе, али уз примену манипулације
која може бити психолошка, емоционална или материјална.

УЧЕСТАЛОСТ СЕКСУАЛНЕ ЗЛОУПОТРЕБЕ АДОЛЕСЦЕНАТА
Прецизни подаци у учесталости свих описаних облика сексуалне злоупотребе
адолесцената нису познати. Према подацима СЗО из 2011. године, процењује се
да је 18% девојчица и 8% дечака широм света доживело сексуалну злоупотребу (6).
Мета-анализа из 2013. године о актуелној преваленцији сексуалне злоупотребе
деце (узраст испод 18 година) указала је да је око 9% девојчица и 3% дечака
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доживи покушај или комплетан насилни сексуални однос (орални, вагинални
или анални), а да 13% девојчица и 6% дечака доживи неки облик контактне
сексуалне злоупотребе (7). У САД је 6,5% жена старости 18 до 44 године навело
да је доживело насилну сексуалну иницијацију, што одговара броју од 3.351.733
жене. Када су доживеле насилну сексуалну иницијацију биле су у просеку узраста
15,6 година, док су жене које су добровољно започеле сексуалне активности
биле узраста 17,4 година. Приликом насилног сексуалног искуства партнери су
у просеку имали 27 година, док су партнери жена које су својевољно започеле
сексуалне активности у просеку били узраста 21 годину (8).

ПОСЛЕДИЦЕ СЕКСУАЛНЕ ЗЛОУПОТРЕБЕ АДОЛЕСЦЕНАТА
Сексуална злоупотреба адолесцента представља грубо кршење њихових
права и глобални здравствени и друштвени проблем. Последице сексуалног
злоупотребе су телесне и психолошке и јављају се код адолесценарта оба пола.
Могу да буду у виду повреда спољашњих и унутрашњих полних органа, повреда
аналног предела, полно преносивих инфекција или трудноће, хроничног бола
у малој карлици или трбуху, иритабилног црева, поремећаја менструалног
циклуса, дисменореје. Психолошке последице могу да буду ране и одложене.
У ране последице спадају енуреза, енкопреза, поремећаји спавања, проблеми
у понашању, проблеми са концентрацијом, потешкоће у учењу, осећај
обележености, анксиозност, самоизолација, депресивност, посттрауматски
стресни поремећај. Одложене последице су: ниско самопоуздање, анксиозни
и депресивни поремећаји, суицидне идеје, покушај суицида или суицид,
промискуитет, злоупотреба психоактивних супстанција, а код неких особа и
хронични посттрауматски стресни поремећај (3).

ЗАШТИТА АДОЛЕСЦЕНАТА У СЛУЧАЈЕВИМА СЕКСУАЛНЕ ЗЛОУПОТРЕБЕ
Водећи принципи у заштити адолесцената након сексуалне злоупотребе су (9):
1. Принцип најбољег интереса детета - обезбеђивање физичке и
емоционалне безбедности, пружање сензитивне заштите (адолесцента
треба пажљиво саслушати, без интерпретација или просуђивања, казати
им да нису криви за сексуалну злоупотребу, да је добро што су је пријавили),
обезбеђивање приватности и поверљивости.
2. Усклађеност свих поступака и мера са достигнутим степеном развоја адолесцента - потребно је да се адолесценту пруже информације које
су у складу са његовим узрастом, полом, достигнутим степеном развоја,
образовањем; да се тражи сагласност адолесцента за све процедуре када
је то примерено; да се поштује аутономија и жеље адолесцента при чему је
неопходно да се води рачуна да се заштити његов најбољи интерес; да му се
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понуде различите могућности када је то промиерено и могуће.
3. Принцип недискриминације - неопходно је да се свим адолесцентима
понуди квалиетна здравствен заштита, без обзира на пол, расу, етничку
припадност, сексуално орјентацију, родни иденитет, инвалидитет или
социоекономски статус.
4. Принцип учествовања – адолесценти имају право да учествују у доношењу
одлука које ће утицати на њихов живот, у складу са својим капацитетима. У
пракси ово значи да их треба питати за мишљење, поштовати га и узети у
обзир када се доносе одлуке или им се нуде одређене медицинске процедуре
У процесу заштите деце од злостављања и занемаривања обавезу да
учествују имају здравствени радници и сарадници у здравственим установама
на свим нивоима здравствене заштите, као и запослени у приватној пракси.
Здравствени радници су често први који се сусрећу са адолесцентом који
је био жртва сексуалне злоупотребе. Захваљујући томе они су у позицији да
препознају ризик или сексуалну злоупотребу и да покрену процес у оквиру ког
ће адолесценту бити пружена помоћ и заштита која је потребна.
Сваки здравствени радник и сарадник је обавезан да препозна, збрине
и да у случају сумње на сексуалну злопуторебу, али и било који други облик
лошег поступања са адолесцентима предузме мере које су прописане Општим
протоколом за заштиту деце од злостављање и занемаривања и Посебним
протоколом система здравствене заштите о заштити деце од злостављања
и занемаривања. Непријављивање случајева злостављања и занемаривања,
па тако и сексуалне злоупотребе, за собом повлачи повлачи кривичну и
професионалну одговорност.
На слици 1. приказан је алгоритам поступања у здравственим установама у
случају сумње на било који облик злоупотребе деце/адолесцената, укључујући
и сексуалну злоупотребу (10).
Процес заштите обухвата мере које се спроводе у оквиру система
здравствене заштите и мере које се спроводе у сарадњу са другим системима
(10). У здравственим установама се спроводе мере приказане у табели 1.
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Табела 1. Мере које се спроводе у систему здравствене заштите
Мере

1. Здравствени радници/сарадници препознају сексуално злостављања
односно злопуотребу адолесцента

2. Спроводи се медицинско збрињавање, дијагностиковање и прецизно
3.
4.
5.

документовање стања адолесцента и сумње на сексуалну злоупотребу или
било који други облик злоупотребе адолесцента
Здравствени радник или сарадник који је поставио сумњу на сексуалну или
другу злоупотребу адолесцента консултује се у установи у којој ради са
Стручним тимом за заштиту деце од злоствљања и занемаривања
Здравствени радник/сарадник у сарадњи са Стручним тимом доноси план
мера заштите адолесцента у самој установи и на другим нивоима здравствене
заштите
Пријављује се сумња на сексуалну или другу злоупотребу адолесцента
надлежним установама или органима и води се евиденција у самој установи о
сумњи на сексуалну или другу злоупотребу адолесцента

Табела 2. Мере које се спроводе у сарадњи са другим системима у процесу
заштите адолесцената од сексуалне злоупотребе
Мере

1. Како сексуална злоупотреба адолесцента представља кривично дело; о

2.

сумњи се обавештава надлежна полицијска станица или јавни тужилац и
центар за социјални рад. У случајевима када постоји непосредна опасност
од угрожавања здравља и живота адолесцента врши се неодложна пријава
сумње на злоупотребу.
Остварује се сарадња са другим секторима, организацијама и институцијама у
даљем процесу заштите адолесцента

Препознавање сексуалне злоупотребе обухвата уочавање показатеља овог
облика насиља над адолесцентима или на основу поверавања. Адолесцент се
може поверити директно здравственом раднику, сараднику или трећој особи од
које се потом добијају информације. Разоткривање сексуалне злоупотребе или
другог облика злоупотребе је за адолесцента стресан догађај. Зато је потребно
да се успостави одговарајући однос, пружи разумевање и психолошка подршка.
Медицинско збрињавање спроводи се у складу са здравственим стањем
адолесцента, како телесним тако и менталним.
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Документовање поразумева прецизно бележење података о идентитету
адолесцента, особи која је дошла са њим, изјавама адолесцента и пратиоца,
регистрованим повредама или другим показатељима злоупотребе. Уколико
постоји могућност, повреде треба фотографисати. Пре фотографисања
неопходно је да се о томе информише сам адолесцент и његови родитељи/
старатељи и да се од њих прибави писана сагласност. Сви документи везани
за сумњу на сексуалну или другу злоупотребу адолесцента су поверљиви, те
је неопходно да се обезбеди одговарајући поступак како би се поверљивост
сачувала.
Уколико је неопходно да се адолесцент ради дијагностике или збрињавања
упути у другу здравствену установу, треба проценити да ли је нужно да се
узима анамнеза и врши преглед или претраге које се морају поновити у другој
здравственој установи. У таквим ситуацијама, најбоље је да се ове процедуре
не спроводе у установи која даље упућује адолесцента како би се спречило
непотребно понављање и секундарна виктимизација жртве.
У оквиру документовања повреда или поремећаја насталих услед сексуалне
злоупотребе потребно је да се осим основе медицинске дијагнозе према МКБ10 користе и шифра која се односи на синдром злостављања, у овом случају
сексуалну злоупотребу -Т74.2
У случајевима када здравствени радник процени да су живот и здравље
адолесцента угрожени, неопходно је да се о сумњи на сексуалну или било коју
другу злоупотребу адолесцента неодложно обавести полиција или тужилаштво.
У таквим ситуацијама, консултација са Стручним тимом се обавља накнадно.
Консултација са Стручним тимом има за циљ да се договoре мере које
ће се предузети у циљу заштите и пружања подршке адолесценту у самој
здравственој установи, у другим здравтвеним установама или кроз сарадњу са
другим системима, организацијама или институцијама. Након консултације са
Стручним тимом, о закључцима се обавештава надлежни центар за социјални
рад и врши пријава Институту за јавно здравље Србије на предвиђеном
обрасцу.
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Слика 1. Алгоритам поступања у случајевима сумње на злостављање и/или
занемаривање детета (10)
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3.2. ПОСТУПАК НАКОН СЕКСУАЛНОГ
НАПАДА НА АДОЛЕСЦЕНТКИЊЕ
Илијана Мажибрада
Институт за здравствену заштиту мајке и детета
Србије „Др Вукан Чупић“, Београд

ДЕФИНИЦИЈА СЕКСУАЛНОГ ЗЛОСТАВЉАЊА
Према дефиницији Светске здравствене организације, сексуално
злостављање детета представља укључивање детета у сваку сексуалну
активност коју оно не схвата у потпуности, са којом није сагласно, за коју није
развојно дорасло и са којом није у стању да се сагласи, односно укључивање
детета у ону сексуалну активност којом се крше закони или социјалне норме.
На овај начин злостављач задовољава своје сексуалне потребе. Поред тога
сексуално злостављање укључује присиљавање и навођење детета односно
адолесценткиње на било коју врсту сексуалне активности као и њихово
искоришћавање за проституцију или порнографију па и сексуалну злоупотребу
путем информационо-комуникационих технологија (1, 2).

ДИЈАГНОСТИЧКИ ПОСТУПАК
Дијагностички поступак код сумње на сексуално злостављање захтева
мултидисциплинарни и холистички приступ (3). За ту потребу било би добро
ако се може обезбедити одвојен простор, који није прометан, који изазива
осећај топлине, сигурности и заштићености. Током евалуације сумње на
сексуално злостављање спроводи се испитивање и третман телесних повреда,
детекција и профилакса полно преносивих болести, детекција и профилакса
трудноће, сакупљање доказног материјала, емоционална подршка, припрема
за предстојећу психолошку терапију и увођење у легални, законски поступак.
У многим срединама оформљени су тимови за помоћ жртвама сексуалног
злостављања, који воде рачуна да свака жртва буде адекватно прегледана,
да доказни материјал буде адекватно прикупљен и да лечење и емоционалну
подршку добије свака пацијенткиња (1). Алгоритам поступања приказан је на
слици 1.
Након констатације да нема телесних повреда које угрожавају живот
адолесценткиње приступа се отварању медицинске документације.
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АНАМНЕЗА
Дијагностички поступак се увек започиње добро узетом анамнезом.
Анамнезом добијени подаци су јако важни за даљу, клиничку процену сумње на
сексуално злостављање. Када су жртве сексуалног злостављања адолесценткиње
најчешће је могуће добити пуно више анамнестичких података. На основу
добијених анамнестичких или хетероанамнестичких података планира се врста
и обим дијагностичких процедура. Током узимања анамнестичких података
прикупљају се подаци о здравственом стању адолесценткиње, претходним
обољењима а посебно о повредама или тегобама неразјашњеног порекла. Код
адолесценткиња посебну пажњу треба усмерити на гинеколошку анамнезу
која подразумева узраст наступања менархе, карактеристике менструационог
циклуса, дан наступања последње менструације, претходна сексуална искуства,
могућност претходно настале трудноће, историја претходних полно преносивих
болести. Социјална анемнеза служи за прикупљање информација у вези
са понашањем и односима у породици те у вези са понашањима која могу
угрозити здравље: пушењу цигарета, конзумирању алкохола или психоактивних
супстанција.
Током узимања анемнезе важно је поставити питање о присутним
симптомима и тегобама. Обраћа се пажња на гениталне и екстрагениталне
симптоме као што су: дизурија, пруритус вулве, бол у стомаку, бол и крварење у
пределу ректума, опстипација или инконтиненција, повраћање и слично.
Затим се узима исказ везан за догађај који је претходио доласку на
гинеколошки преглед. Адолесценткиње су довољно зреле да могу јасно и прецизно
описати начин и околности под којима је извршено сексуално злостављање.
Анамнезом добијене податке потребно је документовати, јер могу бити предмет
судско-медицинског вештачења. Потребно је такође документовати податке о
починитељу, ако је он познат жртви, његовом односу са жртвом као и детаљан
опис напада (време и место догађаја, присуство сведока, облик физичког и
сексуалног контакта и податак о ејакулацији нападача).
Током узимања анамнестичких података потребно је показати емпатију али
не и емоције у односу на догађај. Пацијенткињу је на крају потребно упознати са
прегледом који следи, како би се адекватно припремила, а преглед протекао што
безболније.

ФИЗИКАЛНИ ПРЕГЛЕД
Адолесценткињама треба понудити присуство чланова породице или
пријатеља, али и уважити њихову жељу да прегледу не присуствује нико сем
чланова тима за евалуацију сексуалног злостављања (4). Преглед адолесценткиње
због сумње на сексуално злостављање потребно је обавити по предвиђеном
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протоколу и по свим системима, без обзира на одсуство видљивих телесних
повреда. Наиме, приликом физикалног прегледа пажњу треба усмерити и
на екстрагениталне регије.Управо због тога прегледа се потпуно свучена
пацијенткиња како би пажљивом инспекцијом лекар открио старе и новонастале
повреде. Све промене на кожи треба да се измере, опише њихова локализација,
величина и боја и да се фотографишу, од стране овлаштене особе. Треба имати
у виду да су приликом сексуалног злостављања честе повреде на унутрашњој
страни бедара и абдомену, па ове регије треба посебно пажљиво прегледати.
Пажњу треба обратити на присуство надутости или напетости абдомена, што
може указати на постојање веће трауме, перитонеалну повреду или повреду
генитоуринарног система.
Одлука када ће се обавити физикални преглед зависи од временског
интервала који је протекао од последњег контакта са злостављачем. Наиме, ако је
од чина сексуалног злостављања протекло мање од 120 сати, преглед треба одмах
обавити, поготово ако су присутне тегобе као што су болови, крварење, појачан
генитални секрет или исцедак из уретре (4).
Приликом физикалног прегледа узимају се брисеви са тела и гениталне
регије за судско-медицинско вештачење, као и други узорци који могу бити од
помоћи приликом постављања дијагнозе сексуалног злостављања (узорак косе,
пљувачке, одећа, постељина и узорци крви). Прегледом уочене повреде треба
фотодокументовати, а према индикацијама узети узорке за микробиолошка,
серолошка, форензичка и токсиколошка испитивања.

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕД
Гинеколошки преглед увек почиње инспекцијом, пажљивим прегледом
регија између надколеница, полних усана, задње комисуре, химена, орифицијум
уретре и перианална регија. Инспекцијом гениталне регије траже се хематоми,
екскоријације, лацерације, инцизије - старе или свеже, знаци инфламације или
полно преносивих инфекција. Преглед хименалног прстена, у смислу његове
интактности, може се олакшати употребом штапића који је обмотан ватом,
спирањем физиолошким раствором, премазивањем раствором толуидин плаво
или употребом Фолијевог катетера. Саветује се употреба колпоскопа како би се
под увећањем уочиле повреде које се не виде голим оком. Овакав преглед поред
увећања пружа могућност фотографисања са циљем сачињавања документације
која се може искористити у судском процесу.
Индикације за преглед унутрашњих гениталних органа, зависе од врсте
повреда и налаза на вулви, а обавља се ректалним тушеом или вагинално
уз употребу вагиналних спекулума (5). По завршеном прегледу потребно је
попунити пријаву интерном Тиму за заштиту деце и адолесцената од злостављања
и занемаривања.
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ФОРЕНЗИЧКИ ПРЕГЛЕД
У току општег и гинеколошког прегледа, лекар врши и форензички преглед.
То подразумева прикупљање података за полицијску истрагу и судски поступак,
сакупљање доказног материјала, детаљан опис свих телесних повреда и
фотографисање истих, од стране овлаштене особе. Форензички преглед је важан
и за идентификацију починитеља сексуалног напада. Тако, гинеколог по налогу
јавног тужиоца помало добија улогу детектива, али је за њега и даље приоритет
пружање медицинске помоћи. Током форензичког прегледа сакупља се гардероба
жртве сексуалног злостављања. Сакупљена одећа служи за откривање трагова
длака, косе, влакана, мрља телесних течности и других узорака који могу послужити
за идентификацију починитеља или локализацију места сексуалног злостављања.
За форензички преглед користе се и брисеви из усне шупљине као и вагинални
секрет (6). Узорке за форензичко и токсиколошко испитивање треба узети што
је могуће пре, јер се на пример семена течност, ДНК и друге телесне течности
(крв нпр.) могу открити најкасније 48 сати после петинга, дигито-вагиналне или
дигито-аналне пенетрације, а после вагиналног полног односа, аналног односа или
ејакулације на вулву или перинеум најкасније 72 сата од догађаја. Токсиколошком
анализом крви најкасније 72 сата, односно урина најкасније до 120 сати може се
открити присуство алкохола, лекова или психоактивне супстанције (6).

ДЕТЕКЦИЈА И ПРОФИЛАКСА ПОЛНО ПРЕНОСИВИХ ИНФЕКЦИЈА
Утокугинеколошкогпрегледаобавезносеузимајубрисевизадијагностикуполно
преносивих инфекција. Најчешће полно преносиве болести које се дијагностикују
након сексуалног злостављања су: бактеријске вагинозе, трихомонас и хламидија
трахоматис. Центар за контролу и превенцију болести сматра да је укупан ризик за
полно преносиве болести после сексуалног злостављања код одраслих за гонореју
6% - 12%, за хламидију 4% - 17%, за сифилис 0,5% - 0,3%, а за ХИВ инфекцију је
мањи од 1% (4). Стога се код свих жртава сексуалног злостављања саветује узимање
брисева са гениталне регије. Код адолесценткиња брисеве на гонореју и хламидију
треба да се узму са места оствареног контакта, као што је вагина, цервикс, анус или
фаринкс. Антимикробна профилакса подразумева примену тројне антибиотске
терапије, и то следећих лекова: Цефтриаксон 250 мг им.; доксициклин 100 мг два
пута дневно током 7 дана или азитромицин 1 г у једној дози и метронидазол 2 г у
једној дози. Код неимунизованих пацијената са отвореним повредама потребно је
спровести профилаксу тетануса (4, 5).

ПРОФИЛАКСА НЕЖЕЉЕНЕ ТРУДНОЋЕ
Процењено је да ризик од нежељене трудноће после сексуалног злостављања
има 5% адолесценткиња. Профилакса применом хитне контрацепције

64

Илијана Мажибрада

левоноргестрелом се даје најкасније 72 сата после сексуалног злостављања.
Ако је од сексуалног контакта прошло више од 72 сата потребно је најкасније
до истека 120 сати од сексуалног контакта, применити улипристал ацетат.
Ризик за неуспешну профилаксу нежељене трудноће је мали о чему мора да
се обавестити пацијенткиња која се мора јавити на контролу 3 недеље после
примене хитне контрацепције (4).

ЛЕЧЕЊЕ СЕКСУАЛНО ЗЛОСТАВЉАНИХ АДОЛЕСЦЕНТКИЊА
Код свих жртава сексуалног злостављања треба после сагледавања телесних
и менталних оштећења, направити даљи план лечења и подршке. Осим
профилаксе нежељене трудноће и полно преносивих инфекција потребно је
спровести лечење истих када се утврди њихово постојање уз каснију, обавезну,
лабораторијску проверу успешности примењене терапије. Врста и дужина
лечења се прилагођава индивидуалним потребама жртве а посебно је значајна
за адолесцентиње које показују склоност ка самоповређивању и суициду.

Слика 1. Алгоритам поступања код сумње на сексуално злостављање
адолесценткиње
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3.3. ПСИХОСОЦИЈАЛНА ПОДРШКА
АДОЛЕСЦЕНТИМА НАКОН
СЕКСУАЛНОГ НАПАДА
Миодраг Станковић
Медицински факултет Универзитета у Нишу
Центар за заштиту менталног здравља
Универзитетског клиничког центра, Ниш

УВОД
Закони дефинишу као кривично дело сексуалну активност са особом која је
на то приморана или која има ограничене капацитете за доношење одлука због
интоксикације или когнитивних ограничења.
У просеку, стопа сексуалног злостављања је око 1 на 1000 особа старијих
од 12 година. Проценат пријављивања сексуалног напада полицији је само у
10-20%, у зависности од старости и пола жртве и околности напада (1). Када
жртва познаје починиоца, пријаве полицији су још ређе. Старији адолесценти
су најчешће жртве током сусрета са нападачима приликом заједничког изласка,
на који је дат пристанак. Код млађих адолесцента, вероватније је да ће нападач
бити члан шире породице. Већина извршилаца пријављених сексуалних напада
су мушкарци, без обзира на пол жртве. Употреба алкохола, канабиса или дрога
непосредно пре сексуалног напада забележена је код више од 40% адолесцената
жртава и адолесцената починитеља. Починиоци сексуалног злостављања могу
искористити измењено стање особе за сексуалну злоупотребу.
Млађи адолесценти (12-15 г), са поремећајем интелектуалног развоја (ПИР),
изложени су 2,5 пута вишем ризику од сексуалног злостављања и силовања
од стране познаника, а старији адолесценти између 16-19 година чак 3 пута
вишем. Само око 3% сексуалних напада се пријављује полицији. Свака четврта
адолеценткиња са ПИР која се упућује на контрацепцију, има историју сексуалног
насиља. То сугерише да би скрининг могао повећати пријављивање (2).
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СКРИНИНГ И ПРЕПОЗНАВАЊЕ КАО ПСИХОСОЦИЈАЛНА ПОДРШКА
Психосоцијална подршка се адолесцентима који су жртве сексуалног
злостављања или злоупотребе пружа у сваком контакту и при свакој процедури
коју педијатар изводи.
Свест о димензијама проблема сексуалног злостављања, може помоћи
педијатрима да не изоставе питања о сексуалности и могућој изложености
деце и адолесцената сексуалном злостављању, без обзира на пол. Током
средњошколских и факултетских година, треба питати о породичним
проблемима, коришћењу дрога, депресији и евентуално суицидалним
мислима. Рутински, треба питати адолесценте да ли су изложени некој врсти
непримереног понашања других особа, вршњака или одраслих, укључујући
и понашање које личи или јесте сексуално малтретирање, експлоатација,
контрола, односно било шта што се догађа без њихове жеље и сагласности
(3). Уколико укажу да се нешто догађало, на пример да се нешто „сексуално“
започело са њиховом сагласношћу, али да се наставило без сагласности, добро
је напоменути да је и то злостављање, јер особа може да се предомисли и каже
да више није сагласна. Адолесценти могу бити забринути да њихова пријава
сексуалног злостављања неће бити прихваћена или да им се неће веровати.
Најчешћи разлози због којих адолесцент одустају од пријављивања су: осећај
одговорности или кривице за догађај, потреба за заштитом, брига због реакције
родитеља, шире породице, средине у којој живи или органа власти. Посебно
могу бити уплашени од негативних последица, стигматизације или подсећања
да се злостављање догодило због употреба алкохола или ПАС. Осим изостанка
пријављивања, адолесценти могу избећи и тражење медицинске и психолошке
помоћи, иако им може бити веома потребна. Разлози су: самооптуживање,
осећај понижености, недостатак информација, разумевања или знања о
сексуалном злостављању (4).
Деца, адолесценти и младе одрасле особе који су доживели сексуално
злостављање, могу имати субјективни доживљај или реално искуство екстремне
друштвене стигматизације, како од породице, тако и од шире околине. Могу
перципирати и шире социјално неприхватање и сметње реинтеграције у
вешњачку групу. Отуда, се могу појавити неспецифична, али забрињавајућа
понашања након проживљеног сексуалног насиља која стручњаци треба да
препознају (Табела 1)
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Табела 1. Најчешћи неспсецифични знаци и симптоми сексуалног
злостављања
Понашања која могу да укажу на сексуално злостављање адолесцента
Хронична туга (депресија)
Плач или емоционална утрнулост.
Ноћне море или поремећаји спавања
Проблеми у школи или избегавање школе
Избегавајуће понашање, укључујући повлачење од породице и пријатеља.
Самодеструктивно понашање (дроге, алкохол, самоповређивање)
Промене у школском успеху
Проблеми са исхраном, као што је непрестано једење или изгладњивање
Суицидалне мисли или тенденције
Причање о злостављању, доживљавање флешбекова у вези са злостављањем

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЗЛОСТАВЉАЊА И ПСИХОСОЦИЈАЛНА ПОДРШКА
Закони којима је регулисано пријављивање и процесуирање сексуалног
злостављања, могу олакшати или отежати процес ефикасне психосоцијалне
подршке. Закони се разликују од државе до државе. Дилеме које се намећу су
обавештавање родитеља (уколико неко од њих није починилац), сексуални
контакти између малолетника на добровољној и споразумној основи или када
адолесцент не жели да открије идентитет и однос са починиоцем или уопште
не жели да пријави злостављача (5). Педијатри треба да буду упознати са
посебним законима о извештавању у Србији. Ове информације су доступне
на веб страницама Мiнистарства за рад, запошљавање, социјална и борачка
питања и сајту УНИЦЕФ-а у Србији (6,7).

ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД И ПСИХОСОЦИЈАЛНА ПОДРШКА
Након што адолесцент пријави сексуално злостављање, здравствени
радник треба да покаже да не осуђује жртву. Лекар треба да сагледа тренутне
и дугорочне физичке, психолошке и безбедносне потребе адолесцента-жртве.
Саветује се да се адолесценти директно питају да ли се брину о безбедности
у вези са починиоцем, пријатељима починиоца или било ким другим. Треба
питати да ли им је неко претио, да ли се никога плаше и да ли починилац или
пријатељи починиоца имају историју насиља и приступ оружју. Подржавајуће
окружење може охрабрити адолесцента да пружи детаљне и јасне податке о
догађају, да пристане на правовремену медицинску и форензичку процену,
укључи се у саветовање и психоедукацију са циљем превазилажења последица
самог догађаја.
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Преглед се може обавити само уз пристанак адолесцента. Већина
адолесцената након пријаве, пристаје на судско-медицински преглед. О
физичком и гинеколошком, као и форензичком прегледу након сексуалног
напада било је речи у претходном излагању. Психијатријски преглед треба да
има за циљ сагледавања психичког статуса и угрожености менталног здравља
у актуелном тренутку и блиској будућности. Он постаје приоритетан уколико
жртва развије евидентан психијатријски поремећај. У противном не треба
инсистирати на психијатријској процени, пре него што се обаве други, за жртву
приоритетни прегледи и интервенције.
Уколико адолесцент одбија судско-медицински преглед, треба му указати
да и даље може добити сву медицинску негу која је потребна. Такође, пацијент-жртва треба да зна да форензичка процена не обавезује жртву да он/она пријави починиоца, већ да постоји могућности пријаве по службеној дужности од
стране стручњака или да ће налаз бити само документован у случају да жртва
касније донесе одлуку о пријављивању. Историја болести или извештај о обављеним прегледима, треба да буде детаљан, прецизан и добро документован.
Психолошки може бити важно за жртву силовања, да се укључи хитна
контрацепција унутар 120 сати, као и ХИВ профилакса. Пошто сексуално
преносиве болести и друга инфективне болести (хепатитис Б, хепатитис Ц,
сифилис и ХИВ) могу бити предмет забринутости адолесцената и клиничара,
са адолесцентом треба разговарати о потреби тестирања на ове болести.

КРАТКОРОЧНЕ И ДУГОРОЧНЕ ПОСЛЕДИЦЕ ПО МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ И
ПСИХОСОЦИЈАЛНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ
Непосредне последице сексуалног злостављања доминантно су телесне
и менталне повреде. Међутим, дугорочно гледано, телесне повреде најчешће
зацеле, док менталне само добијају на интезитету. Непосредно након
злостављања, адолесценти имају снажан доживљај нарушеног поверења у људе
генерално, повећано самооптуживање, губитак самопоштовања и анксиозност.
Жртва може да осети да су њени поступци допринели чину силовања и може
да буде збуњена у вези са тим да ли је догађај био изнуђен или добровољан. Већ
је поменуто да жртва може доживети екстремну друштвену стигматизацију,
како од породице, тако и од шире околине. Стога је неопходно да се ради
са породицом и у оквиру институција како би се спречиле или решавале
породичне и социјалне последице везане за стигматизацију жртава сексуалног
злостављања.
Дугорочне последице сексуалног злостављања су повезане са депресијом,
покушајима суицида самоповређивањем и поремећајима исхране. Уколико
се сексуално злостављање догодило или се догађало током преадолесцентног
периода, онда је чешћа повезаност са ризичним понашањима, као што су
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рано ступање у сексуалне односе, изостанак употребе контрацепције или
неадекватна употреба, већи број трудноћа и побачаја, сескуално преносивих
болести и повећан ризик од изложености злостављању од партнера, поготово
ако је партнер старији од жртве злостављања (8).
Све адолесценте, жртве сексуалног злостављања треба питати о постојању суицидалних мисли, намера, планова и евентуалних покушаја суицида или
самоповређивања. Ако педијатар сматра да није компетентан треба да упути
адолесцента дечијем психијатру или доступном психијатру или доступном
психологу Дома здравља.
Уколико адолесцент не жели да се поверава стручним лицима, треба укључити друге одрасле особе од поверења. Ако му смета боравак у непознатом
болничком окружењу, треба размотрити могућност обављања разговора у
прихватљивијем простору. Уколико не постоји сумња да је починилац неко
из непосредног окружења адолесцента, онда неговатељ може остати уз адолесцента и учествовати у пружању надзора и неге током боравка у здравственој
установи. Потребно је препознати да ли су родитељи или неговатељу у стању
да изађу у сусрет менталним и физичким потребама њиховог адолесцента, без
самоокривљивања или осуђивања свог тинејџера за догађај.
Уколико је утврђен било какав повишен ризик од суицида, пре одласка
из болнице и повратка у кућно окружење, родитељима или неговатељима се
саветује да уклоне сво оружје из куће, као и да се смањи приступ потенцијално
смртоносним средствима попут лекова или кућне хемије. То треба саветовати
и онда када адолесцент одлучно негира било какава суицидална размишљања,
јер је ризик од самоубиства висок након сексуалног злостављања (9).
Након пружене интензивне подршке и лечења у педијатријској установи,
жртва силовања или другог вида сексуалног злостављања се упућује на одељење
дечије психијатрије уколико је то индиковао дечији психијатар. Сагледавање
од стране дечијег психијатра је потребно имајући у виду дугорочне потребе
сексуално злостављане деце и адолесцената:
Психолошке потребе Кључна је подршка у задовољењу потребе за
сигурношћу и безбедношћу, поновног стицања поверења у одрасле, у
разумевању својих осећања у вези са злостављањем и подношењу могућих
симптома посттрауматског стресног поремећаја;
Социјалне потребе Адолесцентима и њиховим породицама је потребно
пружити помоћ у спречавању и заустављању штетног утицаја стигме на
породицу и породичне односе, затим и осигурати повратак адолесцента у
школу, друштвене догађаје и активности, као и у одржавању позитивних
односа са вршњацима и одраслима у заједници.
Скрининг на посттрауматски стресни поремећај подразумева
регистровање кључних бихејвиоралних показатеља: појачане „стартл“
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(startle, eng.) реакције (трзаје и на најслабије спољашње дражи услед високе
анксиозности и мишићне напетости), раздражљивост и неповерљивост до
непријатељства и агресивности, поремећај спавања услед повишене будности.
Психолошки маркери су: преплављеност срамом и стидом, флешбекови, ноћне
море, емоционална обамрлост, избегавање подсећања на трауму, депресија,
суицидалне мисли, тешкоће у односима са вршњацима. Уколико постоји сумња
на висок ризик од развоја посттрауматског стресног поремећаја и других
психијатријских поремећаја, онда је процена психичког статуса од стране
дечијег и адолесцентног психијатра неопходна. Код особа са поремећајем
интелектуалног развоја, значајно је сагледати на који начин жртва разуме и
какав све значај придаје нападу, каква је способност комуникације о ономе што
се догодило, да ли жртва има блиску поуздану особу са којом може разговарати
о оном што се догодило, као и о сметњама које осећа после напада. Потребно је
да педијатри буду веома добро упознати са ресурсима и Посебним протоколом
за заштиту за злостављање деце и адолесцената у Србији (10).
У случају развоја психијатријских поремећаја, потребно је започињање
психотерапије и фармакотерапије.
Етичка питања, право на приватност, као и обавеза заштите о поверљивости
података, морају у сваком случају бити разматрана у складу са регулативама
и законима државе. Ординирајући лекар је у обавези да обезбеди сагласност
адолесцента старијег од 15 година, пре комуникације са другим пружаоцима
заштите.
Током контролног педијатријског преглед, у року од једне до две недеље,
ради се поновна процена повреда, инфекција и придржавања препоручене
терапије, али и поновно утврђивање ризика од настанка менталних поремећаја.
Уколико постоји потреба за додатним психолошким/психијатријским
прегледом или саветовањем, дају се одговарајући упути. Укључење у
психолошко саветовалиште за жртве насиља је користан ресурс у заједници,
уколико постоји. Корисно је ако здравствени радник има контакт са доступним
ресурсима, као што је Центар за жртве сексуалног насиља (https://cpz.rs/service/
centar-za-zrtve-seksualnog-nasilja/) или СОС линије за жртве насиља - 0800 222
003, као и СОС телефон Аутономног женског центра - 0800 100 007.

72

Миодраг Станковић

ЛИТЕРАТУРА
1. Borumandnia N, Khadembashi N, Tabatabaei M, Alavi Majd H. The prevalence
rate of sexual violence worldwide: a trend analysis. BMC Public Health.
2020;20(1):1835.
2. American College of Obstetricians and Gynecologists. Reproductive Health
Care for Adolescents With Disabilities. Supplement to Guidelines for Adolescent
Health Care, 2nd ed. Washington, DC: American College of Obstetricians and
Gynecologists; 2012.
3. Greenbaum J, Crawford-Jakubiak JE; Committee on Child Abuse and Neglect.
Child sex trafficking and commercial sexual exploitation: health care needs of
victims. Pediatrics. 2015;135(3):566–74
4. Crawford-Jakubiak JE, Alderman EM, Leventhal JM; COMMITTEE ON CHILD
ABUSE AND NEGLECT; COMMITTEE ON ADOLESCENCE. Care of the Adolescent After an Acute Sexual Assault. Pediatrics. 2017;139(3):e20164243.
5. US Department of Health and Human Services. Statutory rape: a guide to state
laws and reporting requirements. Summary of current state laws, 2014. Available
at: https://aspe.hhs.gov/report/statutory-rape-guide-state-laws-and-reportingrequirements-summary-current-state-laws.
6. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
Заштита деце од злостављања и занемаривања. https://www.minrzs.gov.rs/
sr/dokumenti/predlozi-i-nacrti/sektor-za-brigu-o-porodici-i-socijalnu-zastitu/
zastita-dece-od
7. Пејовић-Милованчевић М, Калањ Д, Минчић Т, уредници. Приручник
за примену Посебног протокола система здравствене заштите за заштиту
деце од злостављања и занемаривања. Министарство здравља Републике
Србије, Београд, 2019. https://www.unicef.org/serbia/publikacije/prirucnik-zaprimenu-posebnog-protokola
8. Brown SJ, Khasteganan N, Brown K, et al. Psychosocial interventions for survivors of rape and sexual assault experienced during adulthood. Cochrane Database Syst Rev. 2019;2019(11):CD013456.
Published 2019 Nov 7. https://doi.org/10.1002/14651858.CD013456
9. Anderson L, Hayden BM, Tomasula JL. Sexual assault, overweight and suicide
attempts in US adolescents. Suicide Life Threat Behav. 2015;45(5):529–40.
10. Министарство здравља Републике Србије. Посебни протокол система
здравствене заштите за заштиту деце од злостављања и занемаривања.
Министарство здравља Републике Србије, Београд, 2018; 44.

73

4.

Исхрана

Модератор:
проф. др Недељко Радловић
Комодератор:
прим. др сци. мед. Невенка Добричић Чеврљаковић

Марија Младеновић

4.1. АРИАСОВ ИКТЕРУС - ПРОЛОНГИРАНА
НЕКОЊУГОВАНА ХИПЕРБИЛИРУБИНЕМИЈА 		
ИНДУКОВАНА МАЈЧИНИМ МЛЕКОМ
Марија Младеновић
Општа болница Ваљево
Новорођеначки узраст карактерише некоњугована хипербилирубинемија
која, са клиничког и патогенетског аспекта, може да буде развојна и патолошка.
Развојна некоњугована хипербилирубинемија настаје као последица пролазне
незрелости хепатоцита у прихватању и коњугацији билирубина и због већег
броја и краћег животног века феталних еритроцита. Најјачи предиктори
појаве неконјуговане хипербилирубинемије у новорођеначком узрасту су
прематуритет и искључиво природна исхрана (1). За природну исхрану везују
се два клиничка ентитета, рани облик, или жутица на природној исхрани, и
касни или жутица индукована мајчиним млеком, Ариасов иктерус. Рани облик
јавља се током прве недеље по рођењу и настаје због појачане ентерохепатичне
рециркулације билирубина услед успорене перисталтике узроковане
релативним гладовањем и дехидратацијом код новорођенчета које само
сиса. Касни облик, Ариасов иктерус, јавља се после друге недеље живота, без
поремећаја напредовања и других здравствених тегоба и уз ниво билирубина
од око 200 μmol/l, који се постепено смањује и нормализује након трећег месеца.
Открива се код око 2% здраве одојчади на природној исхрани (1, 2).
Тачна етиологија Ариасовог иктеруса није до краја јасна, а до сада
описани етиолошки фактори односе се на особине мајчиног млека и генетске
мутације . Компоненте мајчиног млека, као што су стероиди, масти, ензими
и други чиноци, повезују се са хипербилирубинемијом механизмом утицаја
на ентерохепатичну рециркулацију билирубина или инхибицију коњугације,
због смањене активности уридил дифосфатне глукуронилтрансферазе
(UGT1А1). Половином прошлог века сматрало се да је прегнан-3α, 20β-диол,
стероид мајчиног млека, потентни инхибитор коњугације билирубина, али
истраживања неких двадесет година касније показују да је његова концентрација
у мајчином млеку релативно мала. Мајчино млеко садржи значајну количину
незасићених масних киселина за које се зна да in vitro инхибирају UGT
активност, али су додатна истраживања показала да сe овај ефекат разликује
од in vivo учинка на анималном моделу где, заправо, доводе до индукције
хепатичне и интестиналне коњугације механизмом ћелијске сигнализације у
којем посредују (1, 3). Различити цитокини, укључујући интерлеукине 1-β 6,
8 и 10, као и TNF-α и епидермални фактор раста су такође повећани у млеку
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мајки чија деца имају Ариасов иктерус, али механизам њиховог утицаја није
до краја јасан, иако хипотеза из истраживања на хуманизованим мишевима
упућује на инфламаторну сигнализацију која утиче на супресију интестиналне
коњугације (4). β- глукуронидаза, ензим присутан у цревном микробиому
новорођенчета, али и у мајчином млкеу, повећава ентерохепатичну циркулацију
билирубина и доприноси хипербилирубинемији. Студија на анималним
моделима утврдила је да исхрана млечном формулом доводи до индукције NFk
B таргет гена, супротно природној исхрани која је повезана са репресијом, те
се спекулише да је инхибиција NFkB неким састојком мајчиног млека преко
регулације коњугације интестиналном UGТ1А1 повезана са појавом Ариасовог
иктеруса (3, 1). Млеко мајки чија деца имају Ариасов иктерус такође има
низак оксидативни капацитет, те се хипербилирубинемија код детета може
посматрати као компензаторни протективни феномен (5).
Билирубин настаје метаболизмом хема , углавном деградацијом еритроцита,
који су у неонаталном узрасту бројни и краћег животног века. Из крви, везан
са албумином, неонатални билирубин доспева у хепатоците, највероватније
комбинацијом пасивне трансмембранске дифузије и активног транспорта
посредованог синусоидним транспортерима. Хомеостатска равнотежа између
коњугованог и некоњугованог билирубина током неонаталног периода
омогућена је контролом експресије UGТ1А1 гена, који кодира глукуронидацију
билирубина (1). Смањен клиренс билирубина везује се, осим за урођене
поремећаје као што су Crigler-Najjar i Gilbert синдром и за дијабетес мајке и
конгенитални хипотиреоидизам. Јетра има одлучујућу улогу у метаболизму
билирубина и многих других супстанци. Мећутим, и екстрахепатична ткива
утичу на метаболизам и елиминацију билирубина из организма. Истраживања са
краја двадесетог века указују да је интестинално ткиво способно да метаболише
билирубин и да утиче на смањење серумског билирубина, а бројне студије
указују да се генска експресија UGТ1А1 може детектовати екстрахепатично,
првенствено у гастроинтестиналном тракту(осим езофагуса), али и у
бубрезима, плућима и мозгу. Различите студије указују да постоји међурасна
разлика у учесталости некоњуговане хипербилирубинемије генерално и
Ариасовог иктеруса посебно, највероватније због различите заступљености
генског полиморфизма за UGТ1А1 (1, 6). Преко 130 варијанти полиморфизма
у егзонским и промотерским секвенцама сматра се основом Crigler-Najjar тип
1 и 2 i Gilbert-овог синдрома (1, 6, 7). Gilbert синдом повезује се са нижом
активношћу UGТ1А1 и хепатобилијарне екскреције билирубина и доприноси
настанку пролонгиране некоњуговане хипербилирубинемије код одојчади без
обзира на врсту исхране, премда је она у комбинацији са природном исхраном
посебно наглашена. Иако је хипербилирубинемија код одојчади на природној
исхрани обично умерена, у случају коегзистирања Gilbert-овог синдрома и
урођених болести метаболизма хема, може да буде и веома озбиљна. Стога је
неопходно да се сваки случај пролонгиране жутице озбиљно схвати и темељно
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испита и отклони сумња на патолошке поремећаје метаболизма билирубина
настале као последица полиморфизма UGТ1А1 гена
Приликом постављања дијагнозе треба имати на уму да пролонгирана
жутица може да буде знак болести, те се дијагноза Ариасовог иктеруса поставља
искључивањем патолошких узрока некоњуговане хипербилирубинемије. Код
иктеричне деце која само сисају, важно је искључити поремећај напредовања.
Уколико дете адекватно напредује, а жутица је видљива и након треће недеље,
прегледом комплетне крвне слике и морфологије еритроцита, ретикулоцита,
Coombs-овим тестом , и тестом на дефицит глукозо 6-фосфат дехидрогеназу,
где је то индиковано, треба искључити хемолизу, као и холестазу одређивањем
коњуговане фракције билирубина и биохемијских показатеља функције јетре.
У овом узрасту испитивања треба усмерити и ка искључивању других узрока
пролонгиране некоњуговане хипербилирубинемије, као на пр. конгениталне
хипотиреозе. Уколико се, међутим, некоњугована хипербилирубинемија
одржава и након два месеца, треба испитати и постојање Gilberт овог синдрома
и, врло ретко, Crigler-Najjar тип 1 и 2. Поуздана дијагноза Ариасовог иктеруса
поставља се искључивањем свих претходних патолошких узрока некоњуговане
хипербилирубинемије (1, 2, 8). Иако се о билирубинској енцефалопатији
као компликацији некоњуговане хипербилирубинемије доста говорило у
претходним деценијама, хипербилирубинемија код Ариасовог иктеруса
се јавља после друге недеље живота када зрела хематоенцефална баријера
углавном спречава неуротоксични ефекат билирубина. Најновија истраживања
указују да је, у одсуству хемолизне болести и других коморбидитета,
керниктерус релативно редак феномен код одојчади, и то углавном кад је
вредност серумског билирубина око 600 μmmol/l. Ипак, и у групи наизглед
здраве деце на искључиво природној исхрани, неопходан је правилан надзор
над хипербилирубинемијом и то од раног неонаталног узраста, па до краја
првог тромесечја. Превенција, или ублажавање последица жутице код деце
на природној исхрани подразумева правилно и правовремено успостављање
подоја и њихов надзор , како би се спречио настанак раног облика жутице.
Рани и чести подоји, као и дохрана измуженим мајчиним млеком , превенирају
калоријску депривацију у раном неонаталном периоду. Кад је у питању касни
облик жутице, најважнији клинички фактор ризика је свакако прематуритет,
али и значајне порођајне повреде, модрице и кефалхематоми, који доводе до
великог оптерећења билирубином због деградације хема. Припадност жутој
раси, због генетске предиспозиције, као и генетска обележја Gilbert –овог
синдрома, такође представљају додатни ризик. Такође, након отпуста из
породилишта, посебно треба процењивати ниво билирубина и напредовање
код деце која су искључиво на природној исхрани, како би се правовремено
решавала хипербилирубинемија (8, 9).
Терапијски приступ Ариасовом иктерусу је индивидуалан. За највећи
број деце која оптимално напредују и немају здравствених проблема,
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уколико је вредност билирубина испод границе препоручене за примену
фототерапије, никаква терапија није потребна(8) Иако истраживања показују
да је благо и умерено повећан ниво билирубина повезан са повољним
антиоксидативним ефектом на атерогенезу и канцерогенезуј in vivo и in vitro, озбиљна некоњугована хипербилирубинемија се, без обзира на узрок,
често решава применом фототерапије профилактички, у циљу превенције
потенцијално високих вредности билирубина и рехоспитализације. Оваква
пракса поткрепљена је студијама које указују на неуротоксичност билирубина,
али је потребно нагласити да се ставови последљих година значајно мењају.
Иако доскора сматрана потпуно безбедном,показан је и негативан ефекат
фототерапије. Јасно је да чак и привремена одвојеност од мајке утиче на
успех лактације, и то пре свега на њен ексклузивитет у прва четири месеца(8).
Осим тога, фототерапија потенцијално доводи до оштећења ДНК, генерише
слободне радикале и оксидативни стрес и мења профил цитокина у организму.
Сваки од ових фактора, а посебно њихова комбинација, може да доведе до
оштећења неурона и/или глијалних ћелија, што ствара предиспозицију за
оштећење мозга, те се последњих година јављају студије које повезују примену
фототерапије са повећаним ризиком за настанак епилепсије, посебно код
дечака (10). Клиничка искуства су показала да привремени, краткотрајни
прекид природне исхране доводи до смањења нивоа серумског билирубина
који, и када се она настави, више не достиже претходно високе вредности. Иако
раније често примењивана у дијагностичке и терапијске сврхе, данас се прекид
природне исхране не препоручује, јер може да утиче на ексклузивитет а и да
као последицу има страх и неповерење код мајке. Додатно, прекид природне
исхране често доводи и до привременог смањења вредности билирубина и код
патолошких хипербилирубинемија, те не доприноси егзактном постављању
дијагнозе Ариасовог иктеруса (1, 2, 8).
Будући да Ариасов иктерус представља чест проблем у клиничкој пракси,
задатак здравствених радника је пре свега у постављању поуздане дијагнозе
искључивањем других узрока некоњуговане хипербилирубинемије, те
промоција и надзор над природном исхраном. Терапија хипербилирубинемије
код Ариасовог иктеруса углавном није потребна, а вредности билирубина се
нормализују до краја првог тромесечја.
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4.2. ИСХРАНА ДЕТЕТА СА АКУТНОМ ДИЈАРЕЈОМ
Невенка Добричић Чеврљаковић
Дечје одељење, Општа болница Крушевац
Акутне ентералне инфекције су један од најчешћих узрока обољевања деце
у прве три године живота широм света. Највећи број оболелих је у узрасту
од 6 до 18 месеци (1). Акутни дијареални поремећај карактерише нагла појава
три или више течних или обилних столица дневно у трајању од 7-10, највише
14 дана. Иницијална фаза болести је често праћена анорексијом, повраћањем,
боловима у трбуху и повишеном температуром. Акутни инфективни ентеритис
још увек је један од водећих узрока морбидитета и морталитета код одојчади и
деце у првих пет година живота у земљама у развоју (2). У Европским земљама
већина оболелих од ентералних инфекција има благ до умерено тежак ток
болести а смртни исход је изузетно редак (3, 4).
Код 70% случајева узрочник акутне дијареје у дечјем узрасту је вирусне
етиологије. Ротавирусне инфекције су најчешће и дијагностикују се у 40%
оболелих, норовирус и аденовирус се региструју у 30% случајева, а код око
20% бактеријски узрочници (Campylobacter jejuni, Yersinia, salmonella,shigella,
patogena E. Coli ili Clostridium difficile). Паразити су узрочници у мање од 5%
оболелих (Giardia lamblia, Cryptosporidia i Entameba histolytica). Око 10% деце
са ротавирусном инфекцијом има потребе за хоспиталним лечењем (1).
Што је дете млађе, већи је ризик да ће губитак течности и електролита
довести до дехидрације. Врста дехидратације-изотона, хипотона, или хипертона
не зависи од узрочника болести. Губици течности који настају као последица
дијареје и повраћања могу бити и три пута већи од циркулаторног волумена
крви ( 80-125-250 мл/кг/телесне тежине за дан). Како би се одржао константан
волумен крви, организам повлачи течност из интрацелуларног простора што
доводи до дехидрације. Компликације и потреба за хоспитализацијом се могу
избећи раним и адекватним оралним давањем раствора за рехидратацију и
нормалном исхраном у зависности од узраста детета (1, 5).
Од других терапијских мера у стањима високе фебрилности примењују се
антипиретици док антибиотици код највећег броја оболелих од акутне дијареје
нису потребни. Неки од лекова као што су антиеметици, антидијароици и
спазмолитици се не препоручују (1, 6-8). Употреба пробиотика или симбиотика
има известан значај у лечењу акутне дијареје код деце (9, 10).
Основ терапије акутне дијареалне болести код деце је надокнада губитака
телесних течности и одговарајућа исхрана. Очување хомеостазе воде и
електролита је веома битно и ранији ставови у лечењу дијареје стављали су га
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у први план у односу на исхрану која је била крајње рестриктивна. Гладовање
је смањивало губитак воде и електролита изазаван повраћањем, мањи је био
и фекални губитак индукован малапсорпцијом активних састојака хране као
и губици изазвани постпрандијалном гастроинтестиналном хиперсекрецијом
и убрзаном перисталтиком. Такав терапијски приступ омогућавао је бољу
контролу хидроелектролитне и ацидобазне равнотеже али је због негативног
нутритивног баланса, значајно отежавао и продужавао опоравак болесника.
Нежељени ефекти рестриктивне дијете посебно неповољно су утицали на
раст и развој деце најмлађе животне доби и код оних који су већ исцрпљени
постојећом малнутрицијом.
Новија открића указала су на велику функционалну резерву танког црева и
значај активног котранспорта натријума и глукозе кроз слузницу. Захваљујући
овим сазнањима ставови у лечењу акутне дијареје су се значајно променили и
сада је основ терапије ефикасна орална надокнада губитака воде и електролита
а самим тим и слободнија и комплетнија исхрана таквих болесника. Доказано је
да је и у тешким облицима акутног гастроентеритиса степен искористљивости
основних хранљивих материја великим делом очуван и да износи за сложене
угљене хидрате 80-90%, за протеине 50-70%, и за масти око 60%. Такође, веома
је битно да је у случајевима код којих су узрочници инфекције локализовани
на делу терминалног илеума и колона, морфолошки и функционално очуван
интегритет јејунума и да у тим случајевима једино хиперперисталтика, као
пратећа појава акутних дијареалних поремећаја, утиче неповољно на дигестију
и апсорпцију хране.
Главни узрочници инфекције локализоване у подручју терминалног
илеума и колона су анималне Sallmonellae, Campylobakter и Yersinia enterocolitica, док је у шигелози и амебијази запаљенским фактором захваћен само
колон. Проксимални део слузнице танког црева оштећују вируси, као што су
Rotavirus, Adenovirus, Norovirus, Calcivirus, Astrovirus и други, тако да су ове
инфекције поред повраћања и анорексије, често праћене значајном дијарејом
и краткотрајном интолеранцијом хране, пре свега, лактозе. На нивоу танког
црева су лоцирани и узрочници инфекције изазване Vibriom cholerae и
ентеропатогеним сојевима E. Coli. У овим инфекцијама присутна је енормна
секреција електролита и воде у подручју цревних крипти и истовремено
и блокада њихове електронеутралне реапсорпције на нивоу ресица, али је
очуван електрогени транспорт и морфолошки интегритет слузнице танког
црева. Такође, активни котранспорт натријума и органских молекула у овим
обољењима је очуван, што представља основу савременог приступа у лечењу
ових обољења. Промене на новоу проксималног дела танког црева, примарно
функционалне природе, изазивају и Giardia lamblia i Cryptosporidium.
Исхрана детета са акутним дијареалним поремећајем, према савременим
ставовима, почиње 4-6 сати по започињању рехидрације, било интравенским
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или оралним путем. У блажим облицима, без испољене дехидрације и уз
одговарајући унос оралне рехидрационе солуције (ОРС), она се и не прекида. То
важи и за одојче на исхрани мајчиним млеком, која му се, без обзира на тежину
болести, не ускраћује. Поред превенције малнутриције, рана и нерестриктивна
исхрана у акутном дијареалном поремећају убрзава опоравак интестиналне
слузнице, побољшава толеранцију хране и скраћује ток болести (2).
Надокнада губитака течности код болесника са лаком и средње тешком
дехидрацијом обавља се орално, а у случају тешке дехидрације парентерално.
Након надокнаде насталих губитака течности, одржавање сталног састава
воде и електролита обавља се оралним путем. За овај вид корекције дефицита
и одржавање текућих губитака воде и електролита код пацијената са акутним
дијареалним поремећајем користе се одговарајуће оралне рехидрационе
солуције (ОРС) које садрже адекватну комбинацију натријума и других
електролита са глукозом. На нашем тржишту постоји Оросал 65 (Галеника)
рехидрациона солуција која садржи оптимални састав, препоручен од свих
релевантних фактора, свих елемената неопходних за одговарајућу оралну
рехидрацију деце и одраслих на овом простору.
Овакав начин оралне рехидрације одговарајућим солуцијама које успешно
надокнађују и регулишу текуће губитке настале у току акутне дијареалне
инфекције омогућавају рану и одговарајућу исхрану болесника. Одојчету на
исхрани мајчиним млеком парелелно се додаје и орална рехидрациона солуција.
Мајчино млеко има вишеструк значај у акутном дијареалном поремећају
и истовремено представља оптималну храну и одговарајућу рехидрациону
солуцију а саџи и читав низ протективних фактора који утичу повољно на
клинички ток и дужину болести. Прекидање дојења неповољно утиче на
лактацију док је континуитет одржава. Ако се дехидрирано одојче вештачки
храни, након корекције дехидрације, одојче треба да настави храњење
формулом коју је користило пре почетка болести, у неразблаженим, чешћим,
мањим оброцима у складу са жељом детета. Примена специјалних млечних
формула најчешће није потребна. У тешким вирусним гастроентеритисима
долази до значајног смањења лактазне активности коју иначе карактерише
велика осетљивост те је неоходно да се у том случају у исхрани детета потпуно
искључи или значајно редукује лактоза. На располагању су следеће млечне
формуле без лактозе (Aptamil LF, Bebelac FL и друге) или формуле са ниским
садржајем лактозе (Milupa HN 25, Humana HN). Детету старијем од годину дана
због смањене лактазне активности дају се ферментисани млечни производи
као што су јогурт, кисело млеко и млади сир који имају ниски садржај лактозе,
лакше сварљиве протеине, бољу искористљивост калцијума а они у течном
облику имају и пробиотска својства. После 4-6 месеца живота, одојче уз
млечне оброке добија и немлечну храну у складу са узрастом. Најпожељније
поврће у стањима дијареје су кромпир и шаргарепа а са периодом оздрављења
и остала поврћа. Храна са садржајем пиринчаног, пшеничног и кукурузног
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брашна се може користити у облику који је у складу са узрастом и жељом
детета. По престанку фебрилности и повраћања у исхрану пацијента се уводи
и месо, најбоље у куваном облику. Рестрикција масти није пожељна у акутном
дијареалном поремећају због високе калоријске вредности, повољног утицаја
на гастроинтестинални мотилитет и укус хране. Банана и термички обрађена
јабука се саветују, док остала воћа и воћни сокови нису препоручљиви због
стимулативног ефекта на цревну перисталтику. Такође, не препоручују се
вештачки напици, додатни унос шећера или меда (1, 2).

ИСХРАНА ДЕТЕТА СА АКУТНОМ ДИЈАРЕЈОМ - АЛГОРИТАМ
1. Уводи се 4-6 сати по започињању рехидрације било оралне или интравенске;
2. У блажим случајевима болести, тј. без испољене рехидрације, она се и не
прекида;
3. Не прекида се без обзира на тежину дехидрације и код детета на природној
исхрани;
4. Након рехидрације, покриће текућих гастроинтестиналних губитака
воде и електролита се надокнађује оралном рехидрационом солуцијом
(Оросал 65, Галеника) и то у количини еквивалентној губитку проливом и
повраћањем;
5. Исхрана треба да буде идентична оној коју је конзимирало пре почетка
болести;
6. Изузетак су стања праћена сигнификантном интолеранцијом лактозе, што
се јајчешће вида у склопу вирусних дијареја, када се одојчету 7-10 дана
даје формула без лактозе (Bebelac FL, Aptamil FL и друге), а детету након
навршене прве године ферментисани млечни производи (јогурт, кисело
млеко, сир);
7. Храна треба да буде лако сварљива и биолошки вредна и у складу са жељом
детета
8. Детаљније у основном тексту.
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4.3. ИНТОЛЕРАНЦИЈА ЛАКТОЗЕ
Недељко Радловић
Академија медицинских наука Српског лекарског
друштва
Лактоза (β-галактозил-1,4 глукоза) је угљени хидрат млека већине сисара.
Чине је молекули глукозе и галактозе везани бета-1,4 гликозидном везом.
Поред кључне улоге у енергетском метаболизму и одржавању метаболичке
равнотеже у дојеначком добу, лактоза фаворизује интестиналну ресорпције
калцијума, магнезијума и гвожђе и колонизацију дебелог црева Bifidobacterium
и Lactobacillus bakterijama (1).
Као и остали угљени хидртати, лактоза се ресорбује у мономерном облику.
Хидролизу лактозе обавља лактаза-флоризин хидролаза, ензим зрелог епитела
(ентероцита) проксималног сегмента танког црева. Након раздвајања глукоза
и галактоза прелазе у ентероцит посредством специфичног трансмембранског
натријум-глукоза/галактоза котранспортног протеина 1 (sodium-glucose linked
transporter 1, SGLT1), а из њега у интерстицијум помоћу транспортног
протеина 2 (glucose transporter 2, GLUT2) (2). Први процес се базира на активном
котранспорту, а други, којим се транспотује и фруктоза, на олакшаној дифузији.
Део лактозе који измиче дигестији и апсорпцији доспева у колон где подлеже
бактеријској ферментацији. Током овог процеса настају кратколанчане масне
киселине (сирћетна, пропионска, бутерна) које се активним котранспортом
са натријумом ресорбују и највећим делом користе за енергетске потребе
колоноцита.
Ресорбовани лактозни мономери портним крвотоком доспевају у јетру
где се укључују у различите физиолошке процесе. Део глукозе се користи за
обнову гликогена и друге метаболичке потребе јетре, док остатак одлази у
остала ткива где се катаболише или конвертује у гликоген и масти. Процесима
фосфорилизације, трансфера на уридин-дифосфат и епимеризације,
који се обављају у јетри под дејством галактокиназе, галактоза-1-фосфат
уридилтрансферазе и уридиндифосфат галактоза-4-епимеразе, галактоза се
трансформише у глукозу.

КЛИНИЧКИ ОБЛИЦИ ИНТОЛЕРАНЦИЈЕ ЛАКТОЗЕ
Неподношење лактозе представља етиопатогенетски хетероген и доста
комплексан клинички синдром. Обично настаје услед дефицита лактазне
активности, а ретко због поремећаја апсорпције или интермедијерног
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метаболизма њихових мономера. Са етиолошког аспекта могу бити примарни
(трајни), тј. генски узроковани и секундарни, најчешће пролазни, који се јављају
као последица различитих обољења. За потврду примарних поремећаја, поред
стандардних метода, данас се користе и генетска испитивања.

ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНА ИНТОЛЕРАНЦИЈА ЛАКТОЗЕ
Гастроинтестинална интолеранција лактозе, генерално гледано,
представља најчешћи клинички ентитет у склопу поремећаја толеранције
хране. Јавља се као последица урођеног (конгениталног), развојног, адултног
и секундарног дефицита лактазне активности. Урођени и развојни облици
неподношења се испољавају непосредно по рођењу, тј. након првог оброка
млека, а адултни и секундарни касније. Урођени и адултни дефицит лактазне
активности представљају изоловане поремећаје, док су развојни и секундарни
често удружени са другим показатељима интестиналне дисфункције. Такође,
за разлику од урођеног, развојног и адултног облика поремећаја, основу
секундарног губитка лактазне активности чини морфолошко оштећење
слузнице танког црева. Урођени недостатак лактазне активности је изузетно
редак аутозомно рецесивни поремећај узрокован дефектом структурног гена
за лактазу који се налази на дугом краку другог хромозома (регион 2q21) (3, 4,
5). Манифестује се профузном воденом дијарејом након првог оброка мајчиног
млека или млечне формуле са лактозом. Уколико се благовремено не препозна
компликује се тешком хипернатријемијском дехидрацијом, метаболичком
ацидозом и поремећајем у напредовању. Идентична клиничка презентација
карактерише конгениталну глукоза-галактоза малапсорпцију, микровилозну
инклузиону болест и урођену интестиналну дисплазију (tufting enteropathy), те
их диференцијално-дијагностички треба имати у виду (5). Развојни ензимски
дефицит представља пролазну појаву, која се, у склопу опште незрелости,
среће код новорођенчади рођене пре 34-35. гестационе недеље (4, 5). Међутим,
далеко најчешћи облици неподношења млечног шећера се јављају услед
каснијег губитка лактазне активности. Ту се издвајају два клиничка ентитета:
први је наследне, аутозомно рецесивне природе, тј. резултат спонтаног гашења
лактазне експресије, док други настаје услед обољења проксималног дела танког
црева (2). Наследни облик накнадног губитка лактазне активности, тзв. адултна
или расна хиполактазија, настаје после прве године, претежно с навршених 3-5
година и траје доживотно (4). Учесталост овог поремећаја код особа беле расе
износи 2-50%, а код припадника осталих раса 50-100%, што га чини најчешћим
обликом неподношења лактозе (4). Адултни тип губитка лактазне активности
представља изворно својство свих сисара, укључујући и 70-75% људске
популације, а регулисано је MCM6 (minichromosome maintenance complex component 6) геном који је смештен узводно од гена за лактазу (LCT ген) (4). Након
природно програмираног периода дојења, које је зависно од врсте сисара, под
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утицајем MCM6 гена код потомака, за сада недовољно јасним механизмом,
долази до транскрипционе блокаде кодирајућег гена за лактазу (4, 5). Будући да
супресија лактазне експресије не погађа све ентероците, ове особе задржавају
око 10% оптималног нивоа лактазе (4). Супротно овоме, у перзистентној
лактазној активности, која представља аутозомно доминантну појаву, ова
блокада изостаје, што резултира трајном експресијом лактазе и оптималном
толеранцијом лактозе (5). Сматра се да почетак експанзије овог генотипа,
примарно у делу људске популације чија је егзистенција битно зависила од
млека других сисара, датира од пре око 10000 година, тј. од времена кад је човек
почео да припитомљава животиње и гаји житарице и друге биљке (2). Постоји
више независно насталих генских варијанти, односно генских полиморфизама
који резултирају перзистентном лактазном активношћу. Доминирајући лактаза
перистентни генотип код европских народа је C/T-13910, док се у популационим
групацијама које потичу са других континената примарно региструју G/C-14010
T/G-13915, C/G-13907 and T/C-13913 генотипи (4). Симптоматски губитак лактазне
активности узрокован обољењима танког црева је обично реверзибилног/
пролазног карактера и знатно ређи у односу на адултну хиполактазију (4, 5).
Претежно се виђа у доби одојчета и малог детета и ретко траје дуже од 1-2
недеље. Најчешћа обољења праћена овим типом интолеранције лактозе су
вирусни гастроентеритиси, хронична постинфективна дијареја, интестинална
ламблијаза и глутен-сензитивна ентеропатија.
Клиничка слика неподношења лактозе је доста типична. Сметње се јављају
унутар 30-60 минута након уноса млека и зависе од тежине ензимског дефицита,
степена његовог оптерећења и узраста детета (5). Теже облике интолеранције,
посебно у доби одојчета и малог детета, карактерише пролив, док се у старијем
узрасту јављају сметње типичне за иритабилни колон, тј. болови у трбуху типа
колика, метеоризам и појачана флатулација (1, 2, 4, 5). Због учесталих, течних и
киселих столица, код деце најмлађег узраста се често виђа перианални еритем
(5). Тежи облик поремећаја, посебно у доби одојчета, може озбиљно да наруши
хидроелектролитни и ацодобазни статус, а ако потраје дуже и исхрањеност детета.
Дијагноза неподношења лактозе се заснива на патолошком лактоза-толеранс
тесту (LTT), тј. појави карактеристичних тегоба након оптерећења лактозом (2 g/
kg, максимално 50 g) (4). Поред клиничких знакова интолеранције, абнормалан
LTT је обично праћен недовољним скоком гликемије (<20 mg/dl) (4). Код
испитаника са испољеном дијарејом у столици се региструје низак pH (<5,5) и
присуство редукујућих супстанци (>0,5%) (5). Данас се за дијагнозу поремећаја
најчешће примењује лактоза-H2 брет (breatih) test koji se zasniva na porastu koncentracije vodonika (>20 ppm) у издахнутом ваздуху након оптерећења лактозом
(4, 5). Поред тога, у дијагностичке сврхе се користи хроматографија столице на
шећере и ензимски есеј (5). Дијагностички значај, свакако, има и исчезавање
тегоба код испитаника на дијети без лактозе. Егзактна дијагностика урођеног
и адултног облика лактазног дефицита, сем наведеног, захтева доказ одсуства
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морфолошког оштећења слузнице танког црева или генетичку потврду (2, 4, 5).
Основу лечења неподношења лактозе чини елиминациона дијета
прилагођена природи и тежини поремећаја и узрасту детета. У секундарним
облицима интолеранције лактозе, поред тога, неопходно је лечење основне
болести. Уколико се ради о одојчету на вештачкој исхрани примењује се
формула крављег млека без лактозе, као што су као што су Аптамил ЛФ
(Нутрициа, Холандија) или Бебелак ФЛ (Нутрициа, Холандија), односно
формуле базиране на изолату соје, док се детету старијем од годину дана се у
ову сврху може дати јогурт или неки други ферментисани млечни производ
(кисело млеко, сир) (4, 5). Одојчету са истовременим неподношењем протеина
крављег млека и лактозе даје се млечна формула базирана на екстензивном
протеинском хидролизату, а детету после навршене прве године и формуле
сојиног млека (5). Деца која сисају, изузимајући ону са урођеним дефицитом
лактазне активности, остају на истом режиму исхране, с тим да им се текући
губици воде и електролита адекватно надокнађују (5). Такође, мајчино млеко се
не ускраћује ни превремено рођеном детету. Примена лактичних пробиотских
бактерија доприноси бољој толеранцији лактозе (1). Исти ефекат код особа са
адултном хиполактазијом има и континуирани унос мање количине обичног
млека (6). Постоје и комерцијални препарати лактазе који се узимају пре
оброка млека (2, 4).

МАЛАПСОРПЦИЈА ГЛУКОЗЕ И ГАЛАКТОЗЕ
Аутозомно рецесивни дефект активног котранспорта глукозе и галактозе
са натријумом је изузетно редак поремећај. Настаје услед мутације SLC5A1 гена
лоцираног на дугом краку хромозома 22 (регион 22q13.1) који кодира SGLT1
протеин. Манифестује се непосредно по рођењу веома офанзивном осмотском
дијарејом праћеном тешком дехидрацијом, хипернатријемијом, метаболичком
ацидозом и губитком телесне тежине након првих оброка млека (7). Поред
дијареје, поремећај карактерише и гликозурија. Међутим, губитак глукозе урином
није клинички значајан јер се на апикалној мембрани проксималних тубулоцита,
сем SGLT1 протеина, налази и вишеструко активнији натријум-глукоза
котранспортер 2 (sodium‐dependent glucose transporter 2, SGLT2). Дијагностикује
се оралним глукоза/галактоза толеранс тестом, глукоза/галактоза-H2 брет тестом
и хроматографијом столице, а тамо где је могуће и молекуларном потврдом
мутације (8). Терапија се заснива на замени глукозе и галактозе фруктозом (8).
Млечна формула намењана за третманон овог патолошког стања је Галактомин 19
(Нутрициа, Холандија). Са узрастом детета поремећај постаје блажи (8).
Секундарни облик малапсорпције глукозе и галактозе је редак поремећај.
Јавља се у патолошким стањима праћеним тешким морфолошко-функционалним
оштећењем танког црева.
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ГАЛАКТОЗЕМИЈА
Галактоземија је редак аутозомно рецесивни поремећај узрокован
дефицитом галактокиназе, галактоза-1-фосфат уридилтрансферазе или UDPгалактоза 4’-епимеразе. Дијагностикује се налазом ниске ензимске активности
у еритроцитима и/или генетичком верификацијом мутације. У одређеним
случајевима се ради и пренатална дијагностика. Основу лечења болести чини
трајна елиминациона дијета.
Галактоземија тип I или класична галактоземија настаје услед мутације
GALT гена (9p13.3) који је одговоран за експресију галактоза-1-фосфат
уридилтрансферазе (9). Јавља код 30.000-60.000 новорођених и представља
најтежи тип галактоземије. Дефицит галактоза-1-фосфат уридилтрансферазе
код новорођенчета експонираног галактози доводи до акумулације и
мултисистемског токсичног ефекта галактоза-1-фосфата, галактитола и
галактоната и последичне хипогликемијске енцефалопатије, холестазног
синдрома, повраћања и поремећаја у напредовању (9, 10). Благовремено
непрепозната или неадекватно лечена болест се обично завршава летално.
Отуда се у великом броју земаља, укључујући и нашу, налази на листи обавезног
неонаталног скрининг програма (9, 10). Будући да галактоза настаје и ендогено,
ови болесници и поред стриктне елиминационе дијете нису поштећени касних
компликација, као што су ментална дефицијенција и примарна или рана
оваријална исуфицијенција код особа женског пола. Дуарте галактоземија
представља клинички бенигну варијанту галактоземије, те у складу с тим
не изискује третман. Јавља се као последица блаже мутације GALT гена коју
карактерише, било у хомозиготном или хетерозиготном стању, укључујући и
комбинацију са геном одговорним за класични облик болести, задовољавајући
ниво ензимске активности (9).
Галактоземија тип II настаје услед генерализованог или парцијалног
дефицита UDP-галактоза 4’-епимеразе узрокованог мутацијом GALE гена
(1p36.11) (9). Клиничке манифестације генерализованог типа болести су
идентичне првом типу галактоземије, док парцијални дефицит представља
бенигни поремећај (9).
Галактоземија тип III је најређи тип галактоземије (1:100.00-250.000) (9).
Јавља се услед мутације GALK1 гена (17q25.1) који кодира галактокиназу.
Карактерише је катаракта узрокована акумулацијом галактитола (9).
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5.1. ХИПЕРТРАНСАМИНАЗЕМИЈА
Биљана Вулетић
Факултет за медицинске науке Универзитета у
Крагујевцу
Клиника за педијатрију Универзитетског Клиничког
центра у Крагујевцу
Трансаминазе (аминотрансферазе) су ензими највећим делом лоцирани у
хепатоцитима и представљају врло осетљив показатељ хепатоцитног оштећења.
У хепатологији се користи одређивање у серуму активности глутамат-оксал
сирћетне трансаминазе SGOT (аспартат аминотрансфераза, AST) и глутамат
пирувачне трансамниазе SGPT (аланин аминотрансфераза, ALT), које катализују трансфер α амино групе из аспартата или аланина у кето групу кетоглутенске киселине стварајући оксалсирћетну и пирувичну киселину. Обе се налазе и у скелетним и срчаном мишићу као и у бубрезима али је активност ALT
ипак највећа у хепатоцитима па се може сматрати специфичнијим параметром
хепатоцелуларног оштећења у односу на AST које се чешће налазе у другим
ткивима (срчани, скелетни, глатки мишићи, бубрег и мозак). Пораст ALT се
региструје већ у преиктерусној фази вирусног хепатитиса али и код оштећења
јетре изазваних другим инфекцијама, лековима, токсичним супстанцама,
туморима и др. Нарочито велике вредности ALT се виђају код вирусног хепатитиса
(>1000 U/l), а однос ALT смештене претежно у цитосолу према AST, која је смештена претежно у митохондријама), износи 1,5 до 2 тј. налази се инверзија
коефицијента Де Ритисовог AST/ALT количника. Обрнути однос трансаминаза
и израженији пораст AST догађа се код тежих и дубљих оштећења хепатоцита
када се ослобађају ензими из митохондрија. Око 80% AST активности у јетри
је порекла из митохондријаног изоензима. Нормална активност трансаминаза
искључује акутни хепатитис, а пад њихове активности може наговестити
терминални стадијум и потпуну исцрпљеност интрахепатичне ензимске синтезе
у току најтежих оштећења јетре, нпр. фулминантног хепатитиса (1).
Трансаминазе су уобичајено присутне у серуму у малим концентрацијама, око
30 до 40 U/l. Нормалан опсег варира између појединих лабораторија, базирано на
мерењу код специфичних популација. Пораст ослобађања AST и ALT у крви је
резултат процеса који води ка некрози хепатоцита са оштећењем хепатоцитне
ћелијске мембране и порастом пермабилитета. Процена степена пораста ових
ензима помаже у процени узрока оштећења јетре и постављању дијагнозе, а
динамика нивоа серумских трансаминаза има значај у праћењу еволуције и
прогнозе хепатоцелуларне болести. Велико повећање серумских трансаминаза,
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преко 10 пута изнад горње границе нормалне вредности по правилу указује на
хепатоцелуларну некрозу изазвану вирусом, леком (парацетамол) или токсином,
метаболичко оштећење (тирозинемија, интолеранција фруктозе, галактоземија)
или поремећаја артеријске перфузије органа у стању тешке циркулаторне
инсуфицијенције. Средње тешко повећање је често у холестатским болестима
јетре. Обе трансаминазе (AST и ALT) се катаболишу у јетри, примарно са ћелијама ретикулоендотелијалног система са просечним плазма полуживотом од 48
сати AST, а 18 сати ALT. Пад нивоа AST је много бржи у односу на ALT, док је ALT
дуже повишен у фази опоравка (2, 3, 4).
Када се испитује пацијент са абнормалним порастом трансаминаза,
најважније је дефинисати тип оштећења, да ли је акутно настало (Табела 1) или
је хронично. Оштећење јетре се оцењује као хронично ако абнормални ензимски
тестови перзистирају дуже од 6 месеци. Широк је спектар болести које узрокују
хроничну елевацију серумских трансаминаза. Најчешћи хепатични разлози за
хронично повишене трансаминазе су различите вирусни хепатитиси (B, C, Епштајн-Бар), неалкохолна масна болест јетре и лекови. Други узроци су аутоимунски хепатитис, урођене метаболичке болести јетре, хемохроматоза, Вилсонова
болест, дефицит α-1 антитрипсина, инфилтративне болести, као нпр. грануломатоза. Нехепатични узроци су тироидна болест, целијакија, анорексија нервоза,
Аддисонова болест и болести мишића (Табела 2) (5).
У поступку правилне интерпретације пораста серумских трансаминаза
увек се треба руководити најпре анамнезом, клиничком сликом и физикалним
налазом. Ово подсећање је нарочито важно зато што лагани пораст једне,
чешће AST трансаминазе, не значи увек пораст њиховог ослобађања из ћелије.
Разлог за ову појаву је комплекс серумских ензима са имуноглобулинима или
другим протеинима који доводе до умереног раста нивоа лабораторијског теста.
Ови тзв. „макроензими“ штите серумске ензиме од деградације, пролонгирају
њихов полуживот у циркулацији и омогућавају да се акумулирају у већим
концентарацијама. У том смислу, ALT и AST могу бити повишене у условима
нормалног ослобађања и без клиничког значаја (6, 7).
На крају, сврха овог прегледа није да се уздиже значај трансаминаза или било
којег другог маркера који указује на оштећење јетре. Он треба да буде подсетник
педијатру, водич у свакодневној пракси да са бољим разумевањем значаја
трансаминаза тумачи пристигле анализе.
Табела 1. Узроци акутног повишења трансаминаза
Леком и токсини
Вирусни хепатитиси (A, B, C, E, EBV, CMV, Parvo B-19)
Хепатична исхемија
Билијарна атрезија
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Табела 2. Узроци хроничног повишења трансаминаза
Хепатични узроци
Вирусни хепатитис B i C
Неалкохолна масна болет јетре
Лековима узроковано оштећење јетре
Аутоимунски хепатитис
Хемохроматоза
Вилсонова болест
α-1антитрипсин дефицит
Цироза јетре било ког узрока

Нехепатични узроци
Целијачна болест
Урођене мишићне болести
Болести штитасте жлезде
Адисонова болест
Анорексија нервоза
Макро AST
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5.2. АКУТНИ ГАСТРОЕНТЕРИТИС У ДЕЦЕ
Зоран Лековић
Универзитетска дечја клиника, Београд
Медицински факултет, Београд
Акутни гастроентеритис (АГЕ) представља један од најчешћих проблема у
свакодневној пракси педијатра и, свакако, главни узрок дехидрације у детињству.
Инфективне дијареје су међу водећим узроцима оболевања и смртности деце
у свету. Подаци Светске здравствене организације (СЗО) из 2016. показују да
је акутна дијареја на четвртом месту најчешћих узрока морталитета у деце до
пете године старости, посебно у земљама са ниским животним стандардом.
ЕСПГХАН (Европско друштвo за дечију гастроентерологију, хепатологију и
исхрану) указује да је АГЕ главни узрок хоспитализације одојчади и мале деце
у Европи, док се у Сједињеним Државама сваке године 1,8 милиона деце истог
узраста захтева хоспитализацију (1-4).
АГЕ према ЕСПГХАН-у представља наглу појаву столица промењене
конзистенције (кашаста или течна) и/или повећање њених учесталости (3 или
више унутар 24 ч.) са или без повишене телесне температуре и повраћања,
указујући да је промена конзистенције столице бољи показатељ постојања
поремећаја у односу на њихов број, посебно у првим месецима живота. Акутна
дијареја обично траје седам, а не дуже од 14 дана (2).

ЕТИОПАТОГЕНЕЗА
Најчешћи узрочници инфективног АГЕ су вируси и бактерије, док
су паразити знатно ређи. Вируси (ротавирус, норовирус, аденовирус,
калицивирус, астровирус и други) су одговорни за 70–90% епизода АГЕ,
бактерије (Campylobacter jejuni, Salmonella, Shigella, патогена врста Е. coli) су
узрочници у 10–20% случајева, а паразити (Giardia lamblia, Entamoeba histolytica
i Cryptospopridium) у мање од 5%. Анаеробне бактерије (Clostridium difficilae)
су водећи узрок АГЕ у хоспитализоване деце изазивајући дијареју посредовану
токсинима. Од вирусних инфекција најчешће оболевају одојчад и мала деце
узрасне доби од 6-24 месеци, са већом учесталошћу код деце у развијеним
земљама, а показују и сезонски карактер у умереним климатским регијама.
Бактерије и паразити изазивају инфекције у свим узрастима, а чешће се јављају
су у земљама у развоју (1, 4-6).
Основни пут ширења инфекције је фекално-орални, тј. контаминираном
храном и водом или директним или индиректним контактом са зараженом
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особом, док се вируси могу ширити и аерогеним путем. Дуготрајна употреба
антибиотика широког спектра код деце, посебно имунокомпромитоване, могу
изазвати Clostridium difficile (псеудомембранозни) ентероколитис. Највишу
инфективност показују вируси (рота и норо вируси) и Shigella (1,5).
Патогени ефекат инфективни агенси испољавају колонизацијом танког
и/или дебелог црева. Вируси колонизују и оштећују зреле ентероците танког
црева изазивајући осмотско-секреторну дијареју. Бактерије и паразити,
у зависности од врсте, патогени ефекат испољавају у оба сегмента црева
изазивајући секреторну (Vibrio cholerae и токсогени сојеви E. Coli) и
ексудативно-секреторну дијареју (Salmonella, Shigella, Campylobacter и
Entamoeba histolytica). Осмотско-секреторну дијареју дају ентеропатогена E.
coli, Giardia lamblia и Cryptosporidium везујући се за ентероците танког црева
компромитујући њихову функцију. У алиментарним интоксикацијама настају
секреторне дијареје узроковане термостабилним (Staphylococcus aureus) или
термолабилним (Clostridium perfringens и Bacillus cereus) ентеротоксинима, без
колонизације бактеријама. (1, 5-7)

КЛИНИЧКА МАНИФЕСТАЦИЈА
Клиничкој манифестацији АГЕ претходи краћи инкубациони период
(од 12–72 сати) у зависности од инфективног агенса, а у алиментарној
интоксикацији и раније (30 минута-10 сати). АГЕ почиње нагло, појавом
учесталих течних/кашастих столица и повраћањем. У инкубационом периоду
могу бити присутни анорексија и мучнина. Како вирусне инфекције оштећују
зреле ентероците танког црева столица је водена без примеса крви, а обично
њиховој појави претходи повишена телесна температура или повраћање.
Код АГЕ изазваних ентероинвазивним бактеријама и паразитима, које свој
патогени ефекат испољавају у танком и дебелом цреву, у столици може доћи до
појаве слузи и крви која је праћена повишеном телесном температуром. Поред
тога, пролив може бити праћен грчевима у трбуху, замором, главобољом,
болом у мишићима, тенезмима. У зависности од тежине и степена дехидрације,
присуства поремећаја ацидо-базног, електролитног статуса и хипогликемије,
као основних компликација АГЕ, може се јавити продужено капиларно пуњење,
слабљење тургора и еластицитета коже, поремећај дисања, тахикардија,
хипотензија, олигурија/анурија, тешки сензорни поремећаји и конвулзије.
Хиповолемија праћена продуженом хипоперфузијом и бубрежном хипоксијом
може довести до тубуларне некрозе. Током првих година живота су честе и
фебрилне (бенигне) конвулзије. У тежим случајевима бактеријских АГЕ може
доћи до хематогеног ширења инфекције и појаве метастатских инфекција
на срцу, ЦНС-у, коштано-зглобном систему, јетри и слезини, посебно код
одојчади, мале деце и имунокомпромитованих (1, 3, 5 ,8).
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Ређе компликације АГЕ су цревна инвагинација и перфорација, паралитични
илеус, токсични мегаколон, ректални пролапс слузокоже, амебични апсцеси
јетре. Може се јавити и реактивни артритис, Gyillian-Barre-ов синдром и
хемолитички уремијски синдром. Понављане епизоде АГЕ могу бити праћене
потхрањеношћу, успореним растом и развојем детета, а дугорочно и менталном
заосталошћу (3, 5, 8).

ДИЈАГНОСТИКА
Дијагноза АГЕ се заснива на анамнези, клиничком прегледу и адекватним
лабораторијским испитивањима. Циљ дијагностичких процедура је утврђивање
постојања и процена потенцијала компликација, као и утврђивање узрочника
АГЕ (1-5).
При узимању анамнезе треба посветити пажњу подацима неопходним
за процену стања хидрираности (број, конзистнција и волумен столица,
повраћеног садржаја, мокрењу, унос хране и течности, трајању симптома,
телесној тежини пре појаве болести), као и могућег узрочника (путовања у
ендемске области, сличне манифестација у чланова породице или колективу).
Веома значајан је податак о присуству коморбидитета, као и вакцинални статус
детета (1-3, 5).
Физикалним прегледом најважније је проценити статус хидрираности.
Због адекватног тумачења налаза у пракси се користи неколико скала за
клиничку процену стања хидрираности у којима се посматра више знакова
дехидрације, укључујући влажност видљивих слузница, присуство суза,
еластицитет коже, стање свести итд. Међутим, ни једна од њих није идеална, а
појединачно гледано, најпоузданији показатељи су капиларно пуњење, тургор
коже и образац дисања (1-3, 5).
Већина случајева АГЕ је лакшег клиничког облика и долази до спонтаног
излечења унутар седам дана, те су лабораторијска испитивања предвиђена за
пацијенте са средње тешким и тешким обликом болести. Она подразумевају
анализе за процену електролитног (Na, K, Cl) и ацидобазног статуса (АСТРУП),
параметре функције бубрега (креатинин, уреа), гликемију, параметре запаљења
(CRP, SE, крвна слика), као и стандардни седимент урина. Код сумње на
интолеранцију лактозе, присутна у вирусним дијарејама, пожељно је утврдити
присуство редуктивних супстанци у столици (1-3, 5).
Идентификација инфективног агенса не утиче на терапијски приступ
и ток болести па се угавном не спроводи рутински. Оправдана је у деце где
микробиолошка испитивања (копрокултура) могу бити неопходна за дијагнозу
и лечење. То су деца са тешком крвавом дијарејом, клиничком сликом која
указује на специфични узрочник (Салмонелла тyпхи), која су путовала у области
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са високим ризиком, у екстремно тешким стањима, имунокомпромитована
(коморбидитет- малигнитет, ИБД итд, одојчад млађа од три месеца).
Идентификација и извор патогена веома је значајно утврдити у току епидемија
посебно код деце у колективима. Тестовима аглутинације се брзо и поуздано
детектује присуство вирусних честица (рота, норо и аденовируси) у столици,
бактеријских токсина (А и Б токсин Clostridiae difficilae) и антигена паразита
(G. Lamblia, Entameba hystolitica, Criptosporidium) (1-3, 5, 8).
У АГЕ изазваним бактеријама при сумњи на постојање бактеријемије
(пролонгирана/рецидив фебрилности, спленомегалија, поремећај стања свести
праћени високим параметрима запаљења) неопходно је узети хемокултуру,
а при сумњи на хируршке компликације урадити допунску дијагностику
(нативна радиографију или ултразвучни преглед абдомена). За вирусолошку и
бактериолошку анализу постоје PCR китови, електронска микроскопија, али се
не налазе у широј употреби (1, 2, 5).

ТЕРАПИЈА
Клинички ток АГЕ је углавном релативно благ и спонтано долази до
излечења унутар седам дана, али се може развити у озбиљну болест. Већина
случајева се може лечити амбуланто и код куће. Апсолутне индикације за
хоспитализацију су деца која имају: шок, тешку дехидрација (>10% ТТ),
неуролошке поремећаје (летаргија, конвулзије итд.), упорно или повраћање
жучи, неуспелу оралну рехидрацију, сумњу на хируршко обољење или ако
нисте сигурни да је родитељ/старатељ детета поуздан у праћењу и спровођењу
терапијских мера код куће (1-4, 8).
Основне компликације АГЕ су дехидрација, поремећај ацидо-базног,
електролитног баланса настале као последица губитка течности и електролита
дијарејом, повраћањем, повишеном телесном темпертуром. Према тежини,
дехидрација може бити лака (<5% ТТ), средње тешка (5-10% ТТ) или тешка
(>10% ТТ). Степен дехидрације је дефинисан према осмолалности, првенствено
нивоом натријума у серуму, и разликујемо изотоничну (130-150 mmol/l Na),
хипотоничну (<130 mmol/l Na) или хипертоничну (>150 mmol/l Na). Тешку
дехидрацију прати декомпензована метаболичка ацидоза, хипо-/хиперкалемија и хипогликемија. Зато је основа терапије, без обзира на етиолошки
узрочник, надокнада течности и електролита, као и рана реалиментација (5, 8).

РЕХИДРАЦИЈА ДЕЦЕ СА АГЕ
Под рехидрацијом подразумевамо терапију течношћу и електролитима у
циљу корекције дефицита, као и покриће физиолошких и патолошких губитака
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у склопу АГЕ. У деце са благом и умереном дехидрацијом рехидрација се у
око 95% случајева успешно спроводи оралним путем, док у оних где она није
постигнута, као и у деце са тешком дехидрацијом спроводи се парентералним
(интравенским) путем (1, 3, 5, 8).
Орална рехидрација базира на активном котранспорт натријума и глукозе
применом средстава за оралну рехидрацију (ОРС). Примењују се одмах по
појави дијареје и/или повраћања, а даје до потпуне нормализације дигестивних
функција. Даје се брзином од 10 ml/kg ТТ након сваке течне столице или 2
ml/kg ТТ након сваке епизоде повраћања. У циљу корекције средње тешке
дехидрације даје се доза од 100 ml/kg ТТ, а за лаку 50 ml/kg ТТ током три до
четири сата. Даје се у честим и малим гутљајима, а може и путем назогастричне
сонде. Може се спроводити како у болничким, тако и у кућним условима.
У нашој земљи ОРС производи Галеника под брендом Оросал 65. Састав
препарата је прилагођен патогенези АГЕ наше регије, а састав у потпуности
одговара смерницама ЕСПГХАН-а и СЗО (1-3, 5, 8).
Интравенска рехидрација се спроводи у три фазе. Циљ прве, ургентне
фазе, која траје 1-3 сата, је обнова циркулишућег волумена код деце са
тешком дехидрацијом праћеном шоком или предшокним стањем. Постиже се
применом растовора 0,9% NaCl или Рингер лактата у дози од 10–30 ml/kg ТТ у
болусу или брзој инфузији. Ако је пацијентово стање стабилизовано прелази
се на фазу постпуне корекције дефицита течности. У изонатријемијским и
хипонатријемијским ова фаза траје од 24-36 сати, а у хипернатријемијским
дехидрацијама од 36–48 сати. Циљ ове фазе је успостављање диурезе и
корекција електролитних поремећаја. Веома важно је, у овој фази, водити
рачуна о превенцији релативне хипер- или хипо-натријемије. Нормализација
натријума у серуму мора бити спора, не бржа од 0,5 ммол на сат. У терћој фазифази одржавања се обезбеђује нормална хидрираност пацијента (2, 3, 5, 8).
Исхрана детета са АГЕ дата је у тематској области Исхрана.

АНТИМИКРОБНА ТЕРАПИЈА
Примена антибиотика у АГЕ најчешће није потребна. Некад може бити и
штетна јер рутинска примена у салмонелозном АГЕ фаворизује клицоноштво, а
у дијареји изазваној ентерохеморагичним сојем E. coli може допринети развоју
ХУС-а. (2,3,5,8)
Апсолутне индикације за антибиотску терапију представљају
бактеријски АГЕ изазвани салмонелом код млађе одојчади (<3 месеца),
деце са имунодефицијенцијом (малигнитет, ИБД), умерено тешки облици
ентероколитиса Clostridium difficilae и шигелозе, пацијенти са сумњом или
манифестном бактеријемијом салмонеле, као и у случајевима метастатских
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инфекција. Избор антибиотика дат је у смерницама ЕСПГХАН-а, а зависи и од
локална преваленције три патогена (Shigella spp., Campylobacter spp. и Salmonella
enteritidis) и њихове резистенције (Табела у алгоритму). Парентерална
примена антибиотика је оправдана у деце која не могу да узимају лекове орално
(повраћање, ступор, итд), са основним имунолошким дефицитом који имају
АГЕ са повишеном телесном температуром, са тешком токсемијом, сумњом
или потврђеном бактеремијом, у новорођенчади и млађе одојчади (<3 месеца)
са повишеном телесном температуром (2, 3, 5, 8).
Бактериемија и метастатске инфекције изазвана салмонелом захтевају
примену двојне антибиотске терапије у трајању од две до шест недеља (2, 3, 5, 8).

ОСТАЛЕ ТЕРАПИЈСКЕ МЕРЕ
Оправдана је примена антипиретика у деце са повишеном телесном
температуром >390C или нижом ако постоји медицински разлог. Лек избора је
парацетамол, а у одојчади старије од три месеца и са ТТ >5 kg може се дати и
ибупрофен (2, 5, 8).
Пробиотици, њихова комбинација са пребиотицима (симбиотици) и цинк
доприносе ублажавању и скраћивање тока болести. Примена рацекадотрила и
диосмектита смањује губитак течности и електролита (1, 2, 5 ,8, 9).
Због високог ризика од појаве нежељених ефеката лека примена антиеметика
(Лоперамид) се не препоручује, мада је став ЕСПГХАН-а да се ондансетрон може
дати малој деци уз претходно искључење хируршких компликација (2, 5, 8).

ПРЕВЕНЦИЈА
Даље смањење учесталости АГЕ свакако лежи у превенцији. Она се огледа
у стриктном спровођењу хигијенско-дијететских мера и имунизацији. Ове
мере треба да побољшају стање животне средине обезбеђењем приступа
исправној води за пиће, добрим санитарним условима, адекватно третирање
људског отпада, образовање и безбедност припреме хране. Природна исхрана
може спречити појаву тешког облика дијареје. Увођење Ротавирусне вакцине
у националне програме и шири обухват имунизацијом су од великог значаја.
Примена пробиотика и симбиотика има значај у превенцији дијареје изазване
употребом антибиотика (1, 2, 5).
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Деца са високим ризиком

1

Амбулантно/кућно лечење
Реалиментација
Антипиретик
Пробиотик, цинк, рацекадотрил, смектит
1
Антибиотик

повратак телесне тежине

Наставак оралне рехидрације (ПО/НГС)
током наредна 4 сата

Непотпун повратак ТТ,
прекинуто повраћање

Контролни преглед + ТТ

Тешка дехидрација
>10% ТТ

- ИВ инфузија
- Антибиотик
- Антипиретик
- Пробиотик
- Цинк
- Адсорбенс (Смектит)
- Рацекадотрил
- Ондасетрон

Обавезна хоспитализација
Шок
Тешка дехидрација (> 9% телесне тежине)
Неуролошке абнормалности (летаргија, нападаји итд.)
Упорно повраћање или повраћање билијарног садржаја
Неуспех оралне рехидратације
Сумња на хируршко стање
Непоузданост родитеља/старатеља за сигурно праћење
и терапију детета у кућним условима
нису испуњени

Знаци упозорења ?
• Неуролошке абнормалности
• Упорно повраћање
• Повраћање жучи
• Сумња на хируршко обољење
• Јако крварење
• Непоуздани родитељи/старатељи
• Старост <2 месеца

Адсрбенс (Диосмектит: 3-4 дана)
- До 1 године: 1 x 3 g/дан
- Од 1 до 2 године: 3-6 g/дан
- > 2 године: 6-9 g/дан

Рацекадотрил 1,5 mg/kg/дози на 8 сати;
3-5 дана
Цинк
- 10 mg/дан; 10 – 14 дана, млађа одојчад < 6 месеци
- 20 mg/дан; 10-14 дана, одојчад > 6 месеци и старија деца

Пробиотик
- Lactobacillus GG 1010 CFU/дан (5–7 дана)
- Saccharomyces boulardii 250–750 mg/дан (5–7 дана)

Антипиретик
-Парацетамол 10-15 mg/kg на 6 сати
-Ибупрофен ( удеце >3 месеца и ТТ >5 kg) 20-30 mg/kg на 6 сати

Препоручује за парентералну примену антибиотика код деце:
1. Која нису у могућности да узимају оралне лекове (повраћање, ступор итд)
2. Имунодефицијентни са повишеном температуром
3. Тешка токсемија, сумња или потврђена бактеремија и метастатске инфекције
4. Новорођенчад и млађа одојчад (<3 месеца) са повишеном температуром

Без побољшљња, повраћа
и након започињања
оралне рехидрације

Хоспитализација

-Лабораторијске анализе
(АСТРУП, Na, K, Cl, уреа, креатинин,
гликемија, CRP, ККС, седимент урина)
- Копрокултура, Роталекс тест, Аденолекс тест

Ондасетрон (0,1 mg/kg ИВ)

Орална рехидрација
100 ml/kg п.о. током 4 сата

Деца са високим ризиком
Микробиолошка испитивања
(копрокултура, Роталекс и Аденолекс тест)

АСТРУП

Средње тешка дехидрација
5-10% ТТ

Узимање анамнезе
Физикални преглед и процена стања хидрираности детета

Орална рехидрација (ПО/НГС)
50 ml/kg п.о. током 4 сата

Деца са високим ризиком
● Клиничка слика одговара дизентерији
● Салмонелом изазван АГЕ код млађе одојчади (<3
месеца),
● умерено тешки облици ентероколитиса Clostridium
difficilae и шигелозе
● пацијенти са сумњом или манифестном
бактеријемијом салмонеле, као и у случајевима
метастатских инфекција
• Висока температура
• Путовао у подручје високог ризика
• Хроничне болести (дијабетес, хипотиреоза,...)
• Имунокомпромитовани (малигнитет, ИБД,...)

1

-

АЛГОРИТАМ ЛЕЧЕЊА АКУТНОГ ГАСТРОЕНТЕРИТИСА У ДЕЦЕ

Лака дехидрација
<5% ТТ

Повратак ТТ,
прекинуто повраћање

Кључни анамнезни подаци
Узраст детета
Деца са ризиком
Скорашња историја болести
Колико времена (сати/дана) траје болест
Број епизода дијареје или повраћања и
приближна количина изгубљене течности
Да ли је дете способно за спровођење оралне
рехидрације
Како мокри
Неуролошке абнормалности.

Зоран Лековић

105

Гастроентерологија

ПРОЦЕНА СТАЊА ХИДРИРАНОСТИ ДЕТЕТА
Симптоми и
знаци

Степен дехидрације
Лака

Средње тешка

Тешка

Одојче

<5%

5-10%

>10%

Старије дете

<3%

3-6%

6-9% и више

Тургор коже

Нормалан/↓

↓↓

↓↓↓, феномен наквашеног

Боја коже

Бледа

Бледо-сива

Слузокоже

Влажна/сува Сува

Јако сува

Фонтанела

Лако упала

Упала

Јако упала

Пулс

Нормалан

↑

↑↑

Диуреза

Нормална

Олигурија

Анурија

Хипотона

Изотона

Хипертона

Na (mmol/l)

< 130

130-150

>150

Еластичност
коже

Јако
смањена

Смањена

Тестаста

Стање свести

кома

Летаргија,
Раздражљивост и/или ступор
конфузија, ступор (+/- конвулзије)

Губитак у ТТ

платна

Сива, марморизирана

Тип дехидрације

106

Зоран Лековић

АНТИМИКРОБНА ТЕРАПИЈА АКУТНОГ ГАСТРОЕНТЕРИТИСА КОД ДЕЦЕ
Узрок

Антибиотик

Дневна доза и начин
примене

Дужина
давања (у
данима)

Ampicillin

50-100 mg/kg ПО или ИВ у 4
дозе

5-7

Ceftriaxon

50-100 mg/kg ИВ или ИМ у 1
дози

5-7

*Azitthromycin

10 mg/kg ПО у 1 дози

5

Бактерије
Salmonella

*Ciprofloxacin

20-30 mg/kg ПО у 2 дозе

7-10

*

Trimetoprim/
sulfametoksazol

8 mg/kg/дан према
триметоприму

5-7

Ampicillin

50-100 mg/kg ПО или ИВ у 4
дозе

5-7

Ceftriaxon

50-100 mg/kg ИВ или ИМ у 1
дози

5-7

Azitthromycin

12 mg/kg 1. дан, потом 6 mg/
kg још 4 дана

5

*Cefixin

8 mg/kg/дан ПО 1-2 дозе

5

*Ciprofloxacin

20-30 mg/kg ПО у 2 дозе

7-10

*

Trimetoprim/
sulfametoksazol

8 mg/kg/дан према
триметоприму

5-7

*Nalidiksična kiselina

55 mg/kg/дан

5

Campylobacter
jejuni

Erythromycin

50 mg/kg ПО у 3-4 дозе

5

Azitthromycin

5-10 mg/kg ПО у 1 дози

3-5

Yersinia
enterocolitica

Trimetoprim/
sulfametoksazol

10/50 mg/kg ПО у 2 дозе

7-10

Gentamycin

3-5 mg/kg ИМ или ИВ у 1-3
дозе

7

Shigella

EPEC, ETEC EIEC Ampicillin

100 mg/kg ПО или ИВ у 4 дозе

5

Cefixin

8 mg/kg/дан ПО 1-2 дозе

5

*

Trimetoprim/
sulfametoksazol

10/50 mg/kg ПО у 2 дозе

7-10

*Ciprofloxacin

20-30 mg/kg ПО у 2 дозе

5-10

107

Гастроентерологија

Vibrio cholerae

Azitthromycin

10 mg/kg ПО у 1 дози или
20 mg/kg ПО у једној дози

3
1

*Doxiciclin

4-6 mg/kg ПО или ИВ у 1 дози

1

*Ciprofoxacin

15 mg/kg ПО у 3 дозе

3

*

Trimetoprim/
sulfametoksazol

10/50 mg/kg ПО у 2 дозе

5

Metronidazol

30 mg/kg ПО у 4 дозе

5

Vankomycin

40 mg/kg ПО у 4 дозе

7

Enthamebae
hystolitica

Metronidazol

10 mg/kg у 3 дозе

5-10

Giardia lamblia

Metronidazol

5-10 mg/kg у 2-3 дозе

5-10

Clostridium
difficilae
Паразити

*Алтернативни антибиотик
Guarino A, Ashkenazi S,Gendrel D et al. European Society for Pediatric
Gastroenterology,Hepatology, and Nutrition/European Society for Pediatric Infectious
Diseases Evidence-Based Guidelines for the Management of Acute Gastroenteritis in
Children in Europe: Update 2014. JPGN,2014. 59(1):132-52.
Farthing M, Salam MA, Lindberg G, Dite P, Khalif I, Salazar-LindoE, et al.; WGO.
Acute diarrhea in adults and children: a global perspective. J Clin Gastroenterol. 2013;
47(1):12-20.
Bhutta ZA. Gastroenteritis in children. In: Kliegman RM, Stanton BF, Schol NF, St
Geme III JW, Behrman RE, editors. Nelson Textbook of Pediatrics. 19th ed. Philadelphia:
Elsevier; 2011. p.1323-39.
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5.3. ATIPIČNA ANOREKSIJA NERVOZA PROMJENA PARADIGME
Orjena Žaja
Klinika za pedijatriju KBC Sestre milosrdnice,
Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
Anoreksija nervoza (AN), paradigmatski oblik poremećaja u jedenju, ima najvišu
stopu smrtnosti svih mentalnih poremećaja, a relaps je vrlo uobičajen. Radi se o biopsihosocijalnom poremećaju koji se javlja kao odgovor na razvojne izazove. AN je istovremeno bolest tijela i duha, s korijenima u biološkim (genetskim), psihološkim i socijalnim dimenzijama, koji su nerazmrsivo isprepleteni. Ustrajno gladovanje i gubitak
tjelesne mase (TM) smatraju se ispunjenjem, a nikako nesrećom, odnosno rješenjem
problema, a ne bolesti (1,2). AN je prvi put opisana u stručnoj literaturi od Lassegua i
Gulla 1873. iako je spominje Morton još 1694. dok prvi opisi samoizgladnjivanja potiču
iz srednjeg vijeka. Zajedno sa bulimijom nervozom (BN), koju je 1976. prvi put opisao
Beumont, AN danas spada među najčešće kronične bolesti u adolescenata s višestruko
višom stopom smrtnosti u odnosu na druge uzorke u toj dobi (1,3). U skupinu poremećaja u jedenju (engl. ‘eating disorders’- ED) ubrajamo još nespecifičine poremećaje u jedenju- EDNOS (engl. ’Eating Disorder Not Odervise Specified’) i kompluzivno prejedanje
(engl. ‘binge eating’). Bratman 1997. po prvi put opisuje ortoreksiju nervozu, novi poremećaj koji još nije formalno klasificiran (4). U proteklom desetljeću bilježe se novi epidemiološki trendovi. Javlja se novi oblik ED koji se razvija u prethodno pretile djece tijekom provođenja dijete bez medicinskog nadzora. Klasificira se kao atipična anoreksija
nervoza (AAN) i ima sva obilježja klasične AN, osim niske TM. Povijesno se veći stupanj
pothranjenosti izjednačavao s težom slikom bolesti dok se danas oslanjanje na stupanj
uhranjenost pri odluci o terapijskom pristupu osporava zbog bolesnika s AAN koji zbog
starvacije imaju visok rizik metaboličkih komplikacija uprkos normalne TM (5, 6). Ova
činjenica sama po sebi predstavlja izazov obzirom da kod normalno uhranjenog bolesnika moramo promišljati o visokom riziku ozbiljnih metaboličkih komplikacija izgladnjivanja. Naime, ED poglavito A(A)N, mogu dovesti do razvoja ozbiljnih komplikacija
u bilo kojem organu ili sustavu bića u razvoju i predstavljaju značajan uzrok morbiditeta
i mortaliteta u djece i adolescenata, zbog potencijalno fatalnog ishoda ili razvoja doživotnih medicinskih i/ili psihosocijalnih oštećenja (osteopenija/osteoporoza, zaostatak
u rastu i spolnom razvoju, kronične bubrežne bolesti iporemećaj fertiliteta) (1,4). Od
prvog opisa AN do danas, stečeno je mnogo znanja, uprkos tome zadnjih desetljeća
incidencija i prevalencija uporno rastu, rušeći univerzalno geografske, kulturološke i socijalne barijere, s pojavom u sve mlađoj dobi. Posebno brine činjenica kako se oboljeli
često prezentiraju nekom od metaboličkih komplikacija bez da se otkrije poremećaj u
podlozi. Zbog iskrivljenog doživljaja sheme tijela oboljeli uporno skrivaju problem i od-
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bijaju zatražiti pomoć, što bolest čini osobitom i otežava pravovremeno prepoznavanje
i proces liječenja. To dodatno naglašava ulogu dobrog poznavanja i pravilne interpretacija tjelesnih simptoma, poglavito onih skrivenih, koji su prisutni i prije razvoja punog
spektra bolesti (Tablica 1) (1, 3, 7). Epidemija pretilosti nameće poseban oprez zbog
porasta učestalosti raznih oblika ED, poglavito AAN, koji se javljaju tijekom provođenja
inicijalno opravdane dijete, ali bez nadzora. Raste broj znanstvenih dokaza koji govore u
prilog da ova dva, na prvi pogled dijametralno različita stanja, predstavljaju dvije strane
istog problema. Prema nekim autorima debljina je u više od polovine slučajeva ishodište
ED jer se neumjeren pad na masi ne prepozna na vrijeme. Provođenje dijete navodi se
općenito kao jedan od najvažnijih čimbenika rizika razvoja ED. Gubitak mase sam po
sebi može u neurobiološki ili genetički predisponiranih biti okidač koji pokrene kaskadu
prema poremećaju. U konačnici, obje bolesti podloga su razvoju popratnih morbiditeta
koji povećavaju rizik smrtnog ishoda. Stoga je jasno izražena potreba dobrog poznavanja i razumijevanja obje bolesti kao i multidisciplinarnog pristupa u njihovoj ranoj
dijagnostici, liječenju i prevenciji (7). U ovom članku prikazano je osobno pedijatrijsko
iskustvo pristupu ED, s naglaskom na AAN slijedom znanstvenih podataka objavljenih
proteklih pet godina.
Tablica 1. Promjene u fizikalnom statusu djece i adolescenata s poremećajima u
jedenju *ref. 1.
Sinus bradikardija, druge aritmije
Ortostatstske promjene pulsa (>20 udara/min) ili tlaka (>10 mm Hg)
Hipotermija
Kaheksija
Srčani šum (1/3 sa prolapsom mitralne valvule)
Tanka kosa
Sijaloadenitis
Angularni stomatitis; palatalni ožiljci; oralne ulceracije, dentalne erozije
Suha i tanka koža, lanugo
Hematomi i ožiljci na leđima povezani sa pretjeranim vježbanjem
Odgođen ili zaustavljen pubertetski razvoj
Atrofiija prsa, atrofični vaginitis (postpubertalno)
Russell-ov znak (kalus iznad metakarpofalagealnih zglobova zbog provokacija
povraćanja)
Hladne okrajine, akrocijanoza, oslabljena perfuzija
Karotinemija
Periferni edemi
Hipomimija, anksioznost, negativizam
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EPIDEMIOLOGIJA
Do danas nema službenih epidemioloških podataka o učestalosti ED u Hrvatskoj,
poglavito za AAN obzirom da se radi o novom formi bolesti, stoga se oslanjamo
na podatke zapadne Europe i SAD obzirom da po svemu pratimo njihove trendove.
ED predstavljaju treću po učestalosti kroničnu bolest u adolescentica, sa smrtnošću
koja je 12x veća od svih drugih uzroka u dobi od 15-24 godine (3, 4). Najrigoroznije
procjene za udio oboljelih od ED kreću se oko 0,5-1 % za AN i 1-3 % za BN u
djevojaka i žena 12-30 g., i oko 0,6 % ukupne populacije oba spola za EDNOS. Bolest
pogađa sve društvene slojeve, bez rasne ili geografske razlike; tipično je vezana za
ženski spol ali je nije rijetkost sresti u dječaka, posebno u mlađim dobnim skupinama
(1). Prevalencija ED vjerno odražava trendove pribjegavanja raznim dijetama
u određenoj kulturi (8,9). Epidemiološke studije ukazuju da broj oboljele djece i
adolescenata od 1950-ih postojano raste. Posljednjeg desetljeća pozornost privlači
pojava u sve mlađim skupinama, ranoj adolescenciji, prije menarhe, ili čak prije
puberteta. Analiza koju je provela Agencija za zdravstvena istraživanja i kvalitetu
u SAD-u, pokazala je kako je od 1999.-2006. godine, broj hospitalizacija zbog ED
naglo porastao (119%) za djecu <12 g. (1). Epidemiologija ED postupno se mijenjala;
sve su češći kod muškaraca, u manjinskim populacijama i zemljama gdje poremećaji
nisu bili uobičajeni. Sportovi i aktivnosti u kojima je uloga vitkosti značajna (npr.
gimnastika, manekenstvo, ples, trčanje, hrvanje) povećavaju rizik za razvoj ED
(parcijalni, AN, BN ili AAN), koji mogu imati razarajući učinak na zdravlje i izvedbu
sportaša. U usporedbi sa ne-sportašima, sportaši neovisno o spolu imaju veći rizik.
Žene su pogođene češće nego muškarci (8-9:1), i oba spola imaju najveći rizik u
sportu u kojem mršavost stiče konkurentsku prednost kada sastav tijela optimizira
performanse (7,10). Prema smjernicama američkih stručnih društava iz 2016., probir
na ED i metaboličke posljedice treba biti sastavnica sistematskih i pregleda pred
nastup sportaša. Kod sumnje na razvoj ED nužno je sportaša uputiti na procjenu
iskusnom multidisciplinarnom timu (11).
U proteklom desetljeću dramatično se povećala učestalost pretilosti djece i
adolescenata, koju je pratio i sve veći naglasak na dijetama i gubitku TM, koji sam
po sebi predstavlja rizik za ED. Upravo u ovoj skupini danas sve češće susrećemo
restriktivni ili bulimičko-purgativni tip AN koji zadovoljavju kriterije anoreksije
osim niske TM. Zbog prevelikog ili neprimjerno brzog gubitka TM, razvijaju
psihološke i akutne metaboličke komplikacije tipične za AN iako ne zadovoljavju
formalne kriterije, stoga ih klasificiramo kao AAN (7, 9). U našem Centru zadnjih
godina bilježimo linearan porast djece koju primamo zbog AAN. Iako još očuvane
TM ovi pacijenti mogu razviti puni spektar AN sa životno ugrožavajućim akutnim
metaboličkim komplikacijama uslijed pretjeranog ili neprimjerno brzog gubitka na
TM. Stoga se, iako prema međunarodnoj klasifikaciji bolesti debljina spada u opće
zdravstvenu, a ED u psihijatrijsku problematiku, nerijetko spominje i mogućnost
zajedničke terminologije stoga ćemo, možda u bliskoj budućnosti govoriti o
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jedinstvenoj skupini u okviru koje možemo pratiti višesmjernu evoluciju poremećaja
između pretilosti, anoreksije (AN/AAN), BN i kompulzivnog prejedanja (7, 9, 10).
Opravdano je stoga zapitati se danas, je li došlo vrijeme za promjenu paradigme
poremećaja u jedenju.
Američka akademija za pedijatriju (AAP) objavila je stoga 2018.g. nove smjernice
koje objedinjuju preventivne mjere za debljinu i ED shvaćajući ih kao dvije strane
istog problema. Važno je da svi zdravstveni djelatnici, poglavito u primarnoj zaštiti,
budu svjesni različitih kliničkih prezentacija i brojnih medicinskih komplikacija i
rizika ovih bolesti, kako bi pravovremeno pružili inicijalnu skrb oboljelima, nadzirali
proces liječenja i time izbjegli nepovratna oštećenja (1, 3, 9).
Tipično se A(A)N može javiti već u djetinjstvu, ali i nakon menopauze, stoga je
uobičajeno govoriti o ranim (‹early onset’), odnosno kasnim (‹late onset’) oblicima
bolesti, podrazumijevajući razlike zbog javljanja u različitim fazama razvoja.
Razvojna klasifikacija poremećaja uzima u obzir tjelesne i mentalne aspekte AN
u odnosu na fiziološka razdoblja rasta i razvoja. Tako se pojava AN prije nastupa
bilo kojih znakova razvoja sekundarnih spolnih osobina imenuje pretpubertetskom,
preadolescentnom ili naprosto AN u djetinjstvu. Peripubertetski oblici su oni koji se
javljaju u vrijeme pubertetskog sazrijevanja, a postpubertetski oni nakon menarhe. I
jedan i drugi oblik uzimaju se kao adolescentna AN, ili kao rani oblik, u odnosu na
one s pojavom u mladih odraslih osoba nakon završetka adolescentne dobi (10).

ETIOPATOGENEZA
Naziv ‘pubertetska ovisnost o mršavosti’ koji se u nekim jezicima upotrebljava za
A(A)N, točnije oslikava dinamiku događanja u adolescenciji od naziva anoreksija koji
označava pomanjkanje apetita, odnosno gađanje prema jelu (an - ne, oreksis -želja,
žudnja). Naime, oboljeli od A(A)N nemaju smanjen apetit niti im se hrana gadi, nego
se snagom volje suzdržavaju od jedenja, usprkos intenzivnom osjećaju gladi (česti
su snovi o hrani, zainteresiranost za sve vezano uz hranu, od proučavanja recepata
do kuhanja za obitelj i restorana). Pojedini autori govore o ‘novoj religiji negiranja
osjećaja gladi’ koja je prisutna kod oboljelih. Do danas nema pravog odgovora
zašto nastaju; izvorni uzroci AN danas su jednako misteriozni kao i prije stotinu
godina, u vrijeme prvih opisa. Općenito je mišljenje kako je poremećaj rezultat
međuodnosa genetskih, bioloških, psiholoških i socijalnih čimbenika, ali nijedan od
njih pojedinačno nije nužan niti dovoljan za punu ekspresiju bolesti. Etiologija je
zasigurno multifaktorijalna, a zahvaljući obiteljskim/blizanačkim studijama, sve je više
dokaza u prilog snažne zajedničke genetske komponente. Mehanizmi pomoću kojih
genetski čimbenici utječu na rizik od pojave bolesti nisu razjašnjeni, no ponuđeno
je nekoliko hipoteza (2, 12, 13). Navode se premorbidne karakteristike ličnosti koje
mogu predstavljati podlogu za razvoj ED poput pretjerane potrebe za prilagodbom
okolini na račun vlastite individualnosti i autonomije, perfekcionizma i opsesivnosti,
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no pitanje njihovog međudjelovanja ostaje otvoreno. Većina istraživanja provedena je
nakon utvrđivanja bolesti pa je nejasno jesu li promjene ličnosti uzrok ili posljedica
gladovanja. Novije studije pokazuju da određene karakteristike mogu upućivati na
ED, a to su «negativni afekt» koji se povezuje s depresijom, kao i «perzistentnost».
(8). Čini se kako pubertet aktivira genetske učinke, a postoje i jaki dokazi u prilog
interakciji genetike i okoliša. Konačno, skupina ED vjerojatno nema jedinstvenu
etiologiju, nego se radi o različitim podgrupama koje imaju drugačiju podlogu.
Ipak, na držanje dijeta se ukazuje kao na moćan čimbenik rizika za razvoj
poremećenog jedenja i ED. Dvije velike studije potvrdile su kako osobe koje su držale
dijete i nakon 5 godina imaju znatno veći rizik (do 18x), od poremećenog jedenja
(npr. povraćanja, uzimanja tableta za mršavjenje ili laksativa) nego oni koji nisu
držali dijete, te su bili i pod povećanim rizikom od pretilosti. Stoga, iako je etiologija
poremećaja u osnovi multifaktorijalna, rastu uvjerenja kako upravo neurobiološki
rizični faktori u genetski predipsoniranih pojedinaca doprinose razvoju bolesti a
gubitak TM sam po sebi u rizičnih pojedinaca bude okidač koji pokrene kaskadu
prema A(A)N. U etiologiji se ukazuje i na endokrinološke abnormalnosti s posebnim
naglaskom na leptin, koji ima značajnu ulogu u posredovanju neuroendokrinoloških
učinaka AN. U studijama provedenim među adolescentima poremećena slika tijela
i pretjerana zabrinutost oko figure su uobičajene, iako učestalost ED ostaje relativno
niska. Ti rezultati potkrepljuju vjerojatnost epigenetskih učinaka kod kojih razvoj
ED odražava presjek između genetske predispozicije, okidača iz okoliša i osobnog
iskustva. Moderan stil života koji nameće nedostižne ideale izgleda ženskog tijela
i pretjeranu zabrinutost oko figure kao uobičajen obrazac ponašanja, zasigurno
doprinose porastu učestalosti jednako kao i činjenica kako se gotovo napustio
tradicionalan pristup obiteljskom blagovanju pa je zajednički obrok postao iznimka
a ne pravilo (8, 10). Korjene spolnih razlika možemo tražiti u činjenici kako se već
djevojčicama nameće težina pojma «biti žena» koje danas podrazumijeva suvremeno
društvo, a to znači istodobno biti majka, kućanica, profesionalno uspješna, lijepa
i dotjerana. S druge strane, dječaci su teže izlječivi i čak polovica oboljelih ima
poremećaj muškog identiteta (1, 2). Dugotrajna starvacija u AN podržava začarani
krug iskrivljene sheme tijela i straha od hrane, koji osobu gura sve dublje u poremećaj.
Kad se AN jednom razvije, u odgovoru na gladovanje dolazi do niza metaboličkih i
hormonalnih promjena koje podržavaju poremećaj pa onda može biti teško odvojiti
primarne uzroke od posljedica gladovanja (14).
Rezultati recentnih znanstvenih istraživanja koja se odnose na debljinu i ED u
adolescenata identificirala su sljedeća rizična ponašanja:
1. Dijeta u smilsu kalorijske restrikcije s ciljem mršavljenja najznačajniji je faktor
rizika za debljinu i ED.
2. Obiteljski obroci povezani su sa značajno boljim kalorijskim unosom i pružaju
mogućnosti modeliranja ponašanja od strane roditelja i imaju protektivan učinak.
3. Razgovor o kilaži- unutar obitelji odnosi se na komentare članova obitelji/
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roditelja o njihovoj vlastitoj kilaži ili komentare upućene djeci vezano za
poticanje mršavljenja. U tom kontekstu i dobronamjerni komentari mogu
povrijediti dijete ili adolescenta.
4. Zadirkivanje vezano na izgled i TM u pretilih adolescenata, od vršnjaka ili
obitelji, iskusilo je prema nekim studijama 29-40% djevojčica i dječaka u ranoj
i srednjoj adolescenciji. Zadirkivanje u obitelji jasno je povezano za rizikom
razvoj debljine i ED u oba spola.
5. Zdrava slika tijela Među adolescentima, polovica djevojaka i četvrtina mladića
su nezadovoljni svojim tijelom; ovi udjeli su još i veći u pretilih. Nezadovoljstvo
tijelom je poznati čimbenik rizika za ED. Stupanj zadovoljstva svojim tijelom
kod adolescenata direktno je ovisan o zastupljenosti stavova obitelji i prijatelja
koji u cilju regulacije TM potiču zdrave prehrambene navike i vježbanje, a ne
dijete. U ovoj skupini je bila manja vjerojatnost zabrinutosti o izgledu tijela i
težini (1)
Moć riječi!

PSIHOBIOTA – INTESTINALNA MIKROBIOTA I ANOREKSIJA NERVOZA
Najveće promjene zadnjeg desetljeća su na biološkoj razini promatranja
etiopatogeneze. Tradicionalno prepoznata kao psihijatrijski poremećaj, AN se sve
češće promatra kao biološki uzrokovana bolest. Iako genetski čimbenici zasigurno
imaju važnu ulogu, fokus interesa je usmjeren ka otkrivanju okolišnih i drugih negenetskih čimbenika koji pridonose nastanku i progresiji bolesti. Geni ne djeluju
sami: čimbenici okoline - izravno ili putem suradnje gena i okoliša - također utječu
na rizik. Pokazalo se kako crijevna mikrobiota ima ključnu ulogu u metaboličkoj
funkciji, akumulaciji i pohranjivanju masnoća i ponašanju (npr. anksioznost i stres) što
dovodi intestinalnu mikrobiotu u fokus recentnih istraživanja o nastanku, progresiji i
oporavku od AN. Razumijevanje načina na koji crijevna mikrobiota utječe na razvoj
i održavanje AN moglo bi omogućiti razvoj učinkovitijih terapijskih modaliteta
(15). Sastav crijevne mikrobiote desetljećima je predmet brojnih istraživanja.
Poznato je da mnogi faktori utječu na preživljavanje mikroba u ljudskom crijevu
ali je većina tih studija u začetku. Mikrobiota može izravno utjecati na adipozitet
i regulaciju TM, iako stupanj i mehanizam tog utjecaja još nije potpuno razjašnjen.
Ljudsko raspoloženje i ponašanje sastavni su dio ED i dokazi koji dokumentiraju
utjecaj složene mikrobne zajednice na anksioznost, depresiju i druge psihološke
simptome brzo se akumuliraju. (16). Proširivanje istraživanja crijevne mikrobiote u
AN i je logično i neizbježno. A(A)N je karakterizirana teškim i često dugotrajnim
prehrambenim ograničenjima koja drastično mijenjaju intestinalni okoliš. Nalazi
na ovom području mogli bi imati neposrednu važnost za prognozu, liječenje
i proces oporavka od A(A)N. Sastav mikrobiote crijeva razlikuje se kod pretilih i
mršavih pojedinaca, a pretili (naspram mršavih) pojedinaca mogu izdvojiti više
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energije iz određene hrane. Ipak, malo se zna o crijevnoj mikrobioti kod pojedinaca
s ED i najveći broj istraživanja u ovom području usmjeren je na AN. Do sada je
publicirano svega 9 kliničkih studija o crijevnoj mikrobioti u AN, od kojih je jedna
intrevencijska (17, 18). Regulacija apetita, percepcija gladi i sitosti, prehrambeno
ponašanje i sklonost prema nekoj hrani određeni su vrlo složenim mehanizmom u
kojem sudjeluje velik broj organa, hormonalnih sustava i metaboličkih mehanizama
koji uključuju GIT i enzime, mozak i neurotransmitere, masno tkivo i endokrini
sustav. Regulacija energetske ravnoteže i apetita određena je interakcijom perifernih
signala (hormona, nutrijenata i neuralnih signala) sa središnjim živčanim sustavom
gdje hipotalamus igra ključnu ulogu. Ako cijeloj neurološkoj pozadini dodamo
crijevnu mikrobiotu, kao značajne regulatore apetita, tek smo zagrebali površinu
ovog iznimno složenog mehanizma. U zadnjih 5 godina više kliničkih studija
implicira ulogu crijevne mikrobiote u etiologiji ali i progresiji A(A)N. Metagenomske
studije potvrdile su značajne promjene crijevne mikrobiote u odnosu na zdravu
populaciju. Pored osovine mozak-crijevo razmatra se i povratna sprega, osovina
crijevo-mozak, gdje crijevna mikrobiota utječe na kontrolu apetita i funkcije mozga
kao dio geneze poremećaja. Napredovanjem bolesti, ekstremni obrasci jedenja,
starvacija i psihološki stres, uzvratno djeluju na crijevni ekosustav koji može dodatno
ugroziti fiziološko, kognitivno i socijalno funkcioniranje. S obzirom na utvrđenu
uzročnost između disbioze i metaboličkih bolesti, promijenjeni mikrobiološki profil
vjerojatno će igrati ulogu u ko-morbiditetima ED s promijenjenom imunološkom
funkcijom, proizvodnjom masnih kiselina kratkog lanca i crijevnom barijerom kao
ključnim patomehanizmima. Talijanski autori objavili su rezultate studija u kojima
su integrirajući podatke sekvenciranja sljedeće generacije o crijevnoj mikrobioti s
kliničkim, antropometrijskim i psihološkim osobinama potvrdili značajne promjene
crijevne mikrobiote u AN na svakoj taksonomskoj razini. Uspoređujući s zdravim
kontrolama, zaključili su kako se nakon prirasta mase raznovrsnost crijevnog
mikrobioma povećala, međutim, poremećaji u mikrobioti, profil masnih kiselina i
GI simptomi se nisu oporavili. Indeks TM predstavlja po njima najbolju prediktivnu
vrijednost za disbozu crijeva i metaboličke promjene koje pokazuju negativnu
korelaciju s Bacteroides uniformis, ALT i psihopatološkim rezultatima (15,19).
Nedavnom publikacijom Mack je maštovito potražila odgovor među životinjskim
vrstama koje hiberniraju iz rezultata studija koje istražuju sličnosti i razlike crijevne
mikrobiote u AN s uvjetima inducirane starvacije i ponovnog hranjenja drugih
kralježnjaka. Iako su pronađene neke sličnosti, složenost odnosa ovih rezultata je
za sada teško interpretirati ali sigurno daju zanimljiv smjerokaz za dalje (17). Naš
tim je randomiziranom, placebo kontroliranom, dvostruko slijepom studijom u 31
pedijatrijske ispitanice s AN, potvrdio potencijalno važnu ulogu Lactobacilus reuteri
DSM17938 u nutritivnom oporavku. Ovo je prva do sada objavljena intervencijska
studija. Iako je osnovni cilj bio učinkovitost L. reuteri kao adjuvantne terapije za
opstipaciju u AN, utvrdili smo značajne razlike u stopi nutritivnog oporavka po
pitanju dinamike TM, oporavka koštane gustoće i serumskog D3 prema placebu
(18). Pomisao kako bi jednostavnom intervencijom poput modifikacije mikrobiote
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mogli utjecati na tijek AN iznimno je zanimljiva. Naime, temeljem profila crijevne
mikrobiote (prisustva ili odsutnosti specifičnih enteričkih mikroba ili sastava i/ili
raznolikosti) u bolesnika s A(A)N možda bi mogli procijeniti tko će imati veći rizik od
razvoja kronično relapsirajućih formi i predvidjeti učinkovitost nutritivnog liječenja
(14). Ipak, sve rezultate treba promatrati s oprezom, jer ove razlike mogu odražavati
prilagodbu na produljenu kalorijsku deprivaciju a ne uzrok pa će hipotezu o ulozi
disbioze crijeva u neurobiologiji AN potrebno u daljnjim istraživanjima potvrditi.

DIJAGNOSTIČKI KRITERIJI, KLASIFIKACIJA I TERMINOLOGIJA
Tek deset godina nakon naših početaka (1995.) AAP je u izvještaju uvažio biološke
razlike djece i odraslih s ED. Naglašavajući razvojnu dimenziju zalažu se za odvojen
pristup u odnosu na odrasle i ulogu pedijatra kao koordinatora tima koji sudjeluje
u dugotrajnom liječenju (1). Dijagnostički kriteriji, DSM-V (2013.g), uvažavaju
biološku različitost i spektar kliničke prezentacije ED u djece i adolescenata. Prema
njima, za dijagnozu AN više nije nužna amenoreja i prihvaćen je kriterij stagnacije
TM u pubertetu kao jednak onom gubitka u kasnijem periodu. Mijenja se prethodno
brojčano definiran kriterij od <85% očekivane TM u ‹značajno nisku›. U svjetlu
AAN, ovaj kriterij ne mora biti ispunjen. U DSM-V ‹značajno niska› TM opisana je
se kao indeks tjelesne mase (ITM) <5. centile za dob i spol. Kod AN više nije nužna
prisutnost kognitivnih simptoma u vidu straha od debljanja ili poremećane sheme
tijela, već su dovoljni bihevioralni pokazatelji (gubitak ili nedobivanje na TM). Tablica
2. prikazuje glavna obilježja nekih oblika ED prema DSM-V klasifikaciji. Atipična
anoreksija opisuje se kod osoba normalne TM koje zadovoljavaju kriterije straha od
hrane i iskrivljene sheme tijela. DSM-V razlikuje restriktivni i bulimični (prejedajuće/
purgativni) tip AN. Restriktivni tip obično nastaje u ranijoj dobi nego bulimični.
Također razlikuje purgativni i nepurgativni tip BN, pri čemu je nepurgativni tip
češći kod mlađih pacijentica. Sukladno novim pogledima koje smo iznijeli prvi puta
na Tečaju u organizaciji Klinike za pedijatriju još 2014.g. o debljini i poremećajima
u jedenju kao dvije strane istog problema, predlažemo novu, iskustvenu podjelu
poremećaja koji su u svojoj prirodi vezani za uzimanje hrane pod skupnim nazivom
‹poremećaji uzimanja hrane›. Na jednom kraju spektra nalazi se debljina a na drugom
ED i djeca najranije dobi (<4 g) s ‹ranim poremećajem hranjenja› (4, 7).
Tablica 2. Glavna obilježja pojedinih oblika poremećaja u jedenju prema DSM-V
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klasifikaciji *ref. 4.
Anoreksija nervozarestriktivni tip (AN-R)

Anoreksija nervozaprejedajuće
povraćajući tip
(ANBN)

Bulimija nervoza (BN)

A. Abormalno jedenje:
restrikcija energetskog unosa
(nema prejedanja) i značajno
smanjena tjelesna masa

A.Abormal no jedenje:
restrikcija energetskog
unosa, uz prejedanje
(manje količine hrane)
i značajno smanjena ili
fluktuirajuća TM

A.Abnormalno jedenje:
ponavljajuće epizode
prejedanja velikom
količinom hrane, s
osjećajem gubitka kontrole
nad jedenjem (većinom
normalna TM)

A.Intenzivan strah
od dobivanja na TM ili od
debljanja ili stalno ponašanje
koje interferira s dobitkom na
TM čak i kad je ona značajno
niska -nema povraćanja niti
zloupotrebe laksativa, klizimi
ili diuretika)

B.Intenzivan strah
od dobivanja na TM ili
od debljine ili stalno
ponašanje koje interferira s dobitkom
na TM čak i kod je
ona značajno niska
-postoji povraćanje ili
zloupotreba laksatva,
klizimi ili diuretika)

A.Ponavljajuće
kompenzatorno ponašanje
kako bi se spriječilo
dobivanje na TM (npr.
povraćanje, zloupotreba
laksativa, klizmi ili diuretika,
post, pretjerana tjelovježba)

B.Poremećaj sheme tijela,
pretjeran utjecaj mase i
oblika tijela na samoprocjenu
ili trajno nerazumijevanje
ozbiljnosti zbog niske TM

C.Poremećaj sheme
tijela,
pretjeran utjecaj mase i
oblika tijela na samoprocjenu ili trajno nerazumijevanje ozbiljnosti zbog
niske TM

C.Samoprocjena
pretjerano ovisi o
obliku tijela i masi (analog
poremećaju tjelesne sheme)

A.Prejedanje i
kompenzatorno ponašanje
javljaju se u najmanje
jednom tjedno, tijekom 3 mj
A.Isključuje se AN
ATIPIČNA AN
-iza pretilosti
- očuvana TM

SUBKLINIČKA BN epizode
< 3x/mj
POREMEĆAJ ČIŠĆENJA
- nema prejedanja

KLINIČKI SPEKTAR
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Značajne su razlike komplikacija A(A)N u djece i adolescenata prema odraslima.
Neposredne ili dugoročne posljedice malnutricije treba razmatrati u odnosu na
pubertet. Nije jednostavno u pristupu djetetu koje u času pregleda ima očuvanu TM
promišljati o metaboličkoj ugrozi jednakoj kao kod kahektičnog pacijenta. No, danas
o tome moramo sve češće promišljati zbog porasta učestalosti djece s AAN. S druge
starne, puni klinički oblici AN, AAN i BN predstavljaju krajnji, najteži dio spektra ED
dok se na drugom, uvjetno rečeno benignom, kraju nalaze mlade osobe koje su sklone
još uvijek zdravim mjerama kontrolirati TM (tzv. 'normal dieter’). Danas je rijetkost
sresti adolescenticu koja je odoljela izazovu provođenja dijeta. Evolucija poremećaja
podrazumijeva prijelaz parcijalnih u pune kliničke oblike, ali nerijetko vidimo i obrnuti
slijed.

SOMATSKE PROMJENE
Gubitak tjelesne mase u A(A)N je jedinstven, jer je nastao svojevoljno, bez utjecaja
bolesti. Svojevoljno mršavljenje i želja za sve nižom TM dovode do katabolizma i
malnutricije praćene brojnim komplikacijama koje su ovisne o trajanju, broju i težini
pojedinih epizoda samoizgladnjivanja ali i vremenskom odnosu prema pubertetu.
Posljedice su neovisne o aktualnoj TM, odnosno stupnju uhranjenosti. Kvantitativne
i kvalitativne razlike dobno su ovisne, neke su prolazne prirode, a neke zbog razvojne
dimenzije mogu biti ireverzibilne, ponajprije na rast, obrazac puberteta, osteopeniju
i osteoporozu . Koža je suha, pojačana je dlakavost uz pojavu lanuga, kora mozga
atrofična, srce je smanjene mase klijetki uz uočljive promjene na srčanim zaliscima.
Zbog svega je moguća i nagla smrt. Rad jetre i crijeva je opasno poremećen, može se
javiti upala gušterače, ruptura jednjaka ili želuca te žučni kamenci. Smanjena je funkcija
gotovo svih žlijezda s unutarnjim lučenjem (20, 21). U pravilu su uredne vrijednosti
upalnih parametara. Postoji rizik hipokalijemije, hipokloremične alkaloze uz purgativni
oblik, hiponatrijemije ili hipernatrijemije uz potomaniju ili restrikciju tekućine u svrhu
manipulacije TM. Uporaba laksativa može dovesti do metaboličke acidoze, dehidracije
koja pogoduje nefrolitijazi, azotemiji, hiperuricemiji, hipokalcemiji, hipomagnezemiji
i kroničnoj dehidraciji. Nagli prekid uporabe laksativa nosi rizik retencije vode.
Poremećaji bubrežne funkcije s neravnotežom elektrolita, pojavom edema ili kamenaca
javljaju se češće kod BP podtipa. Kroz 20 godina evolucije bolesti, 5% oboljelih će trebati
dijalizu. Poseban rizik imaju oboljeli koji povraćaju i/ili koriste laksative jer kronična
hipokalijemija može dovesti do 'Hipokalijemijske nefropatije vezane uz AN'. Usljed
starvacije, smanjene mišićne mase i niskog unosa bjelančevina, serumski kreatinin
je neiformativan a procjena glomerularne filtracije izazov. Niti jedan biomarker nije
pouzdan, preporuča se izračun GF prema 24h urinu (20). Značajan gubitak masnih
rezervi korelira s razvojem hemodinamskih promjena, poput bradikardije i ortostatske
hipotenzije, a nemasnih s imunološkim promjenama i nepostizanjem odgovarajućeg
koštanih rezervi. Kod pothranjenih je često prisutna leukopenija u kasnijoj fazi i
anemija, smanjuje se gustoća kostiju (1, 21). Važno je naglasiti ulogu 'skrivenih' znakova,
oku lako dostupnih i nekad prisutnih i prije razvoja punog spektra bolesti. Ožiljci kože
iznad metakarpofalangealnih zglobova tzv. Russell-ov znak nastaju usljed provociranja
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povraćanja prstima. Otok slinovnica (bez infekcije ili kamenca) i palatinalne erozije
cakline, bude sumnju na inducirano povraćanje. Promjene u fizikalnom statusu i
komplikacije su prikazani u tablici 1 i 3. Rezultati ispitivanja funkcije štitnjače upućuju na
netireoidnu bolest (engl. 'euthyroid sick syndrome’), abnormalnosti hormona štitnjače u
osoba koje imaju zdravu štitnjaču, a boluju od neke druge bolesti. Imaju niskonormalne
vrijednosti ukupnog i slobodnog tiroksina (T4), smanjene razine trijodtironina
(T3) zbog smanjene periferne konverzije T4 u T3. Vrijednost tireotropina (TSH) je
normalna ili blago snižena. Ovo su neuroendokrinoimune reakcije na stress u funkciji
su zaštite organizma (20). Povišena razina kortizola uz normalne bazalne razine ACTH
također su odraz poremećaja na razini hipotalamusa. AAN i drugi restriktivni oblici
ED povezani s niskokalorijskim i bezmasnim dijetama praćeni su serumskim profilom
masnih kiselina koji ukazuje na negativnu energetsku bilancu i niski unos masti. Unatoč
tome, više studija opisuju povećane serumske koncentracije ukupnog i LDL kolesterola.
Ova činjenica, zabrinjavajuća i kontradiktorna u kontekstu rizika za kardiovaskularne
bolesti u stanjima kada nisu prisutni uobičajeni rizični čimbenici poput aterogene
prehrane ili pretilosti. Postoje anegdotalna izvješća o infarktu miokarda u mladih žena
s AN. Izvješća o korelaciji serumske koncentracije LDL kolesterola, ITM, niskog T3 i
estradiola su kontradiktorna. Smatra se kako je amenoreja najvažniji čimbenik vezan
s dislipidemijom koja je u nekih značajan rizik za buduće kardiovaskularne bolesti.
Naša ispitivanja potvrđuju kako restriktivni podtip nosi veći rizik. Ironično kako
dijetalni režim pretpostavljen kao zdrav, ima suprotan učinak na kolesterol kada se
provodi u ekstremnoj formi i uzrokuje amenoreju (22). Iako se u AN bilježe promjene
cijelog endokrinog sustava, klinički su najvažnije amenoreja ili odgoda menarhe
zbog smanjenog lučenja gonadoliberina kao odgovor tijela na gubitak masnog tkiva,
pothranjenost i poremećen unos makro-/mikronutrijenata, iscrpljujuće vježbanje,
anksioznost i stres. U kasnoj adolescenciji i odraslih ciljna TM je ona pri ITM na 1439. centili (1,20,21,23). Sve tjelesne promjene osim rasta su reverzibilne. Ukoliko se
bolest razvija u vrijeme očekivanog zamaha rasta, za očekivati je kako će izgladnjivanje
dovesti do usporenja ili zastoja rasta a ishod ovisi o tjelesnom oporavku i stupnju
puberteta. Kod rane i uspješne realimentacije, pubertet se nastavlja i pokreće linearni
rast kostiju, s dosizanjem očekivane visine (24). Naglašavam kako oboljeli od AAN iako
nisu pothranjeni imaju jednak rizik za sve navede komplikacije, od kojih neke mogu
biti i vitalno ugrožavajuće. Ova skupina mora biti pod povećanim nadzorom i nerijetko
zahtjeva hospitalizaciju radi procjene metaboličkih i psiholoških komplikacija (8,10).
Većina navedenih komplikacija su kod pravovremenog liječenja prolazne. Neke mogu
dovesti do nepovratnih oštećenja ukoliko se kasno započme liječenjem. Uspostavljanje
redovitih menstrualnih ciklusa prioritetan je zadatak u liječenju jer deficit spolnih
steroida ima negativne, često ireverzibilne učinke, kako na postizanje vrška koštane
mase, tako i na rast i kardiovaskularne rizike. Znanstveno utemeljen pristup oporavka
menstrualnih ciklusa temelji se na tjelesnom oporavku s odgovarajućim postotkom
tjelesne masti, ali i uspostavljanju normalnog obrasca hranjenja (24, 25).
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Tablica 3. Komplikacije poremećaja u jedenju (ref. 1, 6, 20)

LIJEČENJE
U pedijatrijskoj dobi somatski oporavak je inicijalno prioritet, dok je dugoročna
psihoterapija preduvjet izlječenja. Slijedom razmišljanja našeg učitelja, prof. Jurčića na
samim počecima, 80-tih godina prošlog stoljeća, i danas na AN u djece ne gledamo
kao na primarno psihijatrijsku bolest, već kao na enigmu koja evolucijom asocira
brojne psihijatrijske simptome (komorbiditet), poglavito anksioznost, depresiju i
opsesivnu kompulziju koji se najčešće gube ili jenjavaju nakon tjelesnog oporavka.
Multidisciplinarni pristup temelj je prevencije i liječenja ED. Smjernice AAP jasno
definiraju ulogu pedijatra u prepoznavanju, prevenciji i liječenju, na svim razinama
zdravstvene zaštite i u svim fazama evolucije bolesti. Pedijatar je neposredno
zadužen za tjelesne aspekte bolesti i koordinator sa svim drugim specijalnostima, koje
istovremeno ili u optimalnom slijedu uključuje u liječenje. (1, 7). Djeca i adolescenti
imaju najbolju prognozu ukoliko se poremećaj liječi što ranije i agresivno, za razliku
od odraslih kada ovaj pristup ne utječe značajno na prognozu. Medicinska stabilizacija
i brza realimentacija najvažnije su odrednice kratkoročnog ishoda, neophodne u
oporavku kognitivnih funkcija bez kojeg nema ni učinkovitog psihijatrijskog liječenja.
Hospitalizacija je nužna kod teške pothranjenosti, izostanka uspjeha ambulantnog
liječenja i ako postoji neka od medicinskih komplikacija. U proces liječenja uključeni su
pedijatri svih subspecijalnosti, ginekolozi, psihijatri, psiholozi, nutricionisti i posebno
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educirane medicinske sestre. Liječenje se, općenito rečeno, sastoji od realimentacije
(enteralnog hranjenja), promjena u obrascu jedenja i liječenja tjelesnih posljedica
te psihoterapije i ev. psihofarmakoterapije. Kod realimentacije teško pothranjenih
pacijenata treba posebno pratiti rizik razvoja realimentacijskog sindroma ('refeeding
syndrome') koji se javlja tijekom prelaska iz katabolizam u anabolizam, s razvojem
hipofosfatemije, hipokalcemije i hipomagnezemije koje mogu dovesti do delirija, kome
i smrti. Rizik metaboličkih komplikacija jednak je i u prethodno pretile djece s naglim
gubitkom TM, koja u času pregleda nisu pothranjena pa je iznimno važno znati podatak
o dinamici TM (koliko kg/u kom periodu). Hospitalizacija je dugotrajna, a nakon
otpusta je nužna višegodišnja psihoterapija (1, 26). Tijekom 33-godišnjeg rada tima
KBC Sestre milosrdnice broj hospitaliziranih pacijenata je prešao 800, sa zanemarivim
brojem povratnica. 2016.g. otvoren je ‘Centar za poremećaje u jedenju kod djece i
adolescenata, - funkcionalna jedinica koja formalno objedinjuje multidisciplinarni tim
stručnjaka više Klinika KBC-a, jedini takav u RH.
Prvi korak u liječenju je što ranije započeti ponovno hranjenje i uspostaviti dostatan
kalorijski unos kako bi zaustavili katabolizam što najčešće zahtjeva hospitalizaciju.
Indikacije za hospitalizaciju nalaze se u tablici 4. Prema smjernicama AAP hospitalizacija
omogućava medicinsku stabilizaciju, primjeren oporavak TM, uspostavu normalnog
obrasca jedenja te povećava šanse povoljnog ishoda. Prijevremeni otpust često rezultira
komplikacijama, lošijim ishodom i učestalim rehospitalizcijama.
Tablica 4. Kriteriji za hospitalizaciju djece i adolescenata s AN prema smjernicama
AAP
1. <75% idealne tjelesne mase, ili gubitak na masi unatoč intenzivnom liječenju
2. Odbijanje hranjenja
3. Udio tjelesne masti < 10%
4. Dizritmija
5. Sinkopa
6. Serumski kalij < 3,2 mmol/l
7. Serumski kloridi < 85 mmol/l
8. Hipotermija
9. Puls <50/min po danu; <45/min po noći
10. Sistolički tlak <90 mmHg
11. Ortostatske promjene pulsa (>20/min) ili krvnog tlaka (>10 mmHg)
12. Zastoj rasta i razvoja
13. Akutne medicinske komplikacije pothranjenosti
14. Akutni psihijatrijski poremećaji
15. Pridružene dijagnoze koje interferiraju s liječenjem poremećaja u jedenju (npr.
teška depresija, opsesivno kompulzivne smetnje, obiteljska disfunkcija)
*Svaki od ovih kriterija, ili više njih, opravdava hospitalizaciju
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NUTRITIVNO LIJEČENJE
U liječenju teško pothranjene djece i adolescenata s AN ključno je vrijeme.
Realimentaciju treba započeti već u prvim danima uporedo s liječenjem metaboličkih
komplikacija i diferencijalno dijagnostičkim postupkom. Jedina razlika u pristupu
djeci s AAN koja nisu pothranjena, u odnosu na kahektično dijete, predstavlja inicijalni
cilj. Kod AAN je osnovni cilj zaustaviti daljnji pad TM i time katabolizam, dok je kod
kahektične djece cilj prirast TM! Ovo je iznimno važno komunicirati prema djeci s
AAN kako ne bi pomislili da nam je cilj povratak u pretilost. Dakle, mršavi ali zdravi,
jednostavnim riječnikom u pristupu djeci i adolescentima, pogotovo u fazi starvacije
i smanjenih kognitivnih sposobnosti da nas mogu doista čuti i steći povjerenje.
Klinička prehrana je temeljna odrednica liječenja. Zbog potrebe održanja integriteta
sluznice crijeva, potencira se pristup normalnom hranom ili enteralnim pripravcima
za što u većine nema kontraindikacije. Bez obzira na stupanj pot/uhranjenosti i
ponekad žestok negativističan stav, ustrajemo na normalni obrocima kako bi poticali
normalizaciju obrasca jedenja. Enteralna prehrana uz nastavak obroka temelj je
nutricijske intervencije u >95% slučajeva. Tek iznimno postoji potreba za totalnom
parenteralnom prehranom. Enteralni pripravak se može primijeniti kao oralni
dodatak ili putem hranidbene sonde (prekonoćno hranjenje). U većine je očuvana
digestivna i apsorpcijska funkcija pa prednost imaju standardne polimeričke
formule koje sadrže 1,5-3,2 kcal/ml, prehrambena vlakna i mikronutrijente. Oligoi monomerički pripravci nemaju prednosti. Osnovni kriterij odabira je energetska
gustoća ali ne smijemo zanemariti osmolarnost zbog rizika osmotskog proljeva.
Što se tiče tehnike dopremanja hrane u crijevo, najčešće se primjenjuje kombinacija
metode bolusa - nekoliko puta dnevno putem sonde, 100-400 ml, dok se noću koristi
kontinuirana primjena putem crpke tijekom 8-12 sati. Metoda je praktična i sigurna
i ostavlja mogućnost primjene uobičajenih dnevnih obroka. Iako je korištenje sonde
nekad bilo predmet kontroverza koje počivaju na kliničkim i etičkim temeljima,
danas znamo kako je ovo najpogodniji način nutricijskog liječenja, poglavito djece
i adolescenata, jer osigurava dostatno visok dnevni energetski unos uz optimalan
nadzor i manju učestalost probavnih tegoba. Cilj nutritivne terapije je postupno
povišenje energetskog unosa, uz smanjenje potrošnje kako bi se postigla pozitivna
ravnoteža. Kod pothranjenih se preporučae energetski unos 130-200% RDE. U
kahektičnih ponovno hranjenje započinjemo značjano manjim unosom od RDE,
proporcionalno stupnju i trajanju pothranjenosti i do ciljnog dolazimo vrlo postepeno
kroz više dana do 2 tjedna (1, 23, 26).

ISHOD
Mlađe dobne skupine imaju bolju prognozu nego adolescenti koji pak imaju bolji
ishod nego odrasli. Većina dostupnih podataka odnosni se na adultnu populaciju.
Tako se općenito uzevši, povoljan ishod može se očekivati u oko 50% oboljelih, dok
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ostatak ima podjednak postotak osrednje i loše prognoze, koja je sinonim za kronični
pa čak i dožitovni oblik poremećaja. Smrtnost se procjenjuje na oko 3-5%. Strategije
liječenja koje su pedijatrijski orijentirane postižu uspjeh u čak 86% oboljelih i
mortalitetom <5%.
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6.1. ВОДИЧ СА ПОСТУПКОМ ДЕТЕТА КОЈЕ
КАШЉЕ
Бранимир Несторовић1, Давор Плавец2, Катарина Милошевић3,4
Академија медицинскин наука Српског лекарског друштва

1

Дјечја болница Сребрњак, Загреб

2

Медицински факутет у Београду

3

Универзитетска дечја клиника, Београд

4

Кашаљ је чест педијатријски проблем, посебно у предшколском узрасту. Иако
се ради о рефлексу који је неопходан да се из респираторног тракта одстане инфективни узрочници или иританси, представља чест разлог посете педијатрима.
Две трећине деце посете педијатра најмање једном годишње због респираторне
инфекције, а преко 3/4 од њих кашље. Иако представља разлог бриге за родитеље,
далеко највећи број деце са кашљем има баналне вирусне инфекције и не уклапа
се ни у један познати клинички ентитет (астму, пнеумонију, пертусис итд).
Услед тога долази до прекомерног, често непотребног лечења. Једна од последица је злоупотреба антибиотика (који су ретко индиковани код кашља). Услед
тога је настала потреба да се на основу светских препорука и искустава из праксе, начине домаћи водичи за поступак са дететом које кашље. Они су у Србији сачињени од стране радне групе коју су чинили професор Бранимир Несторовић,
асистент Катарина Милошевић и примаријус Лидија Сагић. У исто то време је у
Хрватској потекла слична иницијатива, сачињена је радна група на челу са професором Давором Плавецом. Услед познатих догађања, протоколи у Хрватској
нису формално помовисани.
Највећи број узрока кашља се може установити добро узетом анамнезом
и детаљним прегледом. Најважније је разликовати потенцијално угрожавајућа стања (страно тело дисајних путева, тежак ларингитис) од баналног кашља.
Постојање карактеристичног обрасвца кашља (код ларингитиса као лајање пса
или са зацењивањем код пертусиса) омогућава лаку дијагнозу. Продужен експиријум и свирање у грудима указују на бронхиолитис или астму. Уколико нема
ових симптома, дијагноза акутног бронхитиса, која се најчешће поставља, је магловита. Једно испитивање из САД показује да педијатри ову дијагнозу користе
када дете има искашљавање или чују звиждуке при аускултацији плућа. Нема на
жалост, никаквог објективног система процене, које би олакшало постављање
дијагнозе. И лекари и родитељи имају страх да не промакне дијагноза пнеумоније у детета које кашље. Неколико великих студија је показало да је је вероватноћа постојања рендгенских знакова пнеумоније мала уколико нема тахикардије,
увлачења меких ткива торакса (око 6% ризика у односу на 40% ако су присутна
оба знака). На табели 1. су дати типови кашља код различитих обољења.
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Табела 1. Типови кашља код појединих обољења
Врста кашља

Обољење

Као лавеж пса

Субглорисни ларингитис, трахеомалација,
психогени кашаљ

Као трубљење атутомобила

Психогени (често праћен тиковима)

Пароксизмалан

Страно тело дисајних путева, пертусис, акутне
вирусне инфекције

Стакато

Хламидијална инфекција код одојчета, цистична
фиброза, постназално сливање секрета

Влажан

Бронхиектазије, перзистенти пуруленти
перибронхитис (ПББ)

Праћен свирањен у грудима

Астма, акутни вирусни бронхиолитис

Уз кашаљ се јавља промуклост Гастроезофагусни или ларингофаринкснни
рефлукс

Око 12% деце која кашљу у великим серијама има компликације, иако су
оне обично благе. Најчешћа је отитис медиија (прати вирусне инфекције горњих дисајних путева). Нека деца повраћају имају дијареју, понекад оспу по
кожи. У мање од 1% деце која кашљу се може доказати неко озбиљније обољење, а њихов списак је дат на табели 2.
Табела 2. Озбиљна обољења која се морају искључити код детета које кашље
Врста кашља

Обољење

Присуство цијанозе, маљичастих прстију

Цистична фиброза, урођене срчане
мане

Кашаљ код новорођенчета

Скоро увек знак пнеумоније

Кашаљ током храњења

Знак трахеоезофагусне фистуле
или хроничне аспирације услед
поремећаја акта гутања

Кашаљ праћен гушењем

Аспирација страног тела у дисајне
путеве

Хроничан влажан кашаљ, са искашљавањем Бронхиектазије, цистична
спутума (спутума нема до пете године)
фиброза, перзистенти пуруленти
перибронхитис
Упоран кашаљ који се погоршава
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Свакако најозбиљније стање је страно тело дисајних путева. Нагло настао кашаљ, са гушењем и једностано ослабљеним дисајњем на аускултацији је ургентно
стање. Најчешће се јавља у узрасту до три године, а понекад нема анамнезних
података о аспирацији. Уколико дете није животно угрожено, дијагноза се може
поставити и рендгенски (ателектаза једног плућног крила). Један важан, све чешћи узрок је велики кашаљ (пертусис). Последњих година се јављају епидемије
ове болести, за коју многи мисле да је ичеѕлазла. Епидемије се јављају на 3 до 5
година. Постоје докази да је вакцина постала мање ефикасна, било услед промена у антигенским детерминантама Bordetellae pertussis, било услед мање ефикасности ацелуларне вакцине (у једном испитивању у САД је ефикасност вакцине
начињење од лизата бактерије - “стара вакцина” била пет пута већа од ацелуларне). Посебан проблем је што пертусис могу да изазову и неки сојеви Bordetellae
parapertussis. Клиничка дијагноза се поствља код детета које кашље најмање 2
недеље, са најмање једним од следећих знакова:
•

Пароксизмални кашаљ са зацењивањем;

•

Инспиријумски стридор;

•

Повраћање после епизоде кашља;

•

Цијаноза (само за децу испод 12 месеци)

Родитељи се код продуженог кашља начешће плаше “заостајања секрета у
плућима” и настанка запаљења плућа. Други разлог страха је да ће кашаљ прерасти у астму. Коначно, да ће се од јаког кашља оштетити плућа. Треба објаснити
родитељима да нема ових опасности. Ова објашњења су посебно важна у мајки
са нижим степеном образовања, јер је њихов страх разлог за непотребну примену антибиотика или стероида.
Класификација кашља на акутни (до 3 или 4 недеље) и хронични (после тог
периода) нема много клиничких потврда. Постоји много индивидуалних варијација у дужини и карактеру кашља, па је не треба узимати ригидно.
Физикални налаз треба да искључи специфичну етиологију. Потребно је детаљно прегледати дете, јер су родитељи обично веома уплашени (брз преглед
чак и када је лекар искусан одаје утисак површности). Пнеумоније су у дечјем
добу изузетно ретке без високе температуре или тахипнеје. Физикални налаз код
детета са пнеумонијом може бити сасвим уредан, па у присуство фебрилности,
кашља и тахипнеје постоји индикација да се начини снимак плућа (иако је налаз
на плућима уредан). Ово посебно, ако дете изгледа лоше. У детета са хроничним
кашљем увек проверити да ли постоје маљичасти прсти.
Највећи број деце са хроничним кашљем се третира као астма, мада је у одсуству јасних епизода опструкције кашаљ је ретко астма. По аналогији са одраслима, деца са упорним кашљем се често означавају као “астма која се манифестује кашљем”. Неопходно је увек доказати да се кашаљ тренутно смањује после
примене бронходилататора (небулизовани бета-2 агонисти). Код већине деце
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које немају астму, инхалација бета агониста доводи до појачавања кашља (јер се
појачава мукоцилијарни клиренс, па се секрет помера у дисајним путевима нагоре). У великим студијама, деца са хроничним кашљем су се јасно разликовала
од деце са астмом (по присуству алергијске сензибилизације, анамнези о астми
у породици). У једној од највећих студија, из Аустралије, око 10% деце између 8
и 11 година је имало ноћни кашаљ, који је асоцирао на постојање астме. Међутим, већина није имала алергијску сензбилизацију, као ни постојање позитивног
бронхопровокативног теста (што су основне карактеристике астме). Иако у понеке деце кашаљ реагује на примену бронходилататора или инхалираних стероида, обично се враћа по прекиду терапије унутар неколико недеља. Стога је
код сумње да дете кашље ради астме, неопходно да се уради алерголошко тестирање на стандарне инхалаторне алергене (било кожним тестовима in vivo, било
одређивањем специфичних IgE антитела in vitro). Одсуство алергијске сензибилизације или нормалне плућне функције практично искључују дијагнозу астме.
Уколико ипак постоји клиничка сумња, може се покушати са применом бронходилататора неколико дана (али не инхалираних стероида). Корист од њиховог
узимања је мала, а потенцијална штета велика. Чак и ако постоји, астма која се
манифестује кашљем је увек блага и углавном спотонано пролази током детињства. Треба запамити да хронични кашаљ није астма (или је врло ретко астма),
а његово лечење лековима за астму доводи до непотребног малитретирања деце
и родитеља. Боље је утрошити време да се родитељима објасни природа кашља,
него да се лече лековима за астму. У веће деце требало би урадити спирометрију,
којом ћемо добити инфромацију о постојању опструкције дисајних путева, као
и реакцији на примену бронходилататора (реверзибилна опструкција је основна
карактеристика астме). Нормална спирометрија не искључује астму, па је у суспектиним случајевима неопходно дете пратити и повремено је понављати.
Снимак плућа је ретко потребан (осим код сумње на страно тело). Нормалан
снимак плућа не искључује страно тело, али скоро сигурно искључује пнеумонију. Уколико дете јако дуго кашље, а није јасна етиологија може се ипак урадити
да се умире родитељи (доза зрачења код обичног снимка плућа је мала). Снимак
увек треба урадити ако постоји сталан налаз на плућима на истом месту (тада
постоји сумња на бронхиектазије). У тим случајевима се може урадити бактериолошки преглед спутума.
Гастроезофагеални и ларингофарингеални рефлукс су у дечјем узрасту редак
узрок кашља. Симптоми често подсећају на нападе астме, док је класична горушица ретка. Деца ређе имају промуклост него одрасли. Није потребно испитивање и лечење ако дете нема јасне симптоме, посебно јер су инхибитори протонске
пумпе нефротоксични при дугој примени.
Сва деца са хроничним кашљем треба да се упуте на консултацију код оториноларинголога.. Један од најчешћих узрока је је сливање секрета из горњих
дисајних путева постназално (иза увуле, низ задњи зид назофаринкса). Кашаљ
може бити такође последица запаљења синуса.
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Уколико су сва описана испитања негативна, потребно је да се дете упути на
испитивање код специјалисте за плућне болести. Индикације за испитивање су:
•

Кашаљ који не пролази током 4 недеље, без обзира на све примењење
мере;

•

Суспектна аспирација страног тела у доње дисајне путеве;

•

Хемоптизије;

•

Рекурентне пнеумоније (или локализовани налаз на плућима, који се не
мења);

•

Искашљавање пурулентног спутума;

•

Урођене срчане мане или сумња на неке друге болести

Слика 1. Поступак код детета са хроничним кашљем

Одлука о лечењу код детета које има акутни кашаљ, највише зависи од етиологије и клиничког стања детета. На жалост, лекари најчешће посежу за антибиотицима, иако су бактеријске инфекције врло ретко узрок акутног кашља.
Према водичима који су објављени 2018. године од стране National Institute for
Health and Care Excellence (NICE) и Public Health England (PHE) антибиотици
нису индиковани у лечењу акутног кашља. Нема доказа да утичу на трајање
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или настанак компликација, сем у изузетним ситуацијама (бронхиектазије, цистична фиброза, имунодефицијенције итд).
Слика 2. Поступак са дететом које има акутни кашаљ (до три недеље трајања). (Модификовано према водичима NICE, 2018)

Благ кашaљ не захтева лечење. Водичи NICE из 2018. на основу три контролисане студије препоручују примену меда. Он је не само одличан лек за сузбијање кашља, већ има и антивирусна и антибактеријска дејства (садржи дефензине), као и антизапаљенска (што је одлично код вирусних инфекција горњих
дисајних путева). Ако је кашаљ сув и јак, могу се применити антитусици.
Антитусици се према механизму деловања деле на централне (који инхибирају рефлекс кашља на самом центру медуле облонгате) и периферне (који
делују на нерве који преносе рефлексну активност из дисајних путева). Централни антитусици се деле на наркотичне и ненаркотичне (прва група је изведена из морфијума и ретко се због нежељених ефеката користи у деце). Код нас
се од наркотичних користи фолкодин, који има мањи потенцијал да изазове
зависност од кодеина.
Стари, седативни антихистаминици имају добар ефекат на сув кашаљ, па се
често налазе у комбинованим препаратима за прехладу. Овај ефекат је очигледно последица централног деловања на центар за кашаљ, јер нови (неседативни)
антихистаминици немају никакав ефекат.
Периферни имају својства локалних анестетика, код нас је присутан лево-
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дропропизин. Други лекови ове групе су наркотин, бенпроперин (чије антитусивно деловање је 2 до 4 пута јаче од кодеина), могуистеин и бензонатат.
У народној медицини се са успехом користи екстракт белог слеза. Студија
на људима практично нема, али је једна на животињама показала сузбијање
кашља у проценту који је сличан кодеину. Иако се бели слез препоручује као
препарат за сув кашаљ, има и одлична муколитична својства.
Сув акутни кашаљ се скоро увек компликује стварањем мукуса. Лекови
који олакшавају елиминацију мукуса се означавају као муколитици. Најчешће се препоручује гвајафенезин (није доступан на нашем тржишту). Обично се налази у комбинованим препаратима, са седативним антихистамицима. За олакшавање искашљавања, може се применити инхалација са 3 или
3,5% натријум хлоридом, која је безопасна и делује муколитично. Класични
муколитици су Н-ацетил цистен, карбоцистеин и ердостеин (он је пролек
карбоцистеина). Они олакшавају искашавање цепањем дисулфидних веза
у молекулима мукуса, делећи га на мање фрагменте. Постоје студије које
говоре да има добар антизапаљенски ефекат код астме (супротно ранијим
препорукама да муколитике не треба користити у ове деце). Бромхексин и
амброксол су муколитици који такође смањују вискозност мукуса, његовом
декомпозицијом, повећавају мукоцилијарни клиренс. Бромхексин је пролек амброксола. Класични муколитици (Н-ацетил цистеин, бромхексин,
амброксол и тд) треба да се са опрезом користе у деце испод 2 године узраста, јер могу да доведу до наглог разблаживања секрета. Он се потом слива
у доње дисајне путеве, а деца овог узраста немају добро развијен механизам
кашља (па се инфекција горњих дисајних путева може компликовати бронхитисом). Ово је запажено у студијама у Италији и Француској.
Хербални лекови (екстракти биљака) се користе са великим успехом у
лечењу акутног касшља. Немачки водичи дају нешто другачије препоруке
од НИЦЕ у погледу конкректних препарата. Они на основу својих студија
препоручују примену екстракта бршљана, мирте, тимијана и јагорчевине,
било самостално или у облику комбинација. И у њиховим препорукама,
пелагрониум има добар ефекат на касшаљ. Већина екстраката ових биљака има комбиновано дејство (антивирусно, антибактеријско, антизапаљенско). Индијска академија наука ппепоручује за лечење кашља примену сока
од ананаса (у комбинацији са медом).
У третману деце са хроничним кашљем, основно је да се идентификује
узрок и према томе усмери лечење. Симптоматска терапија је обично неуспешна, а не може се предуго примењивати. Основно је да се родитељима
објасни да иза кашља нема најчешће никаква озбиљна болест (обично се
мисли на туберкулозу или неки карцином).
Перзистентни пурулентни перибронхитис или бронхитис (ПББ) је по-
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следњих година често описивана као узрок хроничног влажног кашља. Ради
се о хроничном кашљу, који траје преко 3 недеље. Критеријуми за дијагнозу су:
•

Влажан кашаљ који траје 3 до 4 недеље;

•

Отсутство знакова и симптома других болести;

•

Губљење кашља после примене 2 недеље антибиотика (најбоље амокисицилина са или без клавуланата)

Једна од теорија која објашњава његов настанак је да честе вирусне инфекције оштете слузокожу бронхија, коју колонизују различите бактерије дајући
продужену инфекцију. Могуће је да постоје локални или системски поремећаји
имунитета. Кашаљ се код ПББ јавља и дању и ноћу (код постназалног сливања
секрета се јавља обично дању, појачава после одласка на спавање, а потом га
нема током спавања). Постоји влажан карактер, а на плућима се чују различите
врсте пуцкетања. Понекад се јавља wхеезинг. Ово је једина врста кашља која
реагује на антибиотике, око 60% се смири после двонедељне терапије амоксицилином. ПББ се често дијагностикује као астма и лечи кортикостериодима.
Кашаљ код астме је сув, не јавља се сваки дан, праћен је диспнејом. На снимку
плућа нема промена које би биле карактеристичне за ПББ.
Често се у одусуству других налаза код већег детета поставља дијагноза хабитуалног (психогеног) кашља. Овакав кашаљ је карактеристичан, налази се
код 3 до 10% деце која имају хроницчан кашаљ. Веома је јак, звучи као труба
аутомобила, а понекад као прочишћавање грла. Нема га током сна или игре, а
појачава се током прегледа. Погоршава се када дете говори у присуству родитеља или наставника. Ради се о психолошкој основи, па је неопходна помоћ
психолога. Најпре се, међутим, морају искључити сви други узроци кашља.
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7.1. КОНГЕНИТАЛНИ И ИНФАНТИЛНИ				
НЕФРОТСКИ СИНДРОМ
Емилија Голубовић
Клиника за дечје интерне болести Универзитетског
клиничког центра, Ниш
Медицински факултета универзитета у Нишу
Конгенитални нефротски синдром (КНС) је ретка форма нефротског синдрома која се јавља пре навршеног трећег месеца живота. Уколико се јави након тога периода а до краја прве године назива се инфантилним нефротским
синдромом (ИНС).
Етиолошки се може поделити на примарни и секундарни.
Примарни облик КНС условљен је генетскoм грешком у синтези неких од
протеина гломерулског филтра (ГФ). Најчешће се описује мутације гена за подоцитне протеине (подоцин, Wilms тумор инхибитор WТ1, фосфолипаза епсилон PLCE-1, CD2 удружени протеи CD2-АP), затим протеинe који учествују
у грађи дијафрагме која покрива пукотинасте процепе између прстастих продужетака подоцита (нефрин) или саме гломерулске базалне мембране (бета2
ламинин).
Секундарни КНС се може јавити у склопу неких конгениталних инфекцијасифилис, токсоплазмоза, цитомегалоинфекција и др. (1,2). Веома ретко, неке
од митохондропатија и ензимски поремећаји синтезе коензима Q могу бити узрок КНС. Чак 85% нефротских синдрома у прва 3 месеца живота и 66% до краја прве године су рецесивно наследне болести услед мутације 4 гена: NPHS1,
NPHS2, Lamb2 и WT1 (табела 1). Измена цитоскелета подоцита и архитектуре
ГФ доводи још интраутерино до нефротске протеинурије (>200мг/ммол креатинина) праћенe израженом хипоалбуминемијом и едемима.
Мутација гена NPHS1 на хромозому 19 мења структуру нефрина и доводи до клинички најпознатијег, финског типа КНС (2,3). Преноси се аутозомно
рецесивно са највећом инциденцијом од 1:8000 рођених у Финској. Овај трансмембрански протеин састављен од 1241 амино киселине синтетише се у подоцитима. Неопходан је за адекватну грађу дијафрагме која покрива пукотинасте процепе између прстастих продужетака подоцитa. Описане су фин мајор
и фин минор мутације NPHS1 гена. Фин мајор мутација резултује стварањем
скраћеног протеина са само 90 амино киселина а минор мутација са 1109 амино киселина.
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Ген

протеин

локализација

NPHS1
NPHS2
NPHS3
WT1
Lamb2
CD2AP

Нефрин
подоцин
PLCE1-фосфолипаза епсилон 1
WT1
бета2ламинин
CD2 удружени протеин

дијафрагма
подоцит
подоцит
подоцит
базална мембрана
подоцит

Табела1. Мутације гена који најчешће доводе до КНС и ИНС
Деца се рађају као прематурна са волуминозном плацентом (преко 25% тежине плода). Имају карактеристичан фенотип. Кранијалне фисуре су широко
размакнуте, нос је мали, риме окули веома ситне. Могу се видети флексиони
деформитети ногу (због велике плаценте), мишићна хипотонија и кардијална
хипертрофија. Протеинурија се јавља још интраутерино, а наставља постнатално. Деца урином губе и по 50гр/л беланчевина. Уколико едема нема по рођењу, у 90% оболелих ће се јавити до краја прве постнаталне недеље. Склоност
тромбоемболијама је изражена, делом и због великог губитка антитромбина
3 урином, а хипотиреоза је увек присутна услед губитка тироид носећих протеина. Ултразвучно се виде нешто волуминознији бубрези. Патохистолошки,
описује се експанзија мезангијумског матрикса, као и хиперцелуларност мезангијумских ћелија уз микроцистичну дилатацију тубула, иницијално проксималних а затим и дисталних. Прогресија дилатације и атрофије тубула,
фиброза интерстицијума и све већи број склеротичних гломерула доминира
налазом најчешће пре навршене прве године живота. Дерфинитивна дијагноза
захтева потврду мутације NPHS1 гена која је изводљива пренатално. Повишен
ниво алфа-фето протеина у серуму труднице или у амнионској течности (након 16-18 недеља гестације), у одсуству аномалије кичменог стуба или аненцефалије, са великом вероватноћом упућује на могући КНС. Код сумње на КНС
алфа фето протеин треба контролисати више пута с обзиром да хетерозиготни носиоци болести имају осцилације у нивоу овог маркера. И поред бројних
савремених терапијских покушаја терминална бубрежна инсуфицијенција се
развија рано, најкасније до предшколског доба (4,5).
Мутација NPHS2 гена мења структуру подоцина. Среће се у 50% КНС у
Европи, касније може бити узрок стероид-резистентне аутозомно рецесивне
фокалне сегментне гломерулосклерозе (ФСГС). Описане су и истовремене мутације гена за нефрин и подоцин. Блажи облик болести се може испољити у
каснијем узрасту у виду кортикорезистентног облика нефротског синдрома,
док тежи облик у првим годинама доводи до губитка бубрежне функције. Осим
срчаних аномалија нису описане друге екстрареналне манифестације обзиром
да се подоцин налази само као део структуре гломерула (3,4).
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WT1 ген на 11. хромозому је тумор-супресорни ген, који је током ембриогенезе одговоран за развој бубрега и генитоуринарног система а касније доприноси стабилизацији структуре подоцита. Мутација WT1 гена се може манифестовати конгениталним нефротским синдромом, WAGR синдромом или WT1
болешћу (Frasier, Denis-Drash i Meacham синдроми).
Деца са WТ1 мутацијом и КНС могу имати слабије изражене едеме и хипоалбуминемију али често рапидном прогресијом губе бубрежну функцију.
Мутација Lamb2 гена (ламинин бета 2) на хромозому 3p14-21 oсим КНС
може се испољити и као синдром Pierson (дифузна мезангијумска склероза,
аномалије очију, најчешће по типу фиксираног сужења зенице, тзв. микрокорије и ментална ретардација). Ово ретко аутозомно рецесивно обољење брзо у
првим месецима прогредира у бубрежну инсуфицијенцију. Постоје описи мутације овог гена са КНС али без промене на очима (5). Ламинин је круцијални
део структуре гломерулске базалне мембране, уз алфа 3 бета1 интегрин одговоран је за адекватну инсерцију подоцитних ножица. Надаље интегринским
везама са актином утиче на цитоскелет подоцита.
Прогноза деце са мутацијом гена и Lamb2 i WT1 је веома лоша. Tерминална бубрежна инсуфицијенција присутна на рођењу може маскирати нефротски
синдром.
Мутација гена PLCE1 (фосфолипаза епсилон 1) даје хистолошку слику
дифузне мезангијумске склерозе. Клинички се испољава најчешће као ИНС,
некада уз екстрареналне манифестације попут катаракте, миопије, менталне
ретардације. Обично се до треће године развије бубрежна иснуфицијенција. У
каснијем узрасту мутација PLCE1 се описује код стероид-резистентних облика
нефротског синдрома. Постоје ретки описи терапијских успеха комбинацијом
циклоспорина А и стероида. Рекомбинантни PLCE1 ензим је могућа будућа терапија (2,4).
Конгениталне инфекције (токсоплазмоза, сифилис, рубела, цитомегаловирусна инфекција) и неке митохондриопатије се описују као узроци секундарног
нефротског синдрома прве године. Системски лупус код труднице, неонатална
алоимунизација на неутралну ендопептидазу присутну на подоцитима ретко
су разлози конгениталног или инфантилног нефротског синдром.
Ретки наследни поремећаји гликозилације услед дефекта у синтези гликана
и гликопротеина уз доминантно неуролошку симптоматологију, конвулзивне
кризе, застој у развоју могу се манифестовати и појавом масивне протеинурије
у склопу КНС.
Терапија је захтевна, скупа, непрекидна до евентуалне трансплантације,
након једностране или билатералне нефректомије.
Супституција 20% албумина је неопходна (иницијално у три двочасовне
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инфузије са почетном дозом 1-5гр/кг, а затим дневном инфузијом 3-4гр/кг у
трајању од 6 сати). Антипротеинурички ефекат АЦЕ инхибицијом и индометацином се може очекивати код појединих пацијената уколико нису хомозиготи
или сложени хетерозиготи за фин минор или фин мајор мутацију (6,7). Код
деце млађе од 3 месеца почиње се дозом каптоприла од 0,01-0,5мг/кг (максимална дневна доза 2мг/кг), а код старије деце 0,1-3мг/кг (максимална дневна
доза 6мг/кг). Индометацин се даје у дневној дози 0,5-3мг/кг. Неке од ретких
мутација NPHS1 гена (посебно R1160X) могу по рођењу имати тежак клинички
ток који касније пређе у блажи облик болести.
Неопходна је супституција тироксином, почетном дозом 6,26-12,5 микрограмa. Склоност ка хиперкоагулабилности захтева терапију аспирином и дипирамидолом. Пожељна је супституција магнезијумом (50мг/24h), калцијумом
(500-1000мг/24h), хиперкалоријска исхрана са 130ккал/кг са 3-4гр/кг протеина
(6,7). Да би се адекватна супституција остварила неопходан је централни ваксуларни приступ, a за исхрану назогастрична сонда.
Билатарелна или унилатерална нефректомија је често неопходност да би
се смањио губитак протеина, нарочито у тешким клиничким облицима КНС.
Трансплантација бубрега је једини вид могућег излечења. Након трансплантације може се очекивати рецидив протеинурије у 20-25% деце са NPHS1
мутацијом услед развој антитела према нефрину. Код мутације NPHS2 гена
ређе се јавља рецидив протеинурије, а до сада није доказано присуство антитела на подоцин.
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УВОД
Нефротски синдром је један од начина испољавања гломерулских болести.

ЕПИДЕМИОЛОГИЈА
Инциденциja нефротског синдрома у детињству износи 2 – 7 случајева
на 100 000 деце током годину дана, док је преваленција 16 случајева на 100 000
деце (1).

ДИЈАГНОЗА
Дијагноза нефротског синдрома се поставља на основу клиничке слике коју
одликују: обилна протеинурија (> 50 mg/kg/24h или > 1000 mg/m2/24h или однос протеинурије и креатининурије из порције урина > 2 mg/mg) са ниским
нивоом албумина у плазми (< 25 g/L), едеми и хиперлипидемија (2).

ЕТИОЛОГИЈА
Узрок нефротског синдрома је најчешће непознат (примарни или идиопатски нефротски синдром). Секундарни нефротски синдром је редак и може се
појавити у склопу системских болести (Henoch - Schonlein пурпура, системски еритемски лупус), малигних болести (леукемија), инфекција (хепатитис Б,
ХИВ) или услед дејства алергена (убод пчеле) (3).

ПАТОГЕНЕЗА
Тачан механизам настанка идиопатског нефротског синдрома још увек
није потпуно разјашњен и поред значајних нових сазнања из области биоло-
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гије подоцита. Подоцити, као високо диференциране ћелије, имају минималну
могућност регенерације те су врло осетљиве на оштећење. Настанак идиопатског нефротског синдрома тумачи се као последица поремећаја структуре и
функције подоцита и настале обилне протеинурије (4). Клиничка разноликост
нефротског синдрома указује на различите патогенетске механизме, међу којима важно место заузима имунолошки поремећај функције Т и Б лимфоцита.

КЛИНИЧКА СЛИКА
Нефротски синдром је ретко стање у детињству, па се и данас дете с отоцима
капака у склопу нефротског синдрома често у почетку лечи као алергија. На тај
начин се одлаже постављање дијагнозе, испитивање и лечење. Обично је преглед
урина и налаз патолошке протеинурије довољан да се избегне ова дијагностичка
забуна. Протеинурија може бити лажно нижа код деце са нефротским синдромом, ако су врло ниски серумски нивои укупних протеина и албумина, али по
надокнади албумина протеинурија је опет нефротска. Дакле, у ситуацијама када
се код отеченог детета и након прегледа урина сумња на нефротски синдром,
ниво серумских албумина упућује на дијагнозу основног поремећаја.
Почетак нефротског синдрома је често подмукао, те се у почетку клинички
испољава јутарњим периорбиталним едемом, а ако болест дуже траје едеми се
генерализују. Појави едема може претходити инфекција респираторног тракта.
Ако дете има главобољу са неуролошким знацима, у диференцијалној дијагнози
треба помислити и на тромбозу церебралног венског синуса. У случају бола у
трбуху и несвестице, као могући узрок треба размотрити хиповолемију, на коју
додатно могу указати тахикардија, хипертензија, хладна периферија, одложено
време пуњења капилара и олигурија. Компликације нефротског синдрома поред
хиповолемије, акутног бубрежног оштећења, инфекција, тромбозе, укључују и
нежељене ефекте лекова које користимо у лечењу (5).

ИСПИТИВАЊЕ
Први задатак педијатра који испитује отечено дете са нефротским синдромом је да утврди да ли је у питању примарни или секундарни нефротски
синдром, односно да се искључи дијагноза секундарног нефротског синдрома,
који је знатно ређи (10% случајева). У том циљу анамнезу, физикални преглед
и испитивања треба усмерити на знаке који указују на присуство системске
болести. Посебно је важно искључити могућност малигне болести пре почетка
примене стероида.
Код већине деце са нефротским синдромом није потребна биопсија бубрега
да би се поставила дијагноза, јер је најчешћа болест са минималним гломерул-
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ским променама, која има повољан ток. Ако се сумња на другу болест у основи
нефротског синдрома, индикована је биопсија бубрега (69.

ТЕРАПИЈА
Циљ лечења нефротског синдрома, поред постизања ремисије болести,
укључује и избегавање или одлагање бубрежне инсуфицијенције. Велик изазов
за лекара који лечи дете са нефротским синдромом јесте примена имуносупресивне терапије уз што је могуће мање нежељених ефеката, у складу са начелом
primum non nocere (7])
Код деце са типичним одликама нефротског синдрома (узраст између 1 и
11 година, одсуство макроскопске хематурије, те нормалне вредности крвног
притиска, нивоа комплемента и параметара функције бубрега) није потребна
биопсија бубрега већ се започиње терапија кортикостероидима. Уобичајна терапија нефротског синдрома укључује пероралну примену стероида током 4-6
недеља сваког дана (преднизон 60 mg/m2/24h), а након тога се прелази на терапију сваки други дан још 4-6 недеља или дуже (преднизон 40 mg/m2/48h). Резултати добро дизајнираних рандомизованих студија су показале да примена
стероида током 6 месеци у односу на краћу терапије (током 2 или 3 месеца) не
смањује ризик од појаве рецидива (8, 9).
За прогнозу нефротског синдрома у детињству веома је значајан одговор
на примену стероидне терапије. Уколико лечење кортикостероидима доведе
до ремисије у току 4 недеље сматра се да је у питању стероид-сензитивни нефротски синдром. Пацијенти који имају добар одговор на терапију стероидима
имају одличну дугорочну прогнозу у смислу одржавања бубрежне функције, за
разлику од оболелих који имају стероид- резистентни нефротски синдром. Већина деце са нефротским синдромом (преко 80% случајева) има стероид-сензитивни облик.
Ремисија нефротског синдрома може бити делимична или потпуна. Ремисија је делимична у случају да је протеинурија 1+ до 2 + при прегледу урина
трачицом, уз однос протеинурије и креатиннинурије између 0,2 и 2 mg/mg, уз
серумске албумине преко 25 g/L и одсуство едема. Пацијенти су достигли потпуну ремисију када је протеинурија негативна или у трагу, уз однос протеинурије и креатинурије испод 0,2 mg/mg.
После почетне ремисије, око 80% деце има у даљем току рецидиве болести. Поновна појава нефротског синдрома (релапс или рецидив) се потврђује
одржавањем протеинурије > 2+ током 3 узастопна дана. Ретки рецидиви (до
три годишње) лече се слично као прва епизода нефротског синдрома. У случају
честих рецидива (> 2 рецидива током 6 месеци или > 4 рецидива током 12 месеци) или стероид-зависног нефротског синдрома (2 узастопна рецидива у фази
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смањења кортикостероидне терапије или током 2 недеље од прекида терапије
стероидима), употреба других лекова омогућава смањену употребу стероида.
У овој групи лекова су имуномодулатор левамизол, алкилирајућа средства
(циклофосфамид, хлорамбуцил), инхибитори калцинеурина (такролимус и
циклоспорин А), имуносупресив (мофетил микофенолат) и моноклонско антитело против Б-ћелија (ритуксимаб) [10]. На избор лека утичу узраст детета,
тежина болести и доступност (цена) лека. Примена ових лекова је значајно побољшала ток болести, уз мањи број рецидива и избегавање нежељених ефеката
кортикостероида (гојазност, хипертензија, успорен раст, катаракта, психијатријски поремећаји). Већина пацијената са стероид-сензитивним нефротским
синдромом ће се излечити уз одржавање нормалне бубрежне функције, али се
као нови проблем јављају нежељени ефекти имуносупресивних лекова који
омогућују одржавање дуготрајне ремисије.

ИСХОД
У групи деце са стероид-сензитивним нефротским синдромом око 3050% има ретке рецидиве, док 50-70% има честе рецидиве или стероид-зависан
нефротски синдром. Иако већина пацијената достиже дуготрајну ремисију,
око трећина пацијената имају активну болест у периоду адолесценције и као
одрасле особе.
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7.3. КОРТИКОРЕЗИСТЕНТНИ НЕФРОТСКИ 			
СИНДРОМ
Костић Мирјана
Универзитетска дечја клиника, Београд
Медицински факултет Универзитета у Београду

ДЕФИНИЦИЈА И КЛАСИФИКАЦИЈЕ
Дефиниција кортикорезистентног нефротског синдрома (КРНС) је клиничка,
а дефинише га изостанак ремисије након примене терапије кортикостероидима
по препорученом протоколу.
Дефиниција КРНС је заснована на само једној клиничкој карактеристици, те
је овом дефиницијом обухваћена хетерогена група гломерулопатија које се манифестују као КРНС (1)
Резистенција на кортикостероде се може испољити као рана или касна.
Рана резистенција се јавља код 15-20% болесника након иницијалне терапије. Најчешће прихваћена дефиниција је изостанак ремисије након четири недеље
свакодневне терапије пронизоном у дози од 60 мг/м²/24 сата.
Касна резистенција се јавља код 1-3% болесника са стероид-сензитивним нефротским синдромом (ССНС).
Кортикорезистентни нефротски синдром може бити примарни и секундарни.
Примарни КРНС настаје као последица примарног оштећења подоцита:
имунским процесима - спорадична форма (~70%) или
мутацијама у генима од значаја за очување морфологије и функције подоцита
- генска форма (~30%). Генска форма се може се испољити синдромским (17%)
или несиндромским/изолованим (83%) клиничком фенотопом.
Секундарни КРНС настаје као последица секундарног оштећења подоцита те
је само једна од клиничких манифестација системских или малигних болести, вирусних инфекција или експозиције лековима или токсинима. Ова форма КРНС
ретка је код деце.
У односу на типичне клиничке карактеристике идиоптског нефротског синдрома (ИНС), кортикорезистентни ИНС подразумева примарни (спорадични
или генски са изолованим клиничким фенотипом) КРНС са почетком болести у
узрасту после прве године живота.
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ЕПИДЕМИОЛОГИЈА
Десет до 15% болесника са идиопатским нефротским синдромом има КРНС.

EТИОЛОГИЈА И ПАТОГЕНЕЗА
Основни патогенетски механизам је морфолошко оштећење или поремећај у функцији подоцита чиме се нарушева интегритет гломерулске филтрационе баријере (ГФБ). Ово оштећење може бити последица дисрегулације имунског система (~70% болесника) или мутација у генима за протеине подоцита
или протеине од значаја за интегритет и функцију подоцита (~30% болесника).
Имунски-неинфламаторни механизми оштећења подоцита
Присуство пермеабилног фактора у плазми болесника са КРНС, могло би
бити од патогенетског значаја. Од солубилних пермеабилних фактора од највећег значаја могао би бити солубилни рецептор за урокиназни активатор плазминогена (енгл. Soluble Urokinase‐type Plasminogen Activator Receptor, sUPAR)
пореклом из незрелих мијелоидних ћелија костне сржи, иако није доказана
његова специфичност за КРНС. sUPAR је присутан код 55%-84% болесника са
КРНС. Ефекат на подоците остварује дејством на подоцитни β3-интегрин (адхезиони рецептор за везивање подоцита за екстрацелуларни матрикс) што је од
посебног значаја за очување интегритета ГФБ (2).
Генски фактори
Код болесника са КРНС у ИНС се најчешће описују мутације у 7 подоцитних гена од значаја за очување цитоскелета подоцита које се испољавају после
прве године живота изолованим фенотипом. Најчешћа аутозомно рецесивна
мутација је у гену NPHS2 за подоцин, а аутозомно доминантна у гену INF2 за
инвертовани формин 2 (3). Поред мутација у генима протеина подоцита описују су и мутације у генима за колаген типа IV гломерулске базалне мембране
(ГБМ) од значаја за адхезију подоцита за ГБМ.
Резистенција на кортикостероиде
Нису разјашњени молекуларни механизми резистенције на кортикостероиде код болесника са ИНС без доказаних генских мутација од значаја за очување морфологије и функције подоцита. Измењена експресија гена укључених у
фармакокинетске и фармакодинамске путеве кортикостероида (КС) могли би
бити у основи резистенције на кортикостероиде (4,5).
Патохистологија
Најчешћа патохистолошка промена код болесника са КРНС у иницијалној
биопсији је фокална сегментна гломерулска склероза (ФСГС,) код 56% боле-
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сника. Ређе се описују нефропатија са минималним променама (енгл. minimal-change nephropathy, MCN) (21%) и дифузна мезангијумска пролиферација
(ДМП) (12%), а изузетно ретко дифузна мезангијумска склероза (ДМС) (3%),
мемранопролиферативни гломерулонефритис (МПГН) (2%) и мембранозна
нефропатија (МН) (2%) (3).

КЛИНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ДИФЕРЕНЦИЈАЛНА ДИЈАГНОЗА
Специфичне клиничке карактеристике од значаја за диференцијалну дијагнозу КРНС у односу на ССНС код болесника са ИНС приказане су на табели 1.
Табела 1. Диференцијала дијагноза КРНС у односу на ССНС код болесника
са ИНС
Клиничке
карактеристике

КРНС

ССНС

Лична анамнеза

Ређе присутна атопија

Често присутна атопија

Узраст

После 1. године до
адолесценције

2 - 6 година

Биохемијске
анализе урина и
серума

Неселективна протеинурија

Селективна протеинурија

Могу бити присутни знаци
дисфукције тубула

Отсуство знакова
дисфункције тубула

Атопија је честа код болесника са ИНС. Позитивна лична анамнеза или повишен ниво IgЕ су присутни код 40% болесника. Атопија је значајно чешћа код
болесника са ССНС него код болесника са КРНС ( 52% в. 36%) (6).
У литератури се често наводи значај налаза хематурије и хипертензије у
диференцијалној дијагнози КРНС у односу на ССНС, међутим најновије клиничке студије ово не потврђују (7). Од клиничког значаја може бити налаз
“празног“ седимента урина, који се чешће виђа код болесника са ССНС. Јачина
гломерулске филрације (ЈГФ) може бити снижена код болесника са ИНС, при
чему је снижење обично чешће и значајније код болесника са КРНС.

TЕРАПИЈА
Каузална терапија не постоји, као ни јединствен опште приваћен терапијски протокол примењив код свих болесника. Па ипак, може се рећи да постоји
консензус у односу на следеће смернице:
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1. Одлука о рационалном избору терапијског протокола треба да буде
заснована на етологији КРНС (8,9):
а) генетичко тестирање и биопсија бубрега индиковани код свих болесника
у време постављања дијагнозе КРНС
б) минуциозна клиничка евалуација је и даље један од стожера у
диференцијалној дијагнози КРНС.
2. Примена општих и неспецифичних терапијских мера индикована је код
свих болесника.
3. Примена интензивиране имуносупресивне (ИИС) терапије (пулсних
доза метилпреднизолона, калцинеуринских инхибитора, микофенолат
мофетила, циклофосфамида и биолошке терпије) индикована је код
болесника са спорадичним формама КРНС без доказаних мутација у
генима начајним за очување морфологије и функције подоцита (3).
4. Генске форме КРНС су код највећег броја болесника мултирезистентне на
ИИС терапију (10).
5. Индивидуализација терапије уз процену очекиваних пожељних и
нежељених ефеката терапије.
6. Брижљиво праћење болесника са циљем раног препознавања, превенције
и лечења компликација природног тока болести и нежељених ефеката
терапије
7. Поред психолошке потпоре породицама свих болесника, генетички савет
је неопходан породицама са фамилијарним формама КРНС.

ПРОГНОЗА И ИСХОД
Половина болесника са КРНС је у терминалној бубрежној инсуфицијенцији (ТБИ) након 10 година, а близу 70% након 15 година од постављања дијагнозе. Удаљена прогноза зависи од: патохистолошког налаза, патогенезе и одговора на ИИС терапију. Ризик за прогресију у ТБИ је четири пута већи код
болесника са ФСГС у односу на болеснике са MCN. Генске форме КРНС носе
150% већи ризик за прогресију у ТБИ у односу на форме без доказане генске
основе. Комплетна ремисија на ИИС терапију смањује ризик од прогресије у
ТБИ за близу 90% (3).
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8.1. УТИЦАЈ ДИГИТАЛНИХ МЕДИЈА
НА РАЗВОЈ МОЗГА У ДЕЦЕ
Слободан Обрадовић
Педијатријска клиника Универзитетског клиничког
центра Крагујевац
Факултет медицинских наука Универзитета у
Крагујевцу
Сведоци смо интензивног развоја информационих технологија, што поред
убрзања пословног темпа, за последицу има живот у виртуелним просторима,
роботизацију, непрекидну бежичну комуникацију, што неминовно води деперсонализацији, отуђењу и промени карактера међуљудских односа. До сада у
историји незабележен утицај на сва наша чула неминовно захтева и прилагођавање мозга на измењене услове стварности, али уједно доводи и до болести са
којима се до сада нисмо суочавали. Највећу еволуцију у развоју мозга научници су забележили када је прачовек открио оруђе за рад, а сада Small и Vorgan (1)
тврде да се нови највећи еволутивни помак у развоју мозга десио само у једној
јединој генерацији, захваљујући новим технологијама. Нове неуронске путање,
које се успостављају код младих, „дигиталних домородаца“, док овладавају новим технологијама, представљају кључну диференцијацију у односу на мозгове
„дигиталних имиграната“, који су у виртуелну еру закорачили као одрасли и
чији је основни склоп мозга већ био изграђен у време када је непосредна социјална интеракција била правило. Што више времена проводеног за рачунаром,
то више слаби неуронски склоп мозга који контролише људски контакт, смањује се способност социјалних интеракција, слаби способност уочавања финих невербалних порука. Компјутери нам одузимају потребу да размишљамо,
што је процес који одржава мозак у форми и чини нас паметнијима. Spitzer (2)
пореди функцију мозга са функцијом мишића, који атрофише уколико се не
користи, тако се "топи" и мозак који не мисли.

ТЕЛЕВИЗИЈА
Прихватање лажних ставова почиње рано, гледањем телевизије, при чему се
дете лепи за шарене, смешне садржаје, искључујући машту, не подстичући мозак,
слабећи интересовања, губећи своју личност у наметнутом сценарију. 37% једногодишњака, који су гледали ТВ до два часа дневно, имали су до 20% повећани
ризик од помањкања концентрације. Што је гледање дуже и концентрација је лошија (четири сата дневно зурења у екран повећава ризик од поремећаја пажње до
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40%). Неурорадиолошки снимци су показали (деца 3-7година) нижи ниво структурног интегритета беле материје што утиче на организацију и мијелинизацију.
Дете узраста до годину дана још је у фази сензомоторног развоја. Током овог
периода оно путем покрета и чула стиче сва искуства на којима се базира сазнавање. Непосредан утицај дугог гледања ТВ: касне у проговарању, имају поремећај
пажње и измењено понашање Америчка педијатријска академија препоручује да
деца млађа од две године не треба уопште да гледају телевизију, а старија од две
године не више од два сата квалитетног програма дневно.
Утицај насиља у медијима, према закључцима Америчке академије за педијатрију доприноси појави страха, анксиозности, агресивног понашања и
безосећајности. Излагање насилним сценама доводи до појаве напетости,
посттрауматског стреса и поремећајима сна. Мапирање мозга приликом пројектовања насилних филмова показало је промене у можданим колима (неуронским круговима) у смислу редукције контроле импулса и дуготрајног памћења насилних слика. У студији у Мичигену потврђено је да су деца изложена
ТВ насиљу у узрасту од 6. до 10. године живота касније имала значајно чешће
антисоцијално и криминално понашање, уз склоност злостављању других у
адолесценцији. Поређење утицаја насилних програма на децу, показало је да
се и код до тада ненасилних редукује активност фронталних режњева, тако да
и ова деца постају агресивна. Многе популарне игре су чак сличне савременим
техникама војне обуке које десензибилизују војнике на убијање.
Постоје и мишљења (3) да претерано гледање ТВ код деце може изазвати: аутизам, оштећење вида, гојазност, развој дијабетеса типа 2 и прерани
пубертет. Насилни медији, а посебно насилне видео игрице десензибилизују
децу. При гледању ТВ-а смањено је лучење мелатонина, који утиче на имунски систем, циклус сна и појаву пубертета. Предложена је категоризација ТВ
програма према узрасту деце у неким западним земљама, којом би се помогло
родитељима у избору.
Бинарни опијат оставља исте ефекте на психу детета као алкохол или дрога и ствара зависност. Виртуелна стварност је форма психолошке зависности,
која као и све друге врсте зависности, разара личност.

КОМПЈУТЕРСКЕ ИГРИЦЕ
Према налазима софистицираних неурорадиолошких метода, ове игрице
оштећују мозак у развоју. Игрице стимулишу само визуелни и моторни део мозга, док, рецимо, поноављање аритметичких задатака стимулише фронталне
режњеве обе хемисфере који су повезани са учењем, памћењем и емоцијама.
Превише времена проведеног испред компјутера доводи до неравномерног
развоја фронталних режњева (развој траје до 20. године), због чега касније
ове особе немају добру самоконтролу и склоне су асоцијалном и агресивном
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понашању. Постоје бројне студије у којима је анализирано негативно дејство
дуготрајног бављења игрицама на компјутеру:
1. рад срца у миру је успорен, смањена је оксигенација свих ткива, што доводи
до слабљења имунитета и склоности ка инфекцијама,
2. снижење метаболизма – мања потрошња калорија доводи до дебљања, или
коришћење брзе хране, да би се што дуже боравило испред екрана,
3. слабљење тонуса мишића, смањење кондиције, кривљење кичме, слабији
развој стопала и зглобова,
4. слабљење вида услед напрезања очију,
5. социјална изолација, непрекидна поспаност, неиспаваност, депресија,
занемаривање школе, губитак саосећања према жртвама, слабије реакције
на призоре насиља у реалном животу.
Новија истраживања открила су структурне промене хипокампуса повезане са играчким искуством. Дуго играње је повезано са билатералним увећањем
масе хипокампуса и вентромедијалног префронталног кортекса. Количина
сиве материје у десном хипокампусу значајно се повећала након тренинга видео игара (4, 5). Тинејџери који упорно, током 2 недеље играју насилне видео
игре, имају слабију активност у важним можданим регијама, које контролишу понашање, у односу на вршњаке који не играју. Игрицама индуковане кризе
свести (electronic screen game - induced seizures) настаје због ефеката: посебне
резолуције, осветљености и брзог кретања објеката на екрану.

ИНТЕРНЕТ
86% деце и младих у Србији, узраста од 9 до 17 година, користи интернет
свакодневно, тај проценат расте са узрастом. Вршњачко насиље на интернету,
током последњих годину дана искусило 16% младих који су учествовали у истраживању, док је 15% имало такав однос у комуникацији уживо (UNICEF - eu
kids online, 2018.). Kао посебан сегмент нових технологија појавиле су се друштвене мреже које су за децу постале „бити или не бити“, те се Декартова мисао „мислим, дакле постојим“ међу младима нових генерација може разумети
као: „конектован сам, дакле постојим“. Зависност од интернета повезана је са
структурним и функционалним променама у регионима мозга који укључују:
обраду емоција, пажњу, доношење одлука и когнитивну контролу.
Синдром компјутерског вида и хроничног умора настаје код деце која
проводе више од два часа дневно испред компјутера. Најчешћи симптоми су:
главобоља, поремећаји фокусирања, осећај печења или сувих очију, уморних
очију, преосетљивост на светло, дупле слике, болна рамена и врат. Посебно
је значајна немогућност ока да се адекватно фокусира на пикселе (тачке на
екрану) због чега је стално флектирана мускулатура цилијарног тела, што ства-
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ра умор ока и осећај жарења. При нетремичном гледању у екран смањује се
трептање за пет пута у односу на нормалу, због чега се око исушује. Око 75%
редовних корисника компјутера треба да користи наочаре. Поред филтера за
монитор и ублаженог светла, препоручује се одмор од 10-15 минута на сваки
сат рада на компјутеру, уз скретање погледа са екрана док одмор траје.

МОБИЛНИ ТЕЛЕФОН
80% деце од 10 – 13 година каже да им мобилни телефон повећава самопоуздање; 63% деце се осећа несигурно без мобилног телефона, 90% деце која
користе друштвене мреже на свом мобилном телефону слажу се да ти сервиси
јачају везе са блиским пријатељима. На основу једногодишњег истраживања
откривено је да особе које користе мобилни телефон имају значајан губитак
слуха за високе фреквенције, у поређењу с онима који га нису употребљавали.
Аутори студије упозоравају да су први знаци губитка слуха: осећај да је ухо
топло, пуно, запушено, или звони. Одмах се треба одморити неколико дана од
мобилног телефона. Већ код ниских доза електромагнетног зрачења код човека
су уочени: промена ритма сна, промене у електричним сигналима међу ћелијама. Код животиња које су дуже биле излагане зрачењу мобилног телефона
уочене су: промене у крвно-можданој баријери, (морфологији, електрофизиологији), неуротрансмитерским функцијама, ћелијском метаболизму, промету
калцијума, као и генетске промене. Tucker Carlson (2016.), рекао је за ефекат
који паметни телефони имају на адолесценте, да "коришћење смартфона чини
вашу децу тужнијом, споријом и изолованијом и временом их може убити". Он
је позвао Kонгрес САД да регулише употребу смартфона на исти начин на који
је регулисао пушење цигарета.

ЗАКЉУЧАК
Нове технологије стварају читав низ разноврсних психофизичких поремећаја код деце у развоју, које треба благовремено препознати и уз помоћ шире
заједнице лечити и превенирати.
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8.2. АКУТНА АТАКСИЈА КОД ДЕЦЕ
Ружица Крављанац
Институт за здравствену заштиту мајке и детета
Србије "Др Вукан Чупић"
Meдицински факултет Универзитета у Београду

УВОД
Атаксија се дефинише као смањена способност координације мишићне
активности при извођењу вољних покрета. Акутна атаксија (АА) је чест неуролошки проблем у педијатријској пракси. Клинички се манифестује: ходом
на широкој основи, дисметријом, диадохокинезом, интенционим тремором,
дизартријом и нистагмусом. Време од почетка симптома до развоја пуне клиничке слике мери се у сатима, максимално један до два дана. Према појединим
ауторима, акутном атаксијом се сматра она која настаје у року од 72 сата. Према пореклу и нивоу на коме постоји дисфункција, дели се на АА церебеларног,
вестибуларног и сензорног порекла. Најчешћа је акутна церебеларна атаксија
(АЦА). Према етиологији, АЦА може бити: инфективна или имунолошки посредована, последица интоксикација, у оквиру паранеопластичког синдрома,
услед експанзивног процеса, трауматска, васкуларна, као прва епизода интермитентне атаксије код метаболичких болести или епизодичне атаксије (1-3).
Анамнестички подаци о околностима које су претходиле настанку атаксије, укључујући и временски размак до појаве симптома су од највећег значаја у
планирању даљег испитивања и лечења акутне атаксије код деце.

ЕТИОЛОГИЈА
Етиологија АА код деце може бити различита, због чега је груписана у више
категорија, што је приказано у Табели 1 (1, 4).
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Табела 1. Најчешћа етиологија акутне атаксије код деце
Акутна
церебеларна
атаксија

Инфективна или
имунолошки
посредована

Aкутна постинфективна
Aкутни церебелитис
АДЕМ
Mултипла склероза

Интоксикација
Паранеопластичка

Oпсоклонус-миоклонус синдром

Tрауматска

Постконкузиона атаксија
Трауматска вертебрална
дискинезија

Васкуларна

Исхемијски инсулт
Хеморагијски инсулт

Први атак
интермитентне атаксије

Митохондријалне болести
(дефицијенција ПД, ПК)
Поремећај аминокиселина - MSUD
Поремећај органских кислеина
Поремећај циклуса уреје
Дефицијенција GLUT1

Први атак епизодичне
атаксије

Најчешће тип 1 и 2

Експанзивни
Тумори
интракранијални Хематоми
процес
Апсцес
Хидроцефалус
Акутна
вестибулрна
атаксија

Мигрена
Еквиваленти мигрене

Вестибуларна мигрена
Бенигни пароксизмални вертиго
Бенигни пароксизмални тортиколис
Алтернантна хемиплегија

Акутна унилатерална
вестибуларна
дисфункција

Вестибуларни неуритис
Лабиринтитис
Контузија вестибуларног нерва

Акутна сензорна
атаксија

Инфламаторна

Guillain-Barréов синдром
Miller-Fisherов синдром

Акутна
епилептичка
псеудоатаксија

Атаксија везана за
епилептичку активност

Миоклонички, атонички, тонички
напади, неконвулзивни СЕ

Акутна психогена
атаксија

Легенда: АДЕМ - акутни дисеминовани енцефаломијелитис, MSUD – (eng.
Maple syrup urine disease) болест са урином мириса јаворовог сирупа, ПД – пируват дехидрогеназа, ПК – пируват карбоксилаза, GLUT1 – (eng. Glucose transporter
type 1) транспортер глукозе тип 1, СЕ – статус епилептикус
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Акутна церебеларна атаксија
Акутна церебеларна атаксија настаје услед дисфункције церебелума која
може да настане услед различитих поремећаја који директно или индиректно
делују на церебелум.
Инфламаторна и имунолошки посредована акутна церебеларна атаксија
Најчешћи поремећаји из ове групе су акутна постинфективна церебеларна
атаксија и акутни церебелитис, за које се сматра да упркос разликама у презентацији, терапији и прогнози, припадају истом спектру обољења (1).
Акутна постинфективна церебеларна атаксија (АПЦА) настаје после
инфекције која може некада да прође и клинички неупадљиво (1,5). Тачна инциденција АПЦА није позната, a учесталост је највећа код предшколске деце.
Најчешће инфкције после којих се јавља АПЦА су вирусне, фебрилне болести
као што су варицела, паротитис, морбили, пертусис, друге инфекције вирусима (Epstein-Barr, Coxsackie, ротавирус, еховируси, парвовируси), микоплазмом
или после имунизације (4,6,7). Атаксија код АПЦА настаје нагло, обично 10 до
15 дана после продромалних симптома инфекције. Карактерише се искључиво
церебеларном симптоматологијом: атаксијом при ходу и стајању, дизметријом,
интеционим тремором, хипотонијом и нистагмусом. Уколико постоје екстрацеребеларни неуролошки или системски поремећаји, требало би размотрити
друге дијагнозе, као што су акутни церебелитис, или имунолошки посредоване болести (акутни дисеминовани енцефаломијелитис - АДЕМ или опсоклонус
миоклонус синдром - ОМС). Дијагоза је клиничка, а магнетска резонанција
(МР) ендокранијума показује нормалан налаз. АПЦА је самоограничавајућа
болести и има добру прогнозу и без лечења (1).
Aкутни церебелитис има тежу клиничку слику него АПЦЕ, поред церебралне, постоје екстрацеребралне неуролошке абнормалности, патолошке промене у церебелуму на снимку МР мозга и лошију прогнозу. Акутни церебелитис
може да настане услед системске инфекције или је резултат директне инфекције
церебелума вирусима (Epstein-Barr, варицеле, мумпса, хуменог херпесвируса-6,
ротавируса) или микоплазмом (8-10). Клиничка слика акутног церебелитиса
обухвата, поред атаксије (50%), главобољу, повраћање, поремећај свести, ригидитет врата, фебрилност, испаде кранијалних нерава. На МР ендокранијума
региструје се едем церебелума (вазогени и цитотоксични), појачан Т2 сигнал у
кортикално-субкортиклним зонама и у белој маси церебелума. Због великог
ризика од хернијације услед повећаног притиска у задњој лобањској јами, лечење церебелитиса је ургентно и обухвата: антиедематозну терапију, антивирусне
лекове или антибиотике, метилпреднизолон у високим дозама (30 mg/kg/дан, 3
до 5 дана максимално 1 g/дан током 2 сата) који може утицати да се смањи церебеларни едем. Исход акутног церебелитиса може бити различит, могуће су последице у виду атаксије, когнитивног нарушења и поремећаја понашања (1,11).
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Имунолошки посредовани поремећаји из групе демијелинизирајућих болести централног нервног система које као једну од манифестација болести имају
атаксију су акутни дисеминовани енцефаломијелитис (АДЕМ), неуромијелитис оптика (НМО; Слика 1) и мултипла склероза (1).
Слика 1. Демијелинизирајуће промене на (a) аксијалном и (b) коронарном
пресеку на T2-секвенци МР мозга код наше болеснице са НМО (12)

Паранеопластичка акутна церебеларна атаксија је удружена најчешће са
неуробластомом, хистиоцитозом Langerhansових ћелија и Hodgkinовим лимфомом. Опсоклонус-миоклонус синдром (ОМС) је посебан ентитет који се
клинички презентује атаксијом, опсоклонусом (хаотични, мултидирекциони
покрети булбуса), миоклонусом и израженом узнемиреношћу са поремећајем
спавања. Иако 2-4% деце са неурбластомом има ОМС због чега се сматра да је
паранеоплатички поремећај, важно је нагласити да је ОМС много чешће параинфективни феномен. Нема разлике у клиничкој и неуролошкој презентацији између ОМС паранеопластичког и параинфективног облика. Код већине
болесника се региструје добар одговор на примену кортикостероида паренетерално у трајању 3 до 5 дана, а уколико је резистентан на кортикостероиде,
примењују се интравенски имуноглобулини (ИВИГ) (1).
Интоксикација
Акутна церебеларна атаксија услед интоксикације чини око 30% акутних
атаксија код деце (1). Најчешћа тровања настају задесном ингестијом лекова из
групе бензодиазепина (клоназепам, бромазепам, лоразепам, диазепам) и других седатива. Код узимања бензодиазепина, ЕЕГ показује измењену основну
активност у виду брзог бета ритма (1).
Интермитентна атаксија
Интермитентна атаксија се карактерише понављаним периодима атаксије
код деце која су између епизода атаксије без неуролошких симптома или имају
неуролошке манифестације које не подразумевају атаксију.
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Епизодична атаксија је генетски условљен поремећај из групе каналопатија. Манифестује се епизодичним атаксијама са или без неуролошких поремећаја између ових епизода, с тим да се прва епизода у животу презентује
као и акутне атаксије друге етиологије. Познато је више типова епизодичних
атаксија, међутим најчешће су епизодична атаксија тип 1 (ЕА1) узрокована мутацијом у гену KCNA1 одговорном за калијумове канале, и тип 2 (ЕА2) услед
мутације у гену CACNA1A одговорном за калцијумове канале (13). Оба типа
епизодичне атаксије почињу у раном детињству а епизоде могу бити провоциране инфекцијом и емотивним стресом, али се разликују по клиничком испољавању, лечењу и прогнози. Клиничка слика ЕА1 је најчешће у виду епизода
атаксије, дизартрије, тремора и замућеног вида у трајању од неколико секунди
до минута. Неретко су удружене са епилептичким нападима. Карбамазепин је
лек избора и делује троструко: на епизоде атаксије, епилептичке нападе и миокимије које могу да буду регистроване између атака атаксије, а представљају
спонтано подрхтавања неколико снопова мишићних влакана унутар мишића,
које је недовољно да покрене контракцију целог мишића (14). Код EА2, епизиде атаксије, дизартрије, нистагмуса, вртоглавице и слабости трају најчешће
сатима. Између епизода атаксије болесници могу имати нистагмус, главобоље,
а некада долази до прогресивне атрофије церебелума и развоја церебеларне
симптоматологије која се одржава и између атака. Лек избора је ацетазоламид
(125-250 mg два пута дневно) уз редовно праћење бубрежне функције и појаве
уролитијазе (15).
Бројна метаболичка обољења се манифестују понављаним епизодама атаксије, као што су митохондропатије, поремећај амино- и органских киселина.
Дефицијенција транспортера глукозе (ГЛУТ1 дефицијенција) или синдром де
Виво клинички се манифестује атаксијом, поред других симптома, као што
су епилепсија, успорен развој, поремећај у говору и бројни невољни покрети.
Анализа ликвора узетог након гладовања од најмање 4 сата, показује хипогликорахију (< 2,2 mmol/l или 40 mg/dl) и однос глукозе у серуму и ликвору мањи
од 40%. Кетогена дијета је лечење избора (16).
Експанзивни процес и хидроцефалус
Више од половине тумора мозга код деце захвата мождано стабло и церебелум (16). Тумори задње лобањске јаме се најчешће презентују спором прогресивном атаксијом и симптомима повећаног интракранијалног притиска.
Међутим, прва манифестације тумора често буде услед развоја хидроцефалуса
и презентује се акутно насталом атаксијом и знацима повећаног интракранијалног притиска (17).
Акутна вестибуларна атаксија
Код акутне вестибуларне атаксије доминира вртоглавица (вертиго) која
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представља осећај да се околне ствари врте и окрећу око болесника или се он
окреће око ствари. Осећај вртоглавице доводи до нестабилности пре ходу,
лоше координаицје покрета, а често је удружена са мучнином, повраћањем,
главобољом, нистагмусом и ослабљеним слухом (1).
Вестибуларна мигрена се манифестује вишечасовном главобољом удруженом са акутном атаксијом, фото- и фонофобијом (1). Бенигни паорксизмални
вертиго, бенигни пароксизмални тортиколис и периодично повраћање су
еквиваленти мигрене. Бенигни пароксизмални вертиго се јавља у раном узрасту, најчешће у периоду од 2 до 6 година, а карактерише се изненадним атацима вртоглавице, нестабилности, нистагмуса, мучнином и повраћањем. Епизоде
трају пар минута, спонтано пролазе, деца су између ових епизода нормалног
неуролошког статуса и психомоторичког развоја (1).
Вестибуларни неуритис се јавља најчешће у периоду адолесценције, а обично пре тегоба постоји вирусна инфекција.
Акутна сензорна атаксија
Акутна сензорна атаксија настаје због прекида у дотоку сензорних инпулса
у церебелум услед оштећења постериорних колумни кичмене мождине, спиналних коренова или периферних нерава. Поред нестабилног хода и атаксије,
при прегледу се региструје позитиван Ромбергов тест, а дубоки тетивни рефлекси су одсутни или снижени, док су церебеларне пробе углавном нормалне.
Најчешће обољење из ове групе у дечјем узрасту је акутна полирадикулонеуропатија (1).
Акутна епилептичка псеудоатаксија
Акутна епилептичка псеудоатаксија је термин који означава флуктуирајућу нестабилност која је узрокована епилептичким догађајима, као што је псеудоатаксија код неконвулзивног епилептичког статуса, атоничких, тоничких и
миоклоничких напада.

ДИЈАГНОЗА И ЛЕЧЕЊЕ
У испитивању деце са акутном атаксијом најважнију улогу има анамнеза,
на основу које се одређује даљи план испитивања и лечења. Тако, на пример,
код сумње на експанзивни процес, најважније је хитно урадити компјутеризовану томографију и/или магнетску резонанцију мозга, а у зависности од налаза
биће спроведено хируршко или конзервативно лечење. Или, на пример, код
сумње на тровање треба урадити токсиколошки скрининг серума и урина, применити интравенску инфузију и, у зависности од клиничке слике, применити
антидот (уколикo постоји). У Табели 2 су приказана најважнија иницијална
испитивања код деце са акутном атаксијом у зависности од узрока, као и пре-
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поруке за лечење.
Табела 2. Испитивање и лечење акутне атаксије у зависности од етиологије
Етиологија

Испитивање

Лечење

Aкутни церебелитис

МР, микробиолошко

КС, ИВИГ, AВ, АБ

AПЦА

Није неопходно

Спонтано, КС

Интоксикација

Токсиколошки скрининг
серума и урина

Хидрација, антидот

Имунолошки посредована АА

МР, имунолошко

КС, ИВИГ,
плазмафереза

Oпсоклонус-миоклонус
синдром

МР главе, скрининг за
неуробластом

КС, ИВИГ

Експанзивни интракранијални
процес

КТ, МР

Хирургија или
конзервативно

Интермитентне атаксије

Метаболичко и генетско
испитивање

Специфично лечење

ГЛУТ1 дефицијенција

Ликвор: гликорахија

Кетогена дијета

ЕА1

Генетско

Карбамазепин

ЕА2

Генетско

Ацетазоламид

Мигрена и еквиваленти

Диференцијално дг.

Аналгетици, ПМ

Вестибуларна атаксија

ОРЛ

КС

Акутна сензорна атаксија

ЕМНГ, ликвор,

ИВИГ

Акутна епилептичка атаксија

ЕЕГ

АЕЛ

Легенда: AПЦА – акутна постинфективна церебеларна атаксија, КС- кортикостероиди, ИВИГ – интравенски имуноглобулини, АВ – антивирусни лекови, АБ – антибиотици, ЕМНГ- електромионеурографија, ПМ – превенција
атака мигрене, АЕЛ – антиепилептички лекови

ЗАКЉУЧАК
Акутна атаксија у дечјем узрасту представља честу манифестацију бројних
неуролошких поремећаја. Циљ збрињавања деце са акутном атаксијом јесте
рано постављање дијагнозе на основу пажљиво узете анамнезе и одговарајућег
испитивања и спровођење адекватног лечења.
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9.1. ФАРИНГИТИС
Срђан Пашић
Институт за здравствену заштиту мајке и детета
Србије „Др Вукан Чупић“, Београд
Медицински факултет Универзитета у Београду
Фарингитис је једно од најчешћих обољења у дечијем узрасту. Вирусни
фарингитис је најчешћи, а β-хемолитичким стрептокок групе А (БХС) је најзначајнији бактеријски узрочник (10-20% свих епизода). У раном узрасту (<
3 године) предоминирају вирусни узрочници, а фарингитис узрокован БХС је
изузетно редак пре навршене треће године живота.
Учесталост фарингитиса је највиша у узрасту између између 5 и 8 година. Различити бактеријски и вирусни узрочници узрокују запаљење слузнице и прстена лимфног ткива фаринкса које се састоји од крајника, аденоида и
околног лимфног ткива (Валдајеров /Waldeyer/ прстен). Инфекција настаје капљичним путем, а ширење инфекције директним контактом са детета на дете у
предшколским установама и школама је најчешћи облик преношења.
Клиничка слика је различита. Бол у ждрелу настаје нагло и понекад је праћен повишеном телесном температуром. Код старије деце температура је често
нормална. Апетит је често смањен. У вирусним инфекцијама, ексудат често није
присутан, осим код аденовирусне инфекције и мононуклеозе. Вратни лимфни
чворови су понекад увећани, и обично нису болно осетљиви. Удруженост бола
у ждрелу са коњунктивитисом, кашљем и ринорејом сугерише вирусну етиологију. Диференцијална дијагноза фарингитиса, укључујући и мање уобичајене
узроке приказана је у Табели 1.
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Табела 1. Узрочници фарингитиса
Узрочници

Придружени симптоми

Бактеријски
Стрептокок БХС групе А
Стрептокок Це, Ге
Анаероби
C. diphtheriae
Francisella tularensis

Тонзилитис, скарлатина
Тонзилитис, скарлатиниформни раш
Винцентова ангина
Дифтерија
Орофарингеални облик туларемије

Вирусни
Rinovirusi, Coronavirusi
Parainfluenza
Herpes simplex
Coxsackie A
Epstein-Barr virus
Citomegalovirus
Adenovirusi
Influenza A, B
Mycoplasma, Chlamydia

Акутни ринитис
Ринитис, ларингитис
Гингивостоматитис
Херпангина
Инфективна мононуклеоза
Мононуклеозни синдром
Фарингокоњуктивална грозница, пнеумонија
инфлуенца
Пнеумонија

Стрептококни фарингитис је најчешћа бактеријска инфекција код деце старије од три године. Ждрело и тонзиле су хиперемични, отечени, а тонзиле су
прекривене ексудатом. Понекад је присутна дисфагија, повишена температура,
повраћање, главобоља, осећај умора и бол у трбуху. Регионалне лимфне жлезде
су увећане, а на меком непцу и увули понекад се уочава енантем. Скарлатиниформни раш, "јагодичаст или малинаст језик" и Пастијеве линије (петехије на флексорној страни коже у превоју зглобова) указују на шарлах. Појава
стрептококног фарингитиса је типична у току зимских месеци и пролећа. Ретке акутне компликације су перитонзиларни или ретрофарингеални апсцес на
које је неопходно посумњати ако се одржавају повишена температура, отежано
гутање или болан оток на врату. Реуматска грозница и гломерулонефритис су
несупуративне компликације стрептококне инфекције ждрела чија је учесталост значајно смањена адекватним лечењем инфекција ждрела и побољшањем
социоекономских услова живота.
Детаљна анамнеза може упутити на етиологију фарингитиса. Трајање и интензитет симптома, придружени знаци, присуство ексудата на тонзилама или
подаци о контакту са оболелим у колективу корисни су за дијагнозу.
Инфективна мононуклеоза и аденовирусни фарингитиси представљају вирусне узрочнике фарингитиса који могу имитирати стрептококни фарингитис.
Брис ждрела је „златни стандард“ за дијагнозу стрептококног фарингитиса. Повишен антистрептолизински О титар и антидезоксирибонуклеаза-Б
титар могу да укажу на претходну стрептококну инфекцију, ако је брис ждрела негативан.
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Терапија вирусних фаригитиса је симптомска. Терапија стрептококног
фарингитиса се заснива на примени оралног пеницилина Ве у трајању од 10
дана. Контролни брис ждрела није индикован после завршетка десетодневне
Пеницилин Ве је лек избора због своје доказане ефикасности и уског
спектра дејства (смањена могућност резистенције других микроорганизама
који насељавају фаринкс).
Амоксицилин, амоксицилин-клавуланат и орални облици цефалоспорина II и III генерације примењују се у лечењу, али је због широког спектра
дејства већа могућност настанка резистенције других микроогранизама који
насељавају назофаринкс.
Комбинација прокаин пеницилина Ге и прокаин бензатин пеницилин Ге у
једној дозаи је индикована код рецидива стрептококног фарингитиса (ретко)
или ако постоји сумња да болесник није редовно узимао препоручену оралну
десетодневну терапију;
Макролиди (еритромицин, азитромицин) су индиковани искључиво у
случају доказане ране анафилактичке реакције на пеницилин. Некритична
примена макролида доводи до брзог настанка резистенције БХС на ове антибиотике, чак и током самог лечења.
терапије, услед чињенице да се ерадикација БХС из ждрела може остварити
само у 80 - 94% случајева применом различитих пеницилина и цефалоспорина.
Контролни брис ждрела је индикован само у изузетним случајевима: а) симптомски рецидив стрептококног фарингитиса; б) код болесника са реуматском
грозницом.
Током зиме и пролећа од 10% до 15% деце школског узраста су асимптомски носиоци БХС („клицоноштво“). Клицоноштво се не лечи, а клицоноше
нису извор инфекције. Код стрептококног клицоноштва БХС је авирулентан
(М протеин који је носилац вируленције је одсутан). Једини извор инфекције
БХС јесте дете или особа од акутним стрептококним фарингитисом, а ретко је
извор контаминирана храна.
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9.2. ПЕРИОДИЧНА ФЕБРИЛНА СТАЊА
Проф др Јелена Војиновић
Клиника за дечије интерне билести,
Универзитетски Клинички Центар Ниш

Системске аутоинфламаторне болести (периодични фебрилни синдроми)
су група синдрома који се одликују рекурентним, периодичним фебрилним
стањем, трајања од неколико дана до неколико недеља, као и удруженим знацима стерилне инфламаторне реакције различитих ткива, као што су плеура,
перитонеум или синовија зглобова (1). Напредак медицинске генетике у последњих неколико година допринео је бољем разумевању више различитих фебрилних синдрома и омогућио њихову класификацију (Табела 1) на наследне
(моногенске тј. хередитарне) и ненаследне (мултифакторијалне).
Ова се обољења чешће јављају у дечијем него у адултном узрасту. Карактерише их појава поновљених фебрилности праћених променама по кожи и
другим органским системима уз изузетно повишене параметре инфламације.
Треба их разликовати од аутоимунских болести јер се код аутоинфламаторних
болести ради о дефекту регулације примарног имунског одговора (локалних и
ткивних макрофага) за разлику од аутоимунских које настају због грешке у регулацији стеченог имунског одговора (Т и Б лимфоцити). Аутоинфламаторне
болести могу бити генетски условљене (наследне) попут FMF, TRAPS, криопиринопатија и сл. или мултифакторијалне попут PFAPA, SAPHO, CRMO (2,3).
Термин аутоинфламаторни синдром уведен је ради описивања патогенетски посебне групе имунских поремећаја који се карактеришу рецидивном
појавом акутне инфламације, а која се не може повезати са излагањем неком
ауто-антигену. Аутоинфламаторни синдроми издвојени су као посебна група
болести како би се указало на њихову разлику у односу на ЈИА или СЛЕ и друга
обољења која се сматрају аутоимунским у основи а ипак се не могу повезати
директно са постојањем одређеног ауто-антигена (1). На основу патогенезе и
клиничке презентације аутоинфламаторни синдроми могу се дефинисати као
ауто-деструктивни инфламаторни процеси у којима локални ткивни фактори,
доводе до активације урођеног (наивног) имунског одговора активацијом макрофага и неутрофила што за резултат има оштећење ткива. Измењена регулација цитокинске мреже (као у наследним рецидивним фебрилним синдромима) или аберантна сензибилизација на бактеријске молекуле (као у Крон-овој
болести) или постојање локалнх ткивних микрооштећења, у овим поремећајима покрећу процес локалне ткивно специфичне инфламације која је независна
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од стеченог имунског одговора посредованог Т и Б лимфоцитима (4). На основу ове дефиниције многе болести које у основи имају хроничну инфламацију
могу се класификовати као аутоинфламаторне по својој природи, мада велики
број њих у својој патогенези има елементе и аутоимуности тј. ауто-деструктивног процеса у коме активисане дендритичне ћелије, Т и Б лимфоцити доводе до
губитка толеранције на сопствене антигене.
Значајан помак у дефинисању и разумевању клиничке презентације и значаја ових поремећаја начињен је последњих десетак година, када је успешно
идентификована генетска основа и утицај мутације гена који утичу на функцију инфламазома у ћелијама примарног имунског одговора код поремећаја који
су раније били препознати као рецидивни фебрилни синдроми са породичном
појавом. Наиме идентификована је врло важна група гена који кодирају имунске механизме регулације урођеног (примарног) имунског одговора. Ова нова
сазнања о патогенези аутоинфламаторних поремећаја довела су и до радикалних промена у схватањима о класификацији имунски посредованих болести а
посебно у делу примене специфичне имуномодулаторне терапије у њиховом
лечењу (5,6).
A. Наследне (моногенске) периодичне фебрилности
Назив болести

Ген

Наслеђивање

CAPS (cryopyrin-associated
periodic syndrome);
FCAS (Familial Cold Autoinflammatory Syndrome);
MWS (Muckle-Wells);
CINCA (chronic infantile neurologic, cutaneous, Articular)/NOMID (neonatal onset multi-iinflammatory syndrome)

NLRP3, члан
Доминантно
NOD- породице
рецептора;
компонента
инфламазома

Терапија
IL-1
инхибитори

DIRA (deficiejencija IL-1 receptor IL1RN
antagoniste)

Рецесивно

IL-1
инхибитори

FMF (породична медитеранска
грозница)

MEFV ген за
пирин

Рецесивно

Колхицин
и IL-1
инхибитори

PAPA (Pyogenic arthritis, Pyoderma gangrenosum, and acne)

PSTPIP1, ген
Доминантно
за адаптивни
протеин proline-serine-threonine- phosphatase
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Стероиди, IL-1
инхибитори,
TNFинхибитори
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Blau синдром

NOD2/CARD15,
члан NLR групе
гена

Доминантно

Стероиди, IL-1
инхибитори,
имуносупресивни лекови

CAMPS (CARD-14- посредована
пустуларна псоријаза)

CARD-14, члан
NLR групе
гена, познат
и као MAGUK
протеин 2 (Carma 2)

Доминантно

Метотрексат,
циклоспорин,
TNF инхибитори

TRAPS (TNF receptor-associated
periodic syndrome)

TNFRSF1A,
ген за p55
TNF рецептор
(TNFR1)

Доминантно

IL-1 инхибитори

HIDS (Hyperimmunoglobulinemia D syndrome)

MVK ген за
мевалонатекиназу

Рецесивно

IL-1 инхибитори

DITRA (deficijencija IL-36 receptor antagoniste)

IL36RN

Доминантно

IL-1 инхибитори

ЕО-ИБД (рана појава
инфламаторне болести црева)

IL10RA и/или
IL10RB, гени за
IL-10 рецептор

Доминантно

Трансплантација костне
сржи

Majeed синдром

LPIN2 ген за
Lipin 2

Рецесивно

NSAIL, стероиди; анти-TNF
или анти-IL-1
лекови

CANDLE (chronic atypical
neutrophilic dermatosis with
lipodystrophy and elevated
temperature)

PSMB8

Доминантно

Стероиди,
IL-1, TNF и IL-6
инхибитори,
лоша прогноза

Б. Мултифакторијални периодични фебрилни синдроми
PFAPA синдром (периодична фебрилност, афтозни стоматитис, пхарингитис и
аденитис)
SAPHO (сyновитис, ацне, пустулосис, хyперостосис, остеитис)
CRMO (Chronic recurrent multifocal osteomyelitis)
Still- ова болест деце (системски ЈИА) и одраслих
Schnitzler синдром
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10.1. ПОЛИЦИСТИЧНИ ОВАРИЈАЛНИ СИНДРОМ: 		
КАО ПРЕПОЗНАТИ И ЛЕЧИТИ
Саша Живић, Сандра Станковић
Клиника за дечје интерне болести Универзитетског
клиничког центра у Нишу
Медицински факултет Универзитета у Нишу
Полицистични оваријални синдром (енгл. Polycystic ovary syndrome, PCOS)
је комплексан синдром, непотпуно јасне етиопатогенезе, варијабилне клиничке експресије, недовољно прецизних дијагностичких критеријума и бројних,
веома различитих терапијских протокола. Подразумева стање хроничне хиперандрогенемије и ановулације, онда када су други узроци искључени (КАХ,
хиперпролактинемија, адренални или оваријални тумори).

ЕТИОЛОГИЈА
Бројни генетски фактори, али и фактори околине имају утицај на развој
овог синдрома.
Наслеђе
Око 50% сестара адолесценткиња са PCOS има хиперандрогенемију, са или
без ановулације, што сугерише могући аутозомно доминантни начин наслеђивања. Настанак PCOS највероватније је у вези са CYP 17 генима и генима
инсулинског рецептора. CYP 17 гени детерминишу активност текалног ензима цитохрома P450c17 који има 17α-хидроксилазну и 17,20-лиазну активност.
Генетске абнормалности у стероидогенези погађају примарно гонаде (тека ћелије), али и надбубрег. Акција инсулина је посредована тирозин киназном активношћу инсулинских рецептора.
Основна генетска абнормалност, када су у питању обе групе гена, вероватно је у вези са мутацијом ензима серин-киназе, што условљава повећану серин
фосфорилацију. Ово условљава фосфорилацију ензима цитохрома P450c17 и
повећану активност 17α-хидроксилазе и 17,20-лиазе уз консекутивну хиперандрогенемију (1). Такође, ово инхибира активност тирозин киназе инсулинских
рецептора, што доводи до прекида метаболичких ефеката инсулина и настанка
инсулинске резистенције.
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Фактори околине
Гојазност је главни пермисивни фактор настанка и одржавања овог синдрома. Вишак телесне масе праћен инсулинском резистенцијом доводи до повећане продукције андрогена. Инсулин преко сопствених рецептора на тека
ћелијама, путевима који се разликују од оних метаболичких, има директан стимулативни ефект на P450c17 ензиме, додатно делује и синергистички са ЛХ у
стимулацији тека ћелија да продукују андрогене, понашајући се као „ко-гонадотропин“ а такође и инхибира продукцију СХБГ у јетри и тиме увећава биоавиабилност андрогена (2).
Интраутерина ретардација раста по правилу носи ризик за инсулинску резистенцију, хиперинсулинемију, тип 2 дијабетеса, оваријалну хиперандрогенемију и ановулацију – значајан број адолесценкиња са PCOS управо се регрутује
у групи деце рођене као мала за датум (3).

ПАТОГЕНЕЗА
Оваријална хиперандрогенемија је последица аутохтоне – „интризинг“ повећане активности тека ћелија (4). Доказано је да у оваријалним тека ћелијама
оболелих активност ензима 17β-хидроксистероид дехидрогеназе, који андростендион преференцијално преводи у тестостерон, неколико пута већа од оне у
јајницима здравих. Дакако, оваријална хиперандрогенемија је и гонадотропин
зависна – терапија полним стероидима негативном повратном спрегом супримира гонадотропине, примарно ЛХ, што промптно нормализује ниво андрогена у крви. ЛХ регулише андрогену синтезу у тека ћелијама а ФСХ продукцију
естрогена у гранулоза ћелијама – кад год је ЛХ релативно већи од ФСХ, јајници
преференцијално стварају андрогене. Што су већи нивои ЛХ то је вероватнији
ризик од ановулације (5). Иако је неспорно гонадотропин-зависна хиперандрогенемија у PCOS иницијално условљена интризичним дефектом тека ћелија
и подстакнута хиперинсулинемијом и инсулинском резистенцијом.

КЛИНИЧКА СЛИКА
Ово је синдром варијабилне удружености менструационих ирегуларности,
хирзутизма и гојазности: око 66% пацијенткиња има менструационе ирегуларности по типу ановулације (аменореја, олигоменореја, дисфункционална крварења), око 66% има хирзутизам или еквиваленте хирзутизма: акне, себореју,
женску алопецију или, ређе, клиторомегалију, атрофију груди, мушки хабитус
и боју гласа, а око 50% је гојазно. Само 33% њих има пуну клиничку слику!
PCOS карактерише широки и непредвидиви спектар поремећаја нормалног менструационог циклуса и манифестације хиперандрогенемије на кожи,
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ређе на другим ткивима (6). Симптоми обично почну око менархе, мада се
еквивалентом PCOS сматра и појава прематурне пубархе. Ирегуларности менструационог циклуса могу се манифестовати било по типу дисфункционалних
крварења, било као олиго или аменореја. Хирзутизам подразумева присуство
терминалних длака у андроген-зависним зонама тела. Хирзутизам ваља разликовати од хипертрихозе (маљавости). Није свака хиперандрогенемична адолесценкиња са PCOS облигатно и хирзутна – постоји различита осетљивост
рецептора пилосебацеалног апарата на андрогене. У неких постоји веома мала
осетљивост рецептора - зато се и хирзутизам јавља у PCOS са учесталошћу од
око 66% а не 100%. Аналогно, некада и пацијенткиње са нормалном концентрацијом циркулишућих андрогена могу бити хирзутне - овај се ентитет означава
идиопатским хирзутизмом. Еквивалентом хирзутизма сматра се појава акни
или других знакова себореје, каква је појава интензивног машћења косе праћена алопецијом. Акне се у ПЦОс јављају са мањом инциденцијом од хирзутизма.
Ретко, у случајевима екстремне хиперандрогенемије јављају се и други знаци:
хипотрофија дојки, хипертрофија клиториса, типична мушка гојазност и дефинисање мушког хабитуса, дубока боја гласа...

ДИЈАГНОЗА
Тренутно важећа Ротердам декларација за дијагнозу PCOS (7) упућује да је
за дијагнозу PCOS неопходно да буду испуњена два од следећа три критеријума:
1. ановулација (аменореја, олигоменореја, дисфункционална крварења,
инфертилитет),
2. клинички и/или биохемијски знаци хиперандрогенемије (хирзутизам,
акне, алопеција и/или повећање слободног тестостерона или ЛХ односно ЛХ/ФСХ односа) и
3. ултразвучна верификација полицистичног оваријума, и све то тек онда
када су други узроци хиперандрогенемије искључени.
Ановулацију је могуће дететктовати мерењем нивоа прогестерона у средини лутеалне фазе циклуса (мањи од 30нмол/л у 21.дану). Повећан је онај тестостерон изнад 90нг/дл а слободни изнад 10пг/мл. Бољи маркер је слободни
тестостерон - његово повећање се открива у PCOS двапут чешће од укупног
тестостерона. У 90% оболелих постоји хиперсекреција ЛХ, у 75% инверзни
однос ФСХ/ЛХ. Ултразвучним прегледом открива се задебљање тунике и повећање строме са увећаним волуменом јајника преко 10цм3 (8). У волуминозном оваријуму детектује се 10 или више фоликула промера 2-18мм. Серумске
вредности “анти-Милеовог хормона“ који строго корелишу са бројем малих
антралних фоликула могу бити добар сурогат или корисна допуна абдоминал-
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ном ултразвуку. Мада очигледно екстремно важна у патогенези, инсулинска
резистенција није дијагностички критеријум (чак ни интегрални део његове
дефиниције), јер се тешко лабораторијски доказује и нумерички квантификује.
Користан у дететкцији хиперинсулинемије може бити ХОМА индекс.

ТЕРАПИЈА
Терапеутске комбинације су многобројне и морају да буду опредељене у
односу на предоминантну симптоматологију, узраст, очекивања која имају и
пацијент и лекар (9). Постоје четири основна терапијска циља: лечити хирзутизам и његове еквиваленте, лечити ановулацију, редуковати инсулинску резистенцију и могуће метаболичке секвеле те редуковати ризик од карцином
ендометријума.
Лечење хирзутизма и његових еквивалената
Овакво лечење има за циљ да прекине стимулацију и трансфер велуса у
терминалне андрогене длаке на три основна начина: обарајући продукцију андрогена, блокирајући андрогене рецепторе и/или смањујући активност
5α-редуктазе (10). Овакав ефекте остварују орални контрацептиви, антиандрогени и агонисти ГнРХ.
Лечење ановулације
Спроводи се кломифен-цитратом и метформином. Обезитет може компромитовати успех било којег фармаколошког начина лечења, тако да губитак у
телесној маси остаје главни начин покушаја индукције фертилности.
Лечење инсулинске резистенције и метаболичких секвела
Редукција телесне масе доказано је најбољи начин уклањања инсулинске
резистенције и поправљања инсулинске сензитивности, успешнији чак и од
метформина у редукцији прогресије ка дијабетесу типа 2. Губитак телесне масе
од само 10% може регулисати менструационе циклусе у чак 80-90%.

ЗАКЉУЧАК
Скоро ¾ женске неплодности последица је хроничне ановулације у склопу
PCOS. Зато овај синдром има и ширу социјалну, популациону и демографску
димензију и захтева мултидсциплинарну стратегију у решавању.
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10.2. КАСНИ ПУБЕРТЕТ КОД ДЕВОЈЧИЦА
Вера Здравковић, Маја Јешић, Силвија Сајић
Универзитетска дечја клиника, Београд
Медицински факултет Универзитета у Београду
Закаснели пубертет код девојчица подразумева изостанак телархе након
тринаесте године. Делимо га на конституционални и прави касни пубертет
(хипо/хипергонатропни хипогонадизам).
Конституционални (физиолошки) касни пубертет (ККП)
Касни пубертет је у највећем броју случајева физиолошка појава. Јавља се
због породичне склоности ка успореном полном сазревању и често је удружен
са заостајањем у расту. Коштана зрелост касни за хронолошким узрастом више
од 1,5 до 2 године, док је нормално препубертетско успоравање раста нарочито
изражено и продужено. За дијагностиковање физиолошког касног пубертета
значајни су подаци о сличном заостајању у расту и развоју код чланова породице.
Физиолошки касни пубертет захтева клинички надзор на 6 месеци или
терапију полним стероидима у малим дозама. Третман се примењује да би се
изазвала појава секундарних сексуалних карактеристика или убрзање раста и
ублажавање психосоцијалних тешкоћа повезаних са пубертетским кашњењем
и ниским растом.
Хипогонадотропни хипогонадизам
Ниски нивои ФСХ и ЛХ у пубертетском узрасту означавају да није дошло
до очекиване активације осовине хипоталамус - хипофиза - гонаде, односно на
могућност хипогонадотропног (секундарног) хипогонадизма. Особе са секундарним хипогонадизом током детињства расту нормално, али не показују очекивани пубертетски замах раста и у одраслом добу имају евнухоидне телесне
пропорције с распоном руку који је већи од телесне висине, због дужег периода
раста дугих костију. Код деце са хипопитуитаризмом недостатак гонадотропних хормона често је удружен са недостатком других хормона хипофизе.. Код
новорођенчета, недостатак гонадотропних хормона може се препознати на
основу постојања хипогликемије (због недостатка хормона раста и АЦТХ).
Главни узроци секундарног хипогонадизма jeсу: идиопатски облици хипопитуитаризма; конгенитални и стечени хипопитуитаризам: тумори (краниофарингеом, пролактином, гермином и глиом); инфилтративне болести (хемохроматоза, хистиоцитоза), генетски синдроми: Каллманнов, Прадер-Вилијев,
Бардет- Бидлов и функционални недостатак гонадотропина.
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Пролактином представља један од најчешћих облика аденома хипофизе.
Педијатријски пролактином углавном се открива у раном пубертету, јавља се
чешће код девојчица. Одликује се компресијом оптичке хијазме и оштећењем
вида, хиперпролактинемијом и главобољом. Повишен пролактин изазива промене у хипоталамо - хипофизно - гонадној осовини, тако да инхибира пулсатилну секрецију ГнРХ, што за последицу има појаву одложеног пубертета код
адолесценткиња (48%), примарну аменореју (14-41%) или секундарну аменореју (29%). Клинички симптоми, хиперсекреција пролактина и типичан налаз на
НМР су довољни за потврду дијагнозе.
Функционални недостатак гонадотропина: Због ниског процента масти у
организму (гимнастичарке, балерине, тркачи, пливачи) услед прекомерне физичке активности и рестрикција у исхрани, често долази до појаве касног или
заустављеног пубертета, посебно код девојака. Поремећаји исхране (анорексија нервоза, булимија) представљају навике или ставове повезане са исхраном
и контролом телесне масе, које се најчешће јављају код старије деце и адолесцената, посебно код девојчица. Сви ови поремећаји, поготово анорексија нервоза, доводе до малнутриције. Када малнутриција и губитак тежине постану
драстични, могу да резултују кашњењем или изостанком развоја пубертета,
примарном аменорејом када је пубертет већ почео или секундарном олигоменорејом/аменорејом након менархе.
Хроничне органске болести и метаболички поремећаји детињства могу
проузроковати касни пубертет, посебно инфламационе болести црева (улцерозни колитис и Кронова болест), целијакија, дијабетес мелитус типа 1 са лошом
метаболичком контролом, хроничне реуматске болести, цистична фиброза,
хроничне болести бубрега и друга хронична обољења. Ове болести су праћене
заостајањем у расту, као и заостајањем у коштаном сазревању. Код ових случајева, потребно је, пре свега, лечити примарну болест.
Хипергонадотропни хипогонадизам
Хипергонадотропни (примарни) хипогонадизам одликује се високим нивоима ФСХ и ЛХ и ниским концентрацијама гонадних хормона због примарне инсуфицијенције функције полних жлезда - оваријума и тестиса (Тарнеров
синдром, торзија туба, чиста гонадна дисгенеза, аутоимунска атрофија оваријума, као и тераписјо зраченје оваријума).

ДИЈАГНОЗА ЗАКАСНЕЛОГ ПУБЕРТЕТА
Циљ иницијалне евалуације јесте да се искључе скривени поремећаји који
изазивају закаснели пубертет. Уколико дође до нормалног развоја пубертета
после закаснелог почетка ради се о конституционалном закаснелом пубертету,
док одсутан и успорен развој или престанак развоја после почетка указује на
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перманентни хипогонадизам. Пацијенте и њихове родитеље треба испитати
о анамнези или симптомима других хроничних болести. Више пажње треба
обратити на специфичне болести (целијакија, анорексија), које могу бити узрок
привременог кашњења пубертета, као и о лековима које користе, о нутритивном и психосоцијалном статусу. Закаснели когнитивни развој удружен са гојазношћу или знацима дизморфије може сугерисати на прикривени генетички
синдром. Примењена хемотерапије или радиотерапије могу указати на примарну инсуфицијенцију гонада.
Породична анамнеза је важна, укључујући и раст родитеља у детињству, као
и године почетка пубертета код родитеља. Закаснели пубертет код родитеља и
код браће и сестара, праћени спонтаним почетком пубертета указују на ККП.
Физикални преглед: претходни подаци о телесној висини и маси су нам значајни за прецизно праћење лонгитудиналног раста. Закаснели пубертет се одликује ниским и успореним растом. Деца која су неухрањена су у већем ризику
да имају хроничну болест која узрокује одложену активацију хипоталамо- хипофизно- гонадне осовине.
Скелетно сазревање: кашњење у коштаном сазревању се јавља у конституционалном закаснелом пубертету, али не може служити за тачну дијагнозу,
јер се јавља и код других стања и хроничних болести, нпр. хипогонадотропног
хипогонадизма и изоловане инсуфицијенције гонада.
Базални нивои ЛХ и ФСХ су ниски код ККП и код хипогонадотропног хипогонадизма, а обично су високи код гонадне инсуфицијенције.
НМР се саветује када постоје сипмтоми и знаци који указују на постојање
лезије ЦНС-а.
Већини пацијената неће се наћи конкретан узрок кашњења пубертета на
иницијалној евалуацији, па је највероватнија дијагноза конституционални закаснели пубертет. Ипак, ниједан тест не може поуздано направити разлику између ККП и хипогонадотропног хипогонадизма, па се дијагноза ККП не може
са сигурношћу поставити. Опсервација је препоручени приступ, а изоловани
хипогонадотропни хипогонадизам се дијагностикује уколико не дође до спонтаног развоја пубертета пре 18. године.

ЗНАЧАЈ ЗА КЛИНИЧКУ ПРАКСУ
Деца са малим кашњењењем пубертета, уредним физикалним налазом, позитивном породичном анамнезом, дотада здрава, највероватније имају конституционално успорење. Испитивања углавном нису потребна, изузев кариотипа
код девојчица да би се искључио Тарнеров синдром. Код деце са правим касним
пубертетом, пре упућивања ендокринологу потребно је проверити функцију
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јетре и бубрега, крвну слику и искључити целијачну болест. Уколико постоји
дизморфија или проблеми са учењем, саветује се генетско тестирање да би се
искључили синдроми као што су Клинефелтер, Прадер-Вили или Бардет-Бидл.
Базична ендокринолошка испитивања су: тироидна функција, ФСХ, ЛХ, пролактин и процена скелетног сазревања. Допунска испитивања укључују инхибин Б, АМХ, ГнРХ тест, туморске маркере и нуклеарну магнетску резонанцију.
Застој у даљој прогресији пубертета: изостанак менархе дуже од 2 године након
почетка пубертета код девојчица, изостанак вирилизације и неадекватно убрзање раста захтевају неодложно испитивање.
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10.3. КАСНИ ПУБЕРТЕТ КОД ДЕЧАКА ДИЈАГНОЗА И ТЕРАПИЈА
Раде Вуковић, Татјана Миленковић,
Катарина Митровић
Институт за здравствену заштиту мајке и детета
Србије "Др Вукан Чупић"
Касни пубертет се дефинише изостанком пубертетског развоја, односно
увећања тестиса у узрасту од 14 година код дечака (1, 2). Ово кашњење у пубертетском развоју се може уочити код приближно 5% адолесцената оба пола,
чешће код дечака, а код већине је део клиничке слике породичног успореног
раста са касним пубертетом (2, 3). Други најчешћи узрок касног пубертета код
дечака јесте секундарни, односно хипогонадотропни хипогонадизам, који се
открива код приближно трећине младих са касним пубертетом, а може бити
„функционални“ или органске етиологије. Други узроци, попут примарне инсуфицијенције гонада, откривају се код значајно мањег броја дечака са касним
пубертетом (2, 4).
У основи хипогонадотропног хипогонадизма налази се изостанак нормалне
активације осовине хипоталамус-хипофиза-гонаде, са недовољном секрецијом
гонадотропин-ослобађајућег хормона и последично ниским концентрацијама
фоликуло-стимулишућег и лутеинизујућег хормона (1, 4-6). Конгенитални и
стечени узроци, попут септооптичке дисплазије или тумора мозга, могу довести до хипогонадотропног хипогонадизма, а ова форма хипогонадизма може
настати и секундарно, као последица различитих фактора, попут интензивних
спортских тренинга, поремећаја у исхрани или хроничних системских болести.
Тада се назива „функционалним“ хипогонадотропним хипогонадизмом, а по
излечењу примарне болести најчешће долази до спонтаног почетка, односно
наставка нормалног пубертетског развоја (2, 5, 6). С друге стране, код хипогонадотропног хипогонадизма органске етиологије потребна је терапија хипогонадизма у циљу остваривања пубертетског развоја и фертилитета.
Разликовање изолованог хипогонадотропног хипогонадизма од породичног касног пубертета је веома тешко у пубертетском узрасту и заснива се на
клиничком надзору, изузев када постоје специфичне удружене фенотипске
одлике, попут аносмије у склопу Калмановог синдрома (1, 5, 6). У иницијалном приступу дечаку са закаснелим пубертетом од великог значаја је детаљно
узимање анамнестичких података. На првом месту је значајно утврдити да ли
се ради о изостанку пубертетског развоја, или о застоју у већ започетом пубертету, што би указивало на могуће стечене узроке. У клиничком налазу, код
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приближно половине дечака са изолованим хипогонадотропним хипогонадизмом, изузев кашњења у пубертетском развоју може се уочити и аносмија или
хипосмија, када се посумња на Калманов синдром.
Примарни циљ терапије хипогонадотропног хипогонадизма јесте постизање нормалног развоја секундарних полних карактеристика за узраст, као и
успостављање адекватне функције репродуктивног система по питању сексуалног функционисања и фертилитета у одраслом добу (1, 5, 6). Код свих младих
са психолошким проблемима због кашњења у пубертетском развоју лечење се
може започети применом ињекција депо- препарата тестостерона (5, 7). Терапија супкутаним инјекцијама гонадотропина знатно је захтевнија у односу на
терапију тестостероном, имајући у виду скоро свакодневну примену инјекција
у односу на само једну ињекцију тестостерона месечно. Међутим, резултати
истраживања указују да код значајног процента лечених овај терапијски приступ омогућава потпуни пубертетски развој, укључујући развој и пораст тестиса, сперматогенезу, као и ефикасније остваривање фертилитета у одраслом
добу (6, 8-10).
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10.4. ПРЕРАНИ ПУБЕРТЕТ
Фолић Невена1,2, Марковић Славица1,2
1 - Клиника за педијатрију, Клинички центар
Крагујевац, Крагујевац, Србија
2 - Факултет медицинских наука Универзитета у
Крагујевцу, Крагујевац, Србија
Пубертет представља период раста и развоја у коме се завршавају процеси телесног и полног сазревања, стиче биолошка зрелост као и репродуктивна
способност. Генетски је детерминисан, а одликује се великим индивидуалним
варијацијама.
Прерани пубертет, као један од најчешћих проблема у клиничкој педијатријској ендокринологији, представља комплексан патофизиолошки ентитет
заснован на појави секундарних сексуалних карактеристика код девојчица пре
осме односно код дечака пре девете године живота. Прогноза у погледу достизања дефинитивне телесне висине зависи од узраста испољавања превременог полног сазревања. Контролни механизми који утичу на појаву пубертета су бројни. Уз доминантну улогу генетских фактора, несумњива је улога
неуроендокриних, расних и етничких чинилаца, али и утицај стања ухрањености, интензитета физичке активности и психосоцијалног окружења (1). Новија истраживања иду у прилог значајног места и улоге kisspeptin система у
настанку прераног пубертета, указујући на корелацију мутација гена који кодира kisspeptin 1 (KISS1) или његов рецептор (KISS1R) и развоја правог прераног пубертета код одређених пацијената (2). Такође, актуелна сазнања у овом
истраживачком домену омогућавају развој нових дијагностичких поступака и
усавршавање терапијског приступа самом прераном пубертету. Иако је тачан
механизам дејства makorin ring-finger protein 3 (MKRN3) гена и даље непознат,
сматра се да је MKRN3 главни регулатор мировања осовине хипоталамус-хипофиза-гонаде у детињству. Несумњив је утицај мутације гена за синтезу
MKRN3, односно смањене концентрације MKRN3 на сам почетак пубертета,
што указује на фундаменталну улогу овог пептида на супресију функционисања репродуктивне осовине (3).

ЕТИОЛОГИЈА
Савремена класификација прераног пубертета која разликује гонадотропин зависни, гонадотропин независни прерани пубертет односно парцијалне
(некомплетне) облике као и етиолошки аспекти приказани су у табели 1.
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Гонадотропин зависни прерани пубертет, познат и као прави или централни прерани пубертет доминантно је идиопатски и увек је изосексуалан. Десет
пута је чешћи код девојчица него код дечака. Код девојчица је први знак пораст дојки, а код дечака пораст волумена тестиса. Примарни патофизиолошки
аспекти базирају се на превременој активацији осовине хипоталамус-хипофиза-гонаде (4). Ране манифестације сексуалног сазревања настају услед повећаног лучења полних хормона од стране увећаних и активираних гонада. Код
девојчица уз почетни пораст дојки долази до убрзаног раста, појаве пубичне,
а затим и аксиларне маљавости, а може се јавити и менарха. Код дечака увећање тестиса претходи повећању пениса затим следи појава пубичне длакавости
и убрзање линеарног раста. Дефинитивно мања адултна висина, настала као
последица ранијег затварања епифизних пукотина услед убрзаног коштаног
сазревања присутна је код оба пола (5).
У гонадотропин независном прераном пубертету, познатом још и као лажни или периферни прерани пубертет, лучење полних хормона је независно
од осовине хипоталамус-хипофиза-гонаде. Може бити изосексуалан или хетеросексуалан (6). Овај патофизиолошки ентитет може током времена у обољењима као што су конгенитална адренална хиперплазија, McCune-Albright-ов
синдром или тумори који секретују андрогене изазвати активирање осовине
хипоталамус-хипофиза-гонаде и последично довести до испољавања правог
прераног пубертета. Некомплетни облици прераног пубертета су најчешће бенигна стања условљена специфичним хормонским аспектима током препубертетског периода која не захтевају лечење, али се препоручују редовне контроле.
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Табела 1. Класификација и етиолошки аспекти прераног пубертета
Гонадотропин-зависни (централни или прави) прерани пубертет
• Идиопатски
• Органска оштећења мозга (укључујући конгениталне дефекте): тумори,
инфекција, траума, зрачење, излагање андрогенима, хидроцефалус,
мијеломенингоцела
Гонадотропин-независни (периферни или лажни) изосексуални прерани
пубертет
Мушки пол
• Хорионски гонадотропин (hCG) секретујући тумори
• Егзогени андрогени
• Тестикуларни или адренални тумори
• Конгенитална адренална хиперплазија
• Тумор Leydig-ових ћелија
Женски пол
• Аутономне оваријумске цисте
• Тумори јајника
• Тешки хипотиреоидизам
• Егзогени естрогени
Мушки и женски пол
• McCune-Albright-ов синдром
Гонадотропин-независни (периферни или лажни) хетеросексуални прерани
пубертет
Мушки пол
• Естроген секретујући тумори
Женски пол
• Андроген секретујући тумори
• Конгенитална адренална хиперплазија
Комбиновани (гонадотропин зависни и независни) прерани пубертет
• Фамилијарни мушки прерани пубертет
• Конгенитална адренална хиперплазија
• McCune-Albright-ов синдром
Парцијални (некомплетни) облици прераног пубертета
• Прерана теларха
• Прерана адренарха
• Прерана менарха
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ДИЈАГНОЗА
Рано препознавање и дијагностиковање прераног пубертета од посебног
је значаја на пољу превенције развоја бројних потенцијалних компликација.
Поред несумњиве удружености са прераним развојем секундарних полних одлика и раном појавом менархе код девојчица као и неадекватно убрзаним темпом пубертета, могући проблем представља и настанак ране репродуктивне
способности и сексуалне активности.
Неопходно је детаљно узети личну и породичну анамнезу, учинити клинички преглед и процену брзине раста. Рендгенографија леве шаке и доручја показује убрзано коштано сазревање и кључни је елеменат за постављање
прогнозе у погледу раста. Потребно је одрђивање базалне концентрације гонадотропина - LH и FSH, при чему се ниво LH већи од 0,3 IU/l сматра несумњивим лабораторијским знаком правог прераног пубертета, али и пубертални
ниво естрадиола преко 10 pg/ml, односно гранична детекција тестостерона изнад 10 ng/dl. Златни стандард у дијагностици централног прераног пубертета
представља гонадотропин ослобађајући хормон (енгл. gonadotropin-releasing
horomone-GnRH) стимулациони тест са порастом вредности LH преко 3-5 IU/l
у 30. минуту након стимулације и/или стимулисаном LH/FSH односу преко
0,66. Код девојчица значајан корак на пољу дијагностике представља и ултразвучни преглед мале карлице којим се утврђују облик и величина утеруса, величина јајника и фоликула. Ултразвук оваријума показује постојање најмање
6 фоликула, промера преко 4 mm. Преглед хипоталамо-хипофизне регије магнетном резонанцом је неопходан у ситуацијама када је потребно искључити
органске лезије мозга и то код свих дечака са централним прераним пубертетом, девојчица млађих од 6 година и деце са неуролошком симптоматологијом
(7). У домену диференцијалне дијагнозе, императив је код дечака искључити
постојање адреналних тумора, тумора Leydig-ових ћелија, конгениталне адреналне хиперплазије, хепатома са продукцијом гонадотропина и фамилијарног
мушког прераног пубертета, а код девојчица постојање лутеинизирајућих цисти, адреналних тумора, тумора оваријума, McCune -Albright-овог синдрома и
егзогено дејство естрогена.
У потенцијалне проблеме недијагностикованог и нелеченог прераног пубертета спадају и бројни психолошки поремећаји, лошија прогноза у погледу
достизања нормалне телесне висине, али и последице раста тумора. Као касне
секвеле издвајају се и повећан ризик од гојазности, настанка дијабетес мелитуса тип 2, карцинома дојке и ендометријума (8).
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ТЕРАПИЈА
Лечење правог прераног пубертета пре свега подразумева лечење основног узрока (неурохирургија, хемиотерапија, зрачење…). Савремени терапијски приступ усмерен је ка прекиду прогресије пубертета у оба пола и одлагању
менструалних циклуса код девојчица уз очување потенцијала раста. Користе
се аналози GnRH и прогестерон. Кључном се сматра примена GnRH аналога
који се већ три деценије успешно користе у педијатрији. Њихова терапијска
ефикасност је највећа у раном дечјем узрасту као и на почетку пубертета. Они
испољавају већи афинитет за рецепторе и дужи полуживот, што следствено
доводи до продужене стимулације FSH/LH ћелија хипофизе и down регулације
GnRH рецептора. Последично настаје смањење гонадотропне секреције и прекид њене пулсатилности. Долази до регресије секундарних сексуалних карактеристика, усклађивања пубертета детета са вршњацима, смањење брзине растења уз нормализовање скелетног сазревања, као и ублажавање евентуалних
психолошких тегоба и неусклађености развоја детета. Агонисти GnRH дају се
у виду супкутаних или интрамускуларнох ињекција сваке четири недеље (односно на три месеца код новијих препарата) или назалног спреја. У циљу евалуације неопходно је пратити постојање знакова прогресије пубертета на 3 до
6 месеци верификацијом стадијума пубертетског развоја према Tanner-у и мерењем телесне висине, као и годишњим одређивањем коштане зрелости. Поред
медикаментозне терапије неопходна је и адекватна психолошка и социјална
потпора у превенцији настанка сексуалног злостављања, трудноће и сексуално
преносивих болести (9,10).

ЗАКЉУЧАК
Мада се одликује значајним напретком, проблематика приступу прераном пубертету перзистира и у доменима модерне медицине сходно недостатку комплекснијих, контролисаних клиничких истраживања која би допринела
креирању прецизнијих препорука у погледу дијагностиковања али и ефикасности, рационалног терапијског режима и нежељених дејстава потенцијалних
терапијских опција.
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Драгана Јанић

11.1. НОВИНЕ У ТЕРАПИЈИ МАЛИГНИТЕТА ДЕЦЕ
Драгана Јанић
Академија медицинских наука Српског лекарског
друштва
Институт за онкологију и радиологију Србије, Београд
Педијатријски малигнитети се одликују високом стопом излечења која, данас
збирно за све малигнитете деце прелази 80% [1]. Разлози овог успеха свакако леже
у биолошким карактеристикама малигнитета деце, непостојању коморбидитета
који би ометали примену терапије, за разлику од одраслих, али и у вишедеценијској стратегији рандомизираних интернационалних клиничких студија које су
дефинисале најбоље комбинације и временске интервале у примени цитостатика
као и примену зрачне терапије и хируршких захвата неопходних у великом броју
малигнитета. Најбољи пример је акутна лимфобластна леукемија која чини једну
трећину свих малигнитета деце. Ово обољење је униформно смртног исхода и без
цитостатске терапије излечење није никада описано. Прва излечења датирају од
шездесетих година прошлог века, од када и студије спроведене у болници St Jude
у Мемфису, САД. Данас проценат излечења достиже 95%. Нажалост, један број
малигнитета деце већ дуже време има значајно лошије преживљавање. Тумори
централног нервног система су излечиви код само 65% оболелих. Светска научна
заједница сматра да је пут ка излечењу ових малигнитета, слично малигнитетима
одраслих, дефинисање молекуларне основе тумора и примена нових, биолошких
лекова, усмерених на специфичне молекуларне дефекте у тумору. Окосницу лечења рака у деце данас више не чине цитостатици, зрачење и хирургија, него и нови
лекови базирани на биолошким својствима тумора који се често једним именом
називају циљаном терапијом (targeted therapies). Циљане терапије се обично деле
на 1. инхибиторе пролиферативних сигнала, 2. инхибиторе ангиогенезе, 3. лекове
који користе геномску нестабилности малигних ћелија и 4. лекове који спречавају
ћелије рака да избегну уништење од стране имуног система домаћина.

ИНХИБИТОРИ ПРОЛИФЕРАТИВНИХ СИГНАЛА
Нормалној ћелији је за пролиферацију потребан сигнал који потиче изван ћелије, док малигна има често грешку негде у комплексној мрежи ћелијских сигнала
која јој даје непрестани подстицај за раст и деобу. Добар пример је EGFR (енг.
epithelial growth factor receptor) сигнални пут чија конституционална активација у
малигној ћелији доводи до сталне пролиферације, омогућава ивазивност и стварање нових крвних судова ради исхране тумора.
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ИНХИБИТОРИ АНГИОГЕНЕЗЕ
Брзи раст раст тумора мора да прати и настанак нових крвних судова неопходних за исхрану малигних ћелија. Када ћелије немају довољно кисеоника
ствара се VEGF (енг. vascular endothelial growth factor) који се везује за одговарајући рецептор на оближњим ендотелијалним ћелијама подстичући их да
створе нове крвне судове.

ЛЕКОВИ КОЈИ КОРИСТЕ ГЕНОМСКУ НЕСТАБИЛНОСТИ МАЛИГНИХ
ЋЕЛИЈА
Најбољи пример лека базираног на туморској биологији је иматиниб, инхибитор тирозин-киназе која је непрекидно активна у ћелијама хроничне гранулоцитне леукемије захваљујући транслокацији измедју хромозома 9 на коме се
налази и хромозома 22.

ЛЕКОВИ КОЈИ СПРЕЧАВАЈУ ЋЕЛИЈЕ РАКА ДА ИЗБЕГНУ УНИШТЕЊЕ ОД
СТРАНЕ ИМУНОГ СИСТЕМА
Могућност “сакривања” од имуног система домаћина инхерентна је малигним ћелијама. Имуни систем, нормално, сам себе контролише да не би дошао
у фазу прекомерне активације. Ова се контрола најчешће остварује лучењем
солубилних медијатора од стране имуних ћелија. Малигне ћелије могу да луче
прекомерно управо те медијаторе и да потпуно инхибирају имуни одговор уперен према њима.
Данас је већ познато неколико стотина циљаних лекова за рак. Заједничко
за ове лекове је да делују само на ћелије рака и не оштећују здраве ћелије, да не
дозвољавају даљи раст малигних ћелија, али да већином, не убијају већ настале
малигне ћелије. Стога се циљане терапије по правилу комбинују са цитостатицима у току лечења.
Постоји око три стотине гене који су значајни за развој малигног потенцијала ћелије. Основу канцера чини акумулација различитих генетичких промена (амплификације, фузије, делеције, промене на нивоу нуклеотида) у тим генима. Управо су те промене водиле ка дизајнирању циљаних лекова. Пацијенти
са истим типом малигнитета могу имати у великом броју промену једног или
неколико гена карактеристичну за тај тип, али и бројне друге промене у осталим туморским генима. У том се погледу могу значајно разликовати међусобно
и стога захтевати примену различитих лекова. Дакле, нису сви пацијенти са
истим типом тумора исти, напротив може се рећи да је са гледишта молекуларне генетике сваки тумор јединствен. Са друге стране, пацијенти са веома ра-
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зличитим туморима могу да буду кандидати за примену исте циљане терапије,
истог лека, јер имају идентичне генске промене.
Однедавно је доступна могућност тестирања свеобухватним геномским
профилисањем (енгл. comprehensive genomic prophyling - CGP) тј. истовременим
тестирањем великог броја гена укључених у туморигенезу у рутинској клиничкој пракси. Материјал за анализу је туморско ткиво, а у неким малигнитетеима
и периферна крв за детекцију циркулишуће туморске ДНК или коштана срж,
а метода се базира на техници познатој под називом next-generation sequencing
–NGS. Овим приступом су у бројним малигнитетима примењене са успехом
терапије које се раније нису индиковале у том специфичном малигнитету.
Истраживања у педијатријским малигнитетима су показала ефикасност овог
приступа. У широком распону педијатријских малигнитета откривене су промене у генима BRAF, ALK, ABL1 и NTRK1 за које постоје специфичне циљане
терапије (вемурафениб, кризотиниб, ентректиниб итд.) Например, утврђено
је да 26% саркома деце има неку од клинички релевантних генских промена
[2]. У студији која је испитивала дејство ентректиниба (тирозин-киназни инхибитор) у малигнитетима деце са поменутим транслокацијама запажен је одговор у свих пацијената [3]. Захваљујући напретку молекуларне генетике данас
све више биолошких лекова постаје део протокола за лечење деце са малигним
обољењима. Ипак, педијатријски хематолози и онколози сматрају да је број
студија са новим лековима још увек недовољан.
У лечењу деце са малигним обољењем важно је имати на уму да је прецизна
дијагноза, која укључује и генске алтерације у тумору или код пацијента критична за избор терапије, а тиме и за повећавање могућности излечења.
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11.2. ЋЕЛИЈСКА ТЕРАПИЈА У ПЕДИЈАТРИЈИ
Драгана Вујић
Медицински факултет, Универзитет у Београду
Институт за здравствену заштиту мајке и детета
Србије „Др Вукан Чупић“, Београд

У савременој медицини и биологији вероватно нема интригантније теме
од матичних ћелија. Значајан напредак у њиховом проучавању постигнут је
последњих година. Могле би имати терапијски потенцијал у регенеративној
медицини, ћелијској и генској терапији и ткивном инжињерству. Пружају велике могућности али отварају се и бројна питања првенствено у вези њихове
безбедне примене (1).
Појам “матичне ћелије” увео је 1868. године Ernest Haeckel, контраверзни
дарвиниста и професор зоологије универзитета у Јени, Немачка. Исте године,
Ernst Neumann, немачки патолог, закључио је да је костна срж место где настају
ћелије крви. Руско-амерички физиолог, ембриолог и хистолог, Проф. Alexander
A. Maximow сугерисао је постојање матичне ћелије крви 1905. године, што су
касније потврдили Artur Pappenheim, немачки патолог и Wera Dantschakoff.
Прве успешне културе ћелија је узгајио Ross Granville Harrison, амерички биолог и анатом. Први је увео појам диференцијације. Мањи напредак је постигнут у време светских ратова и периоду између два светска рата. Испитивања
после 1945. године указују да је дисрегулација на нивоу матичних ћелија одговрна за раст неких тумора. Прве матичне ћелије које су примењене у хуманој
медицини, биле су матичне ћелије хематопоезе 1957. године, када су Donnall
E. Thomas и Joseph Ferrebee урадили шест алогених трансплантација костне
сржи код болесника оболелих од акутне леукемије, а две године касније Проф.
Georges Mathé и сар. су су применили овај метод лечења код шест пацијената
који су озрачени у акциденту у Винчи (1- 3).
Према пореклу матичне ћелије се деле на: ембрионалне, феталне, перинаталне, адултне и индуковане плурипотентне матићне ћелије. Ембрионалне
матичне ћелије су недиферентиване, неопредељене ћелије, које имају неограничену способност самообнове и пролиферације и потенцијално су најатрактивније за истраживања. Данас се користе првенствено за испитивање токсичности лекова. По прекиду трудноће из ембриона се могу добити феталне ћелије,
које су мултипотентне са великим пролиферативним потенцијалом. Њихова
примена носи мање етичких дилема него примена ембриналних матичних ћелија и потенцијално би могле да се користе у трансплантацији и еx виво генској
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терапији. Из амнионске течности, плаценте и пупчане врпце добијају се перинатлне матичне ћелије. Последњих година у жижи интересовања су матичне
ћелије које се добијају из крви пупчаника и плаценте по рођењу детета. Највећа
ћелијска популација добијена из крви пупчаник и плаценте су матичне ћелије
хематопоезе, а значајно мањи проценат су ткз. нехематопоезне матичне ћелије
(неопредељене соматске матичне ћелије, мезенхималне матичне ћелије и ћелије
које формирају ендотелне колоније). Адултне, или како се још називају, соматске матичне ћелије, су мултипотентне матичне ћелије, које се добијају из адултних органа и ткива. Најширу примену имају матичне ћелије хематопоезе које
се добијају из костне сржи и периферне крви. Shinya Yamanaka и сар. су 2006.
године креирали репрограмиране адултне ћелије у лабораторији и назвали су
их индуковане плурипотентне матичне ћелије. (4-7).
Примена матичних ћелија хематопоезе је више од 50 година стандардна ћелијска терапија у лечењу неких урођених и стечених болести код деце. Стандардне индикације за трансплантацију матичних ћелија хематопоезе код деце
су акутне леукемије из групе високог ризика или у другој ремисији болести,
хронична мијелидна леукемија резистентна на инхибиторе тирозин киназе,
јувенилна мијеломоноцитна леукемија, мијелодисплазни синдром, лимфоми
примарно резистентни или у рецидиву болести, тешка стечена апластична
анемија, неке урођене болести као што су неки облици примарне имунодефицијенције, урођене слабости костне сржи, таласемија мајор, малигна форма остеопетрозе, неке болести таложења и солидни тумори (неуробластом из
групе високог ризика или у рецидиву болести, локализовани облик Еwинговог
саркома и у рецидиву Wilms-овог тумора, ретинобластома и тумора герминативних ћелија). Тешки облици аутоимуних болести код деце нису стандардне
индикације, већ се аутологна трансплантација матичних ћелија хематопоезе
примењује у оквиру клиничких студија (8).
Последњих година матичне ћелије хематопоезе се примењују и у ткз. нехематопоетским индикацијама, као што су: церебрална парализа, глувоћа, инсулин завистан дијабетес, бронхопулмонална дисплазија, оштећења кичмене
мождине, кардиомиопатије, поремећаји аутистичног спектра, билијарна атрезија, повреда централног нервног система, мишићна дистрофија, резистентна
епилепсија, хипоксично-исхемична енцефалопатија и друго. Њихова примена
у нехематопоетским индикација може се спроводити искључиво у оквиру клиничких студија, које су највећим делом у раним фазама испитивања. (9).
Мезенхималне матичне ћелије (ММЋ), које имају антиинфламаторно и
имуномодулаторно дејство, могу се добити из костне сржи, масног ткива или
пупчане врпце и успешно умножити у културама ћелија. Већина клиничких
студија о мезенхималним матичним ћелијама је у раној фази испитивања. Захваљујући имуномодулаторном својству и регенеративном потенцијалу, ММЋ
су у жижи интересовања због пандемије COVID-19 (10).
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11.3. ПРИСТУП ДЕТЕТУ СА КРВАРЕЊЕМ
Предраг Родић
Медицински факултет Универзитета у Београду
Универзитетска дечја клиника, Београд
Евалуација детета са симптомима и знацима хеморагијске дијатезе почиње
пажљивом анамнезом која обухвата пол детета, узраст, клиничке тегобе, личну
и породичну анамнезу. Анамнеза крварења (претходне епизоде крварења и тип
крварења) представља веома значајан део иницијалне евалуације јер нам може
указати на патогенезу и вероватноћу присуства одређених поремећаја. Примера ради, крварења у кожу и слузнице (мукокутана крварења) су карактеристична за тромбоцитопеније, док су крварења у мека ткива, мишиће и зглобове
одлика поремећаја коагулационих протеина нпр. хемофилија А и Б (Табела 1).
Табела 1. Разлика између поремећаја коагулације и тромбоцитопенијâ
Клинички знак

Поремећаји коагулације

Тромбоцитопеније

Петехије

Обично одсутне

Присутне

Екхимозе

Честе (малобројне, велике)

Честе (мале, бројне)

Хематоми меких ткива

Присутни

Ретки

Крварење у зглоб

Присутно

Одсутно

Продужено крварење

Често

Ретко

Крварење из огуљотине коже Ретко

Често и упорно

Позитивна породична
анамнеза крварења

Честа

Ретка

Пол

Мушки

И мушки и женски

Крварења су могућа и код потпуно здраве деце нпр. епистакса узрокована ринитисом, траумом, сувим ваздухом и слично. Међутим, неуобичајена учесталост,
трајање или тежина симптома треба да побуде сумњу на хеморагијску дијатезу.
Такође, крварење после хируршке интервенције (нпр. тонзилектомија, екстракција зуба) може бити последица хируршке трауме, али може бити и последица
хеморагијске дијатезе посебно код детета са позитивном личном анамнезом крварења. Неоубичајена појава хеморагијских симптома може бити и последица
злостављања детета, те је потребно пажљиво узети анамнезу о типу крварења,
локализацији, тежини симптома, природи провоцирајућих повреда као и саобразности наведених повреда са нивоом развоја и степена активности детета (1).
Ако се клинички симптоми појаве рано, у периоду одојчета или у раном
детињству, а посебно ако су удружени са позитивном породичном анамнезом,
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оправдано је посумњати на урођени или наследни поремећај хемостатског система. Примера ради, новорођенче са знацима продуженог крварења из пупчаног патрљка треба евалуирати под сумњом на дефицит коагулационих протеина
укључујући и дефицит фактора XIII који често изазива и интракранијалну хеморагију у одојчета, без других фактора ризика. Појава болних отока зглобова, код
малог мушког детета које тек проходава, треба да побуди сумњу на хемофилију.
Здраво дете које после вирусне инфекције развије пурпуру и петехије, најчешће
има акутну имунску тромбоцитопенију (2).
Породична анамнеза је од велике помоћи. Присуство хеморагијских симптома међу браћом и ујацима указује на X везано наслеђивање, карактеристично
за хемофилију А и Б. Већина пацијената са фон Вилебрандовом болешћу имају породичну анамнезу карактеристичну за аутозомно доминантни механизам
наслеђивања, док ретке коагулопатије (дефицит фактора VII, фактора XI и сл.)
следе аутозомно рецесивни механизам наслеђивања.
Анамнеза узимања лекова (фармаколошких и алтернативних препарата) такође може да открије потенцијални узрок крварења (аспирин, ибупрофен, напроксен, ђумбир, гинко билоба, велике количине белог лука) било као узрок или
као фактор егзацербације постојећег поремећаја (3).
Не постоји ниједан појединачни тест који може да „покрије“ цео процес
хемостазе, а уобичајени иницијални скрининг тестови обухватају: комплетну
крвну слику са бројем тромбоцита, протромбинско време (ПТ), активисано парцијално тромбопластинско време (аПТТ), а често и фибриноген иако су афибриногенемије и дисфибриногенемије изузетно ретке у нашој земљи. Тумачење
најчешћих резултата наведених скрининг тестова у различитим поремећајима је
илустровано у табели 2.
Табела 2. Очекивани резултати тестова хемостазе у одабраним поремећајима хемостазе
Поремећај

Тромбоцити

ПТ

аПТТ

Фибриноген

Васкуларни поремећаји, болести везивног ткива и колагена

нормални

нормално

нормално

нормалан
или повишен

Тромбоцитопенија

снижени

нормално

нормално

нормалан

Квалитативни поремећаји тромбоцита

нормални
или снижени

нормално

нормално

нормалан

Хемофилија

нормални

нормално

продужено

нормалан

фон Вилебрандова
болест

нормални

нормално

нормално или нормалан
продужено

Дисеминована
интраваскуларна
коагулација (ДИК)

снижени

продужено продужено
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снижен

Предраг Родић

Код пацијената са мукокутаним крварењима, можемо се добро усмерити
на основу прегледа комплетне крвне слике и броја тромбоцита, а често и у
комбинацији са прегледом периферног размаза у циљу утврђивања величине
и морфологије тромбоцита. Низак број тромбоцита који су већег промера је
карактеристичан за имунску тромбоцитопенију, а ако су тромбоцити нормалне величине треба посумњати и на друге узроке тромбоцитопеније, као што је
аплазија коштане сржи. Такође, у случају појаве панцитопеније са или без органомегалије или лимфаденопатије, треба посумњати на друге поремећаје као
узрок тромбоцитопеније (акутне леукемије, апластична анемија и сл.).
Евалуација пацијента са хеморагијском дијатезом на основу резултата коагулационог скрининга је представљена на схеми 1.

Схема 1. Алгоритам за идентификацију узрока крварења у деце на основу
резултата коагулационог скрининга
Међу пацијентима са поремећајем коагулационог скрининга треба посебно
истаћи децу која захтевају хитно медицинско збрињавање најчешће у терцијарној здравственој установи, а то су пре свега болесници са синдромом ДИК, сепсом, тешком хепатоцелуларном дисфункцијом и тешким дефицитом витамина
К. Такви пацијенти обично имају продужено и ПТ и аПТТ. Пацијенти који су
доброг општег стања, а имају одступање од скрининга коагулације, треба да
буду упућени дечјем хематологу ради додатне дијагностике и испитивања.
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12.1. ИНТРАХОСПИТАЛНЕ ИНФЕКЦИЈЕ У
ОДЕЉЕЊИМА ЗА ИНТЕНЗИВНУ НЕГУ
И ТЕРАПИЈУ
Александра Дороњски
Институт за здравствену заштиту деце и омладине
Војводине, Нови Сад
Медицински факултет Универзитета у Новом Саду
„Време је да затворимо књигу о заразним болестима и објавимо победу у
рату против њих“ - реченица која се дуго приписивала главном хирургу Сједињених Америчких Држава, др Вилиаму Х. Стјуарту (1965–1969), често се користи да подвуче растући проблем резистентних инфекција и нових инфекција
(1). У време пандемије изазване вирусом корона звучи још апсурдније!
Посебно је важно истаћи да се променила равнотежа антимикробни агенси/ микроорганизми, нажалост у корист микроорганизама. Разлог за ово је све
већа (неконтролисана или непотпуно контролисана) употреба антимикробних
средстава (како код људи, тако и код животиња), дуги инвазивни медицински
поступци, дуг боравак у болници и способност микроорганизама да постану
отпорни на антимикробну терапију.
Болничке инфекције (БИ) одговорне су за знатно веће стопе смртности,
већу дужину боравка и болничке трошкове, што је све разлог за забринутост у
здравственим системима широм света.
У Србији, као и у већини земаља у развоју, о томе нема довољно података,
посебно код педијатријских пацијената. Већина случајева се јавља у јединицама
интензивне неге (ОИНТ) и повезани су са употребом инвазивних поступака,
као што је коришћење централног венског катетера, примена механичке вентилације и пласирање уринарних катетера; међутим, БИ се јављају и у одељењима полуинтензивне неге, као и у другим специјализованим, па чак и у општим
педијатријским одељењима.
БИ у ОИНТ су главни професионални и управљачки проблем који резултује продуженим боравком у болници, повећаним медицинским трошковима
и повећаним морбидитетом и морталитетом. Деца хоспитализована у ОИНТ
јединствена су популација због својих специфичних фактора ризика за БИ.
Деца која су толико болесна да им је потребно лечење у ОИНТ припадају
рањивијој популацији у болницама.Уобичајена физичка одбрана - баријере попут интегритета коже, рефлекса кашља и перисталтике желуца, генерално не-
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достају код критично болесног детета. Урођени и стечени имунитет је угрожен
током тешке акутне болести. Антибиотици широког спектра примењени као
емпиријска терапија код сумње на сепсу могу пореметити нормалну заштитну
флору и омогућити прекомерни раст патогених бактерија и гљивица. Млађа
тешко болесна деца имају већу вероватноћу да буду примљена у ОИНТ од старије деце. Имунски систем млађе деце је у сазревању, а вакцинација можда није
у потпуности спроведена.
Већина БИ која се јавља у ОИНТ повезана је са применом инвазивних дијагностичких и терапијских мера, као што су централни васкуларни приступ
- централна линија (ЦЛ) или механичка вентилација (МВ) - због присуства ендотрахеалног тубуса.
Деца која се лече у ОИНТ постају подложнија БИ не само због поменутих
инвазивних поступака током дијагнозе и лечења, већ и због блиског контакта
са више особа које пружају негу и лечење. Заразни агенс који је безопасан или
чак користан код здравог одраслог домаћина може постати патоген и опасан по
живот оболелог у ОИНТ. Због честе употребе антибиотика, спектар заразних
микроорганизама у болници, посебно у ОИНТ, обично је патогенији од микроорганизама у околини (амбулантно).
На крају, пут преношења инфекције на ОИНТ олакшава се честим контактом пацијената са здравственим радницима.
Контрола инциденције БИ постала је златни стандард за контролу инфекција повезаних са лечењем у високо ризичним областима, као што су одељења
интензивне неге, онкологија или неонатална нега, као и за одабране инфекције, као што је упала плућа повезана са механичком вентилацијом и инфекција
уринарног тракта изазвана катетером и системске инфекције.

ФАКТОРИ КОЈИ УТИЧУ НА РИЗИК ОД ИНФЕКЦИЈЕ У ОИНТ
Фактори који утичу на изложеност
Фактори домаћина:
•
•
•
•
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Губитак интегритета коже (због присуства интраваскуларних катетера)
Губитак респираторних одбрамбених механизама (кашаљ, покрети цилија
- услед ендотрахеалне интубације, седације ...)
Губитак гастроинтестиналне одбране - губитак ниског pH, смањена
покретљивост гастроинтестиналног тракта (употреба H2 блокатора,
употреба блокатора протонске пумпе, назогастрична сонда)
Анатомски дефект (на пример, место операције)

Александра Дороњски

Карактеристике средине у којој се налази пацијент:
•
•
•
•
•
•
•

Превише пацијената у ОИНТ
Висок однос пацијент/ здравствени радник (скраћено време за мере
превенције инфекције)
Профилактичка употреба антибиотика (измењена колонизација
нормалном флором и тиме омогућен прекомерни раст патогених клица)
Лоша пракса превенције и контроле инфекција здравствених радника у
ОИНТ
Имунизациони статус здравствених радника
Режим за посетиоце
Резервоари заразних микроорганизама у ОИНТ (здравствени радници,
преносници из околине)

Фактори који утичу на могућност настанка инфекције ако су им осетљиви
пацијенти изложени:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Фактори домаћина
Старост
Пол
Генетска структура
Истовремена инфекција
Нутритивни статус
Употреба имуносупресивних средстава, укључујући системске стероиде
Вакцинални статус
Имунска дефицијенција
Инфективни агенс
Вируленција
Антимикробна резистенција (2).

ПУТАЊА ПРЕНОСА БОЛНИЧКЕ ИНФЕКЦИЈЕ
Инфективни агенси - бактерије, вируси, протозое, гљивице или хелминти,
преносе се на различите начине (понекад и на више начина): контактом (директним или индиректним), капљичним или ваздушним путем.
Директан контакт - физички контакт између заражене или колонизоване
особе и осетљивог домаћина.
Индиректни (пасивни) пренос микроорганизама на осетљивог домаћина
путем индиректних предмета, као што су контаминиране руке које се не перу
(између прегледа или неге пацијента) или контаминирани инструменти или
други у непосредном окружењу пацијента.
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Преношење капљицама - Велике капљице (≥5 микрона у пречнику) настају из респираторног тракта извора (заражене особе) током кашљања или
кијања или током поступака попут аспирације или бронхоскопије. Капљице се
премештају ваздухом и одлажу на носну или оралну слузницу новог домаћина (новозаражене особе) или у непосредно окружење. Ове велике капљице не
остају суспендоване у ваздуху; стога није потребна посебна вентилација, јер не
долази до правилне аеросолизације.
Ваздушно ширење микроорганизама аеросолизацијом - Микроорганизми су садржани у језгрима капљица, честицама у ваздуху величине <5 микрона које су резултат испаравања великих капљица или у честицама прашине
које садрже честице коже и друге остатке који остају суспендовани у ваздуху током дужег периода. Такви микроорганизми се широко распршују ваздушним струјама и њих могу да удахну осетљиви организми (пацијенти) који се
могу налазити на удаљености од првобитних пацијената или појединаца, чак и
у различитим просторијама или болничким одељењима (3).
Прање руку је најважнија мера у циљу спречавања болничких инфекција.
Свако ОИНТ треба да развије програме - протоколе за хигијену руку за све
особе које у њему бораве.
Инвазивне поступке и средства која пацијенту нису битна треба одмах
уклонити. Потребно је рутински, свакодневно процењивати потребу за инвазивним поступком и средствима.
Циљ антимикробног лечења је минимизовање прекомерне изложености
и непотребне употребе антибиотика широког спектра. Бактерије отпорне на
антибиотике узрок су све веће забринутости због настанка БИ; овај проблем
имплицира вишестрани приступ контроли који укључује придржавање поступака изолације, одговарајућу употребу антибиотика, едукативне интервенције,
смернице за прописивање и ограничење примене – употребе неких антибиотика.
Свеобухватан програм превенције и контроле инфекције, повезан са организационим квалитетом и програмима безбедности пацијента, суштинска
је стратегија за смањење инфекција стечених у болници. Тимови интензивних
нега треба да успоставе снажно партнерство са службом за превенцију и контролу инфекција.
Родитељи и посетиоци треба да постану партнери тиму за контролу заразе
како би помогли у спречавању инфекције код њихове деце (4).
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12.2. НОЗОКОМИЈАЛНЕ (ИНТРАХОСПИТАЛНЕ) 		
ИНФЕКЦИЈЕ У НЕОНАТОЛОГИЈИ
Слободан Спасојевић
Институт за здравствену заштиту деце и омладине
Војводине, Нови Сад
Медицински факултет Универзитета у Новом Саду
Нозокомијалном (интрахоспиталном) инфекцијом (НИ) сматра се инфекција која се развије након првих 48 часова хоспитализације и која није била
присутнa у тренутку пријема на болничко лечење. НИ су значајан чинилац
морбидитета и морталитета у јединицама неонаталне интензивне терапије
(ЈНИТ) у целом свету. Имају значајан утицај на здравствени систем, јер повећавају коришћење здравствених ресурса, трошкове лечења и дужину хоспитализације. Инциденција НИ у ЈНИТ је значајно виша у односу на друга педијатријска одељења и износи око 30%, а сматра се да су у земљама у развоју НИ
узрок смртног исхода новорођенчади у до 40% случајева (1,2).
Новорођенчад лечена у ЈНИТ у посебном су ризику за развој НИ из више
разлога. С једне стране, потреба за различитим инвазивним процедурама,
зависност од медицинских уређаја, екстензивна примена антибиотика, изложеност мултирезистентним микроорганизмима и чести контакти са здравственим радницима, а са друге стране специфичности имунског система новорођенчета (танка пермеабилна кожа, незреле мукозне мембране, недовољно
развијени неспецифични имунитет и специфични имунски одговор) основни
су разлози веће учесталости НИ код новорођенчета (1).
Нозокомијалне инфекције новорођенчета обухватају системске инфекције
повезане са централним венским линијама (central line associated blood stream
infections - CLABSI), пнеумоније, инфекције уринарног тракта и централног
нервног система, те секундарне инфекције коже, гуше, ока, уха или носа. Ретроспективна анализа података мреже Вермонт Оксфорд показује да су CLABSI
најчешће нозокомијалне инфекције, са инциденцијом од 19,7%. Пнеумоније
повезане са здравственом негом (healthcare-associated pneumonia - HAP) су друге по учесталости, са инциденцијом од 0,2-1,6 на 1000 дана механичке вентилације (1).
Етиологија НИ варира, како у зависности од дела света, тако и између ЈНИТ,
па и унутар самих јединица током времена. Могући узрочници обухватају бактерије, вирусе и гљивице или мешовите инфекције. Новорођенчад лечена у
ЈНИТ су чешће колонизована грам-негативним ентеробактеријама, стафило-
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коком, ентерококом и кандидом. У првих 30 дана живота, најчешћи узрочници CLABSI су коагулаза негативан стафилокок (КоНС), Staphylococcus aureus,
Enterococcus и грам негативни бацили. Након овог периода, значајан етиолошки чинилац су и гљивице из рода Candida, посебно код новорођенчади екстремно мале порођајне телесне масе (ПТМ<1000 г.). Етиолошка дијагностика
HAP је тешка, а микробиолошка анализа бронхоалвеоларних лавата указује да
су оне најчешће узроковане полимикробном флором. Најчешће изоловани микроорганизми су грам негативни бацили (Pseudomonas aeruginosa и Enterobacter
sp), Staphylococcus aureus и Enterococcus sp. Инфекције коже и меких ткива најчешће су узроковане Staphylococcus aureusom, а у случају инфекције хируршке
ране, нарочито након абдоминалних хируршких захвата, чешћи узрочници су
грам-негативне бактерије и гљивице (1,2).
Антибиотска резистенција се сматра једним од најзначајнијих чинилаца ризика за неповољни исход код новорођенчади оболеле од НИ. Ризик за
смртни исход повећава се за 27% за сваки случај резистенције микроорганизма
на једну класу антибиотика. Грам негативни микроорганизми брже развијају
резистенцију на микроорганизме у односу на грам-позитивне. Остали чиниоци ризика су гестациона старост и порођајна телесна маса новорођенчета,
перинатална асфиксија, пролонгирана примена умбиликалних и централних
венских линија, парентерална исхрана, интолеранција ентералног уноса, превелики број пацијената у ЈНИТ и примена инвазивне механичке вентилације.
Примена неинвазивне механичке вентилације смањује ризик од HAP (1,3,4).
Како су иницијални симптоми клиничке слике често суптилни и неспецифични, неопходан је висок степен сумње на развој НИ, нарочито у случају дуже
примене механичке вентилације и централних венских катетера. Посебан дијагностички проблем јесте и тумачење резултата микробиолошких анализа. Оптимално решење је симултано узимање узорака за хемокултуру из централне
венске линије и периферне вене. Уколико се из обе хемокултуре изолује исти
узрочник, вероватно је у питању CLABSI, а у супротном случају у питању је лажно позитиван налаз или колонизација централне венске линије. У случају да
симултано узорковање хемокултура није могуће, изолација КоНС из хемокултуре из периферне вене посматра се у светлу клиничке слике. Изолација других
микроорганизама сматра се позитивним налазом и индикација је за започињање терапије антибиотиком широког спектра. Код сваког новорођенчета са
доказаном CLABSI, као и код новорођенчета са клиничким знацима НИ без
повољног одговора на примењену антибиотску терапију индикована је лумбална пункција ради искључења инфекције централног нервног система (1).
Посебан проблем је постављање дијагнозе HAP, будући да се оне често јављају код новорођенчади оболеле од бронхопулмоналне дисплазије, плућне хипертензије и урођених срчаних мана, чији симптоми могу бити слични. Нису
утврђени јасни критеријуми за постављање дијагнозе HАP код новорођенчета.
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Стога се препоручује разматрање ове дијагнозе у случају појаве респираторних
симптома који се не могу другачије објаснити, као и у случају појаве нових инфилтративних промена на радиограму плућа, леукоцитозе, повишене телесне
температуре и/или квалитативне/квантитативне промене секрета из дисајних
путева. Како је контаминација респираторних секрета микроорганизмима
који колонизују горње дисајне путеве честа, култивисани узрочник сматра се
могућим узрочником HАP у случају налаза значајног броја полиморфонуклеара у узорку и/или изолације једног соја бактерија (1).
Стриктно спровођење хигијене руку основна је мера превенције НИ. Континуирано спровођење медицинске едукације побољшава њено спровођење и
смањује инциденцију НИ. Друге превентивне мере обухватају рано започињење ентералне исхране хуманим млеком (мајчиним или донорским), смањење
броја и дужине примене инвазивних дијагностичких и терапијских процедура,
ограничавање непотребне примене антибиотика широког спектра (нарочито
цефалоспорина), као и разматрање примене лактоферина, бифидобактерија
и лактобацила, те профилактичку примену флуконазола код новорођенчади
ПТМ<1000 г (5,6,7).
Посебан проблем је и све чешћа појава мултирезистентних микроорганизама у ЈНИТ: метицилин-резистентног Staphylococcus aureusa (МРСА) и мултирезистентних грам негативних микроорганизама. Скрининг здравствених
радника и активни надзор над клицоношама, кохорта и изолација инфицираних пацијената, као и узорковање култура на пријему и у одређеним временским интервалима могу утицати на смањење инциденције и контролу НИ
узрокованих мултирезистентним микроорганизмима у ЈНИТ (6,7).
Нозокомијалне инфекције у ЈНИТ остају значајан чинилац неонаталног
морбидитета и морталитета, као и трошкова лечења животно угрожене новорођенчади. Познавање чинилаца ризика за њихов развој, као и стриктно спровођење превентивних мера, на првом месту хигијене руку, смањују њихову инциденцију, а емпиријска примена антибиотика широког спектра, усклађене са
локалном епидемиолошком ситуацијом, смањује развој тешких секундарних
компликација.

224

Слободан Спасојевић

ЛИТЕРАТУРА
1. Hooven TA, Polin RA. Healthcare-associated infections in the hospitalized
neonate: a review Early Hum Dev 2014; 90S1:S4–S6.
2. Zaidi AK. Hospital-acquired neonatal infections in developing countries. Lancet.
2005;365:1175–88.
3. Wang L, Du KN, Zhao YL, et al. Risk Factors of Nosocomial Infection for Infants
in Neonatal Intensive Care Units: A Systematic Review and Meta-Analysis. Med
Sci Monit 2019;25:8213-20.
4. Ford-Jones EL, Mindorff CM, Langley JM, et al. Epidemiologic study of 4684
hospital-acquired infections in pediatric patients. Pediatr Infect Dis J 1989;
8:668-75
5. Cipolla D, Giuffrè M, Mammina C, et al. Prevention of nosocomial infections
and surveillance of emerging resistances in NICU. J Matern Fetal Neonatal Med.
2011;24 Suppl 1:23-6.
6. Borghesi A, Stronati M. Strategies for the prevention of hospital-acquired
infections in the neonatal Intensive Care Units. J Hosp Infect. 2008;68:293–300.
7. Ramasethu J: Prevention and treatment of neonatal nosocomial infections.
Matern Health Neonatol Perinatol. 2017; 3: 5.

225

13.

Дерматологија

Модератор:
проф. др Снежана Минић

Снежана Минић

13.1. СКАБИЕС
Снежана Минић
Медицински факултет Универзитета у Београду
Инститт за дерматовенерологију Универзитетског
клиничког центра Србије, Београд

ЕПИДЕМИОЛОГИЈА
Скабијес (шуга, лат. Scabies) који изазивају гриње је обољење уочено код људи
у свим земљама света, независно од њиховог узраста, расе и социо-економске
припадности које је познато већ 2500 година. Распрострањеност скабијеса
знатно варира, а у неким неразвијеним земљама стопе његове заступљености
крећу се од 4% до 100% опште популације (1). Већа заступљеност настаје услед
пренасељености повезане са природним катастрофама, ратовима, економском
депресијом и избегличким камповима, а фактори који промовишу његово
ширење укључују и одлагање лечења и недостатак опште обавештености о
овом обољењу (2).

ПРЕНОШЕЊЕ
Блиски лични контакт је главни начин преноса скабијеса. Иако је некада
сматран сексуално преносивом болешћу, подједнако висока заступљеност код
деце и одојчади сведочи о томе да је и случајни контакт или дељење предмета
међу децом и осталим члановима породице довољан за преношење скабијеса,
јер се живе гриње налазе и у личном окружењу оболелих, на поду, намештају,
постељини, завесама и предметима.

ПАТОГЕНЕЗА
Скабијес је обољење које преносе гриње специфичне за домаћина,
Sarcoptes scabiei var. homini, из породице Sarcoptidae, класе Arachnida. Гриње
Sarcoptes које узрокују заразу код животиња (нпр. S. scabiei var. canis код
паса) нису извор заразе код човека, али човек може имати реакцију на
њихов угриз.
Гриње су овалног облика, провидне или беле, без очију и са четири пара
кратких, здепастих ногу и не могу да лете нити да скачу. Одрасла женска
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гриња је величине 0,4 × 0,3 mm, а мужјак је нешто мањи, тек толико да нису
видљиви голим оком (2).
Тридесетoдневни животни циклус гриња у потпуности се обавља унутар
епидерма на људској кожи. Женка гриње комбинацијом жвакања и покрета
телом копа тунеласту јазбину у stratum corneum-у до границе stratum
granulosum-а. Дуж овог канала дугачког и до 1 cm, она леже 2-3 јајета дневно
која се излежу 10 дана касније, када ларве напуштају јазбину да сазре на
површини коже. Мушка гриња живи на површини коже и улази у тунеле због
размножавања.
Број гриња које живе на зараженом домаћину увелико варира, мада
их је обично мање од 100, а често не више од 10-15, док пацијенти са
хиперкератотичним скабијесом могу имати и хиљаде гриња на површини
коже. Гриње обично живе мање од 3 дана ван људског тела, док у окружењу
пацијената са хиперкератотичним скабијесом могу да живе и до 7 дана хранећи
се задебљалом кожом.

ХИПЕРКЕРАТОТИЧНИ СКАБИЈЕС
Хиперкератотични скабијес (раније називан норвешким, крастастим
скабијесом) јавља се код особа са угроженим имунолошким системом као
што су заражени вирусом хумане имунодефицијенције (ХИВ) или хуманим
Т-ћелијским лимфотропним вирусом типа 1 (ХТЛВ-1), затим особа са
неуролошким поремећајима попут Дауновог синдрома, и ослабљених
пацијената као што су старије особе и примаоци трансплантације органа. Може
се јавити и код особа са смањеним сензорним функцијама и/или смањеном
способношћу чешања, као што су пацијенти са лепром или параплегијом (2).
Код ових пацијената, скабијес је изразито заразан и поприма крљуштаст
и крастаст изглед, захватајући и лице, а посебно власиште, врхови прстију су
им отечени и испупчани, а нокти искривљени и окружени лезијама сличним
псоријази. Задебљања и пукотине могу бити присутни на гениталијама и
задњици, а поготово на местима која трпе притисак (2).

КЛИНИЧКА СЛИКА
На дијагнозу скабијеса сумња се услед присуства свраба повезаног са
карактеристичном дистрибуцијом лезија и епидемиолошком историјом у
виду свраба код других чланова домаћинства или блиских личних контаката.
Свраб се обично јавља 4–6 недеља након почетне заразе, са каснијим поновним
појавама, а симптоми се развијају у року од 2 дана. Интензивни свраб је
углавном изражен ноћу, подстакнут врућом купком или туширањем. Као и
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код реакција на друге инсекте попут бува и комараца, постоји широк спектар
клиничких одговора на заразу скабијесом, а неке особе остају асимптоматске,
упркос томе што су заражене и сматрају се преносиоцима.
Током физичког прегледа, код пацијената су присутне огуљотине и
екцематозни дерматитис, претежно између прстију и на њиховим бочним
странама, на воларним странама зглобова и бочним странама дланова, на
лактовима, под пазусима, на скротуму и пенису код мушкараца и усминама и
ареолама код жена. Глава и врат обично нису захваћени код здравих одраслих
особа, али код новорођенчади, старијих и имунокомпромитованих особа, све
површине коже су подложне обољењу.
Патогномоничну лезију чини тунел настао кретањем гриње, међутим,
многи пацијенти немају очигледне тунеле приликом прегледа, посебно у
топлој клими. Када је присутан, тунел се најбоље види између прстију и на
зглобовима, али може бити тешко уочљив у раним фазама обољења или након
што је пацијент видно изгребао лезије. Уочавање тунела може се олакшати
прелажењем црним фломастером преко захваћеног подручја, након што се
вишак мастила обрише ватицом са алкохолом, тунел остаје тамнији од околне
коже због накупљања мастила у њему (2).
Коначна дијагноза успоставља уочавањем гриња скабијеса, њихових јаја
или измета под микроскопом. То се постиже стављањем капи минералног
уља преко тунела и уздужним стругањем оштрицом скалпела број 15 дуж дуж
бразде, пазећи да се не изазове крварење, или прикупљањем материјала испод
нокију тупом киретом (3).
Конфокална микроскопија и дермоскопија се такође могу користити за
испитивање гриња in vivo, а биопсија коже може потврдити клиничку дијагнозу,
али само у случају да узорак садржи грињу или њена јаја (3).

КОМПЛИКАЦИЈЕ
Гриња скабијеса није познати вектор системских болести, али понекад
упоредо са њом долази до развоја секундарне бактеријске инфекције
Staphylococcus aureus или Streptococcus pyogenes. Лимфангитис и септикемија
су такође забележени услед хиперкератотичног скабијеса.

ДИФЕРЕНЦИЈАЛНА ДИЈАГНОЗА
Уколико се услед клиничког прегледа не примете тунели или гриње и јаја,
за диференцијалну дијагнозу треба узети у обзир широк спектар пруритичних
болести коже као што су атопијски, контактни алергијски дерматитис,
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аутосензибилизација („ид“ реакција) и нумуларни екцем, као и уједи инсеката,
пиодерма, дерматитис херпетиформис. Скабијес може клинички и хистолошки
да опонаша хистиоцитозу Лангерхансових ћелија, јер може бити присутан густи
инфилтрат Лангерхансових ћелија. Клиничке и хистолошке карактеристике
скабијеса код деце такође могу да личе на налазе у инфламаторној фази
Инконтиненције пигменти. Акропустулоза у детињству може опонашати
скабијес или га пратити услед преосетљивости.
Највероватније: атопијски дерматитис, дисхидротски екцем, пиодерма,
контактни дерматитис, реакција на ујед инсеката
Посумњати на: дерматитис херпетиформис, псоријаза, реакција на лек,
системски узроци пруритуса, делузије паразитозе

ЛЕЧЕЊЕ
Шуга се лечи комбинацијом скабицида и контроле контаминираног
окружења. Код свих инсектицидних терапија потребно је други пут поновити
њихову примену, обично недељу дана након почетног третмана, како би се
смањила могућност поновне заразе из контаминираног окружења, као и да би
се убиле све нимфе које су се излегле након првог третмана, а које су преживеле
у заштитној средини јајета.
Локални препарат се наноси преко ноћи на целу површину тела, од главе до
пете, код новорођенчади и старијих особа. У осталим старосним групама, лице
и глава се изузимају из лечења. Посебну пажњу треба обратити на простор
између прстију, интерглутеални расцеп, пупак и подручја испод и око ноктију.
Да би се смањила вероватноћа поновне заразе из контаминиране средине, за
време сваког третмана, одећу, постељину и пешкире коришћене током претходне
недеље треба опрати у врућој води и осушити на високој температури, или
чувати у врећи 10 дана. Релативно честа појава асимптоматских преносилаца
гриња у домаћинствима захтева да се истовремено третирају сви чланови
породице и други блиски контакти, чак и ако нису искусили свраб или друге
клиничке знаке. Кућни љубимци не могу преносити људске гриње и не морају
да се лече. Секундарне бактеријске инфекције треба лечити одговарајућим
антибиотиком.
Већина лечених особа осети олакшање од симптома у року од 3 дана, али
пацијенти морају бити обавештени да чак и након адекватне скабицидне
терапије, осип и свраб могу трајати до 4 недеље. Свраб током овог временског
периода обично се назива „посткабијетични свраб“. Пацијенте треба
обавестити да такве реакције не указују на неуспех у лечењу, већ представљају
одговор тела на мртве гриње које се с временом избацују (у року од 2 недеље)
заједно са нормалним љуштењем епидерма. Пацијентима треба објаснити да
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ће прекомерно прање коже грубим сапунима погоршати иритацију коже, и да,
уместо тога, могу користити оралне антихистаминике и емолијенте.

ЛЕКОВИ
1. Перметрин крема од 5% тренутно је стандардни топикални скабицид. Нема
документованих случајева резистенције скабијеса на перметрин, али толеранција почиње да се развија. Труднице, дојиље и деца млађа од 2 године треба да
ограниче његове две примене у размаку од једне недеље на само 2 сата дневно.
2. Линдан је формулисан у лосиону од 1% и има релативно слабу ефикасност.
Због могуће токсичности по ЦНС, контраиндикован је код превремено рођене деце, особа са крастастим скабијесом или већ постојећим кожним обољењима који могу повећати његову системску апсорпцију (нпр. атопијски дерматитис и псоријаза) и пацијената са поремећајем неконтролисаних напада.
Поред тога, широм света развија се резистенција скабијеса на линдан.1
3. Кротамитон, који је формулисан у 10% лосиону и креми, али је знатно мање
ефикасан од свих осталих понуђених опција (4).
4. Друга алтернативна терапија за скабијес су пет узастопних преконоћних наношења 5–10% сумпора у борном крему или емолијенсу. Његова ефикасност
достиже чак 60–96% са пет узастопних 24-часовних апликација. Употреба
сумпора је неуредна, смрдљива, оставља флеке и може изазвати надражујући
дерматитис, али сумпор је јефтин и можда је једини избор у деловима света у
којима недостатак средстава диктира терапију. Многи сматрају да је ово најсигурнији избор и за новорођенчад и труднице.
5. Орални ивермектин у облику таблета од 3 μg и 6 μg у дози од 200–400 μg/kg,
која се даје два пута, у размаку од 1-2 недеље (4). Ивермектин се ветеринарској
медицини се користи од 1981. године и има одлична антипаразитска својства.
Користи се за контролу онхоцерцијазе од 1987. године и продаје се у Сједињеним Државама за лечење стронгилоидиозе. Бројне студије потврђују његову
ефикасност у лечењу скабијеса, а стопе успешности достижу 100% у студијама
где се лече читава домаћинства и блиски контакти заражених појединаца, уз
одржавање строге контроле окружења.
6. Не препоручује се за употребу код деце лакше од 15 kg или код трудница или
дојиља због могуће неуротоксичности, Такође, иако је лечење оралним путем
згодно, ипак није ефикасније од топикалне терапије.
7. Код хиперкератотичног скабијеса препоручује се комбинација оралног ивермектина и топикалног скабицида, јер орални лек не може да продре кроз дебљину кератинозних наслага испод ноктију. Употреба локалног кератолитичког агенса (нпр. салицилне или млечне киселине) може помоћи у смањењу
хиперкератозе. Могућа је потреба за понављањем терапије два или три пута у
интервалима од 1-2 недеље (6).
Anonymous Labeling changes for lindane FDA Consum. 2003;37:6.
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ПРЕВЕНЦИЈА
Треба размотрити неколико мера како би се смањила могућност поновне
заразе скабијесом из контаминиране средине. Због честе појаве асимптоматских
носача гриња у домаћинству, сви чланови породице и блиски контакти треба да
се лече истовремено. Након третмана, лечене особе треба да носе чисту одећу,
а сву одећу, пешкире и постељину коришћене током претходне недеље треба
опрати у врућој води и осушити на високој температури. Ствари које се не перу
треба хемијски очистити, испеглати, ставити у сушилицу за рубље без прања
или их чувати у затвореној пластичној кеси на топлом месту током 2 недеље.
Подови, теписи, пресвлаке (и код куће и у аутомобилима), простор за игру и
намештај треба пажљиво усисати. Фумигација просторија се не препоручује.
Кућне љубимце такође не треба лечити јер не носе људске гриње скабијеса.
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