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Рецензија Зборника предавања на 24. семинару Школе
Педијатријска школа Србије, у трећој деценији свога постојања, наставља свој
пут и мисију, следећи у пракси потврђене вредности и додајући новине које време
доноси.
Следећи стечена искуства и одредбе Правилника о раду, на 24. семинару Школе
заступљено је укупно 17 тематских области (15 основних, од којих су две - клиничка
генетика и поремећаји метаболизма спојени у једну сесију у Програму и једна ужа
област). У Зборнику предавања, изузев једног рада аутора из Републике Српске, сви
остали су радови домаћих аутора (укупно 42 рада). Дакле, овога пута, за разлику од
ранијих година, пре пандемије ковида-19, изостало је учешће аутора из
педијатријских удружења из суседних земаља са којима је Удружење педијатара
Србије остварило вишегодишњу сарадњу. Зборник садржи радове из свих главних
тематских области педијатрије, као и радове уз дечје хирургије и радиологије.
Број радова по тематским областима: клиничка генетика – 1, ендокринологија –
3, имунологија и ковид-19 – 3, исхрана – 3, социјална педијатрија/примарна
здравствена заштита – 2, поремећаји метаболизма – 1, неонатологија – 2,
интензивна терапија и нега – 3, неурологија – 3, здравствени проблеми специфични
за адолесценцију – 3, гастроентерологија – 3, кардиологија – 4, нефрологија - 3,
хематологија - 4, дечја хирургија - 2, радиологија - 1. Одржавајући дугогодишњу
традицију, у Зборнику су публиковани, са три изузетка, сви радови предвиђени
Програмом предавања 24. семинара Школе.
Рецензенти са задовољством констатују да су у овом Зборнику видљиви
резултати вишегодишњих настојања да профил радова одговара потребама већине
педијатара - полазника Семинара и педијатара у целини. Наиме, у Зборнику су у
значајној мери заступљени радови који одговарају интересовањима и потребама
педијатара из примарне здравствене заштите, али и педијатара ангажованих у
хоспиталним установама, док је добар део радова од скоро подједнаког значаја за
педијатре на свим нивоима здравствене заштите деце и омладине.
У већини радова изнети ставови су у складу с актуелним научним и стручним
сазнањима, а углавном су презентовани јасним и разумљивим језиком и стилом, уз
прихватљив степен коришћења страних речи, израза и скраћеница. Међутим, било
би пожељно да радови садрже већи број илустрација и прегледних табела. Један,
истина мали, број аутора није се придржавао упутстава за припрему рукописа,
нарочито у погледу повезивања референција у тексту и употребе ћириличног писма.
У навођењу литературе и даље има грешака које су, с обзиром на академски ниво
аутора, тешко разумљиве и прихватљиве.
С обзиром на још актуелну пандемију ковида-19, у више области су разматрани
рази аспекти овог обољења: од утицаја пандемије на остваривање здравствене
заштите деце и омладине у примарној здравственој заштити, преко упутстава за
заштиту развоја деце и савета родитељима о томе, до указивање на поремећаје
менталног здравља адолесцената у пандемији и разматрања пост-ковид синдрома и
утицаја ковида-19 на групе имунокомпромитованих пацијената. Сувишно је

напоменути да ће ови прилози бити од велике практичне помоћи педијатрима на
свим нивоима здравствене заштите.
Сматрамо да су заслужиле да се истакну неке тематске области у којима се даје
заокружени приказ појединих проблема, што ће допринети лакшем и бржем
сналажењу у пракси: ендокринологија – са јасним и обухватним разматрањима
примарне, секундарне и терцијарне превенције дијабетеса мелитуса; нефрологијаса савременим приказом најчешћих хередитарних цистичних болести бубрега;
неонатологија- о ЦНС новорођенчета као нејвећој енигми у неонатологији
(нажалост, уз изостанак два рада из ове области).
Од великог практичног значаја за свакодневну праксу су и теме из адолесцентне
медицине (при чему указујемо на рад о карактеристикама савремених генерација
адолесцената), кардиологије (нови поглед на реуматску грозницу и употреба нове
формулације еналаприла), исхране (честе грешке у савременој исхрани, значај
биљних влакана и појединих врста липида у исхрани), хематологије (анемије у
пракси, знаци упозорења на малигну болест), гастроентерологије (превенција
целијакије, функционална опстипација), интензивне терапије (нови емпиријски
приступ антибиотској терапији у неонаталној сепси, off-label i off-licence употреба
лекова код критично оболеле деце), неурологије (повреде главе), поремећаја
метаболизма и клиничке генетике и дечје хирургије.
Похвалу заслужују и бројни други радови, али због ограниченог простора
истичемо радове који се баве појединим проблемима из кардиологије,
хематоонкологије, исхране, гастроентерологије, неурологије и радиологије.
Већина радова задовољава стручно-научне стандарде Школе, успостављане и
подизане дуже од две деценије. Неки радови, нарочито аутора с мањим искуством
али и неколицине искуснијих, нису на нивоу који се очекује. Уз активније учешће
модератора, чија је дужност да прегледају и поправљају радове аутора из своје
области, ове мањкавости, које се већ низ година понављају (и на што понављано
указујемо) биле би отклоњене. То важи и за словне и стилско-језичке грешке и
омашке, које постоје у незанемарљивом броју радова, што све указује да неки
модератори не обављају ваљано своје дужности, па су на рецензенте пале улоге и
редактора и лектора и коректора. Надамо се да ће Управа Школе имато ово у виду
приликом избора модератора за наредни семинар Школе.
Сви ови, и неки други, мањи недостаци, не могу да умање значај Школе као
сталног извора актуелних информација и упутстава за успешан рад дечјих лекара.
Рецензенти:
Проф. др Радован Богдановић
Проф. др Недељко Радловић
Београд, 15. мај 2022. год.
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1.1. ЗДРАВЉЕ ДЕЦЕ И ОСТВАРИВАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ
ЗАШТИТЕ У УСЛОВИМА ПАНДЕМИЈЕ КОВИД 19
Драгана Лозановић
Удружење педијатара Србије, Секција за социјалну педијатрију и примарну
здравствену заштиту
Увод
Здравствено стање одојчади и деце предшколског узраста од изузетног је
значаја за целокупно друштво. Заштити здравља ових популационих група
посвећује се посебна пажња не само због повећане осетљивости на дејство
различитих фактора који могу угрозити њихово здравље, већ и због чињенице да
лоше здравље и нездрави стилови живота у детињству могу као последицу имати
лоше здравље током читавог живота.
Пандемија ковид 19 започела је новембра 2019. године и драстично је
утицала на читав живот у породици, друштву, широј заједници у свакој држави на
свету, па и код нас. Активности здравствених служби, од почетка пандемије у
Србији, марта 2020. године, током целе 2020. године приоритетно су биле усмерене
на услуге ране дијагностике и лечења оболелих од ковида.
Циљ овог рада је да прикаже како је пандемија ковид 19 утицала на здравље
и здравствену заштиту деце предшколског узраста у Србији. Ради ширег увида, у
раду су коришћени подаци виталне статистике, као и доступни подаци о садржају
и обиму рада, нарочито превентивног, обиму обухвата вакцинацијом, као и осталих
активности на заштити здравља деце за последњих десет година. Посебно се истичу
разлике 2019. и 2020. године, јер, нажалост, подаци за 2021. годину још нису
званично доступни у статистичким приказима и другим публикацијама Института
за јавно здравље Србије, осим података Републичкогзавода за статистику који се
тичу демографије.
Изабрани подаци виталне статистике
Већ дуже време постојеће неповољне демографске тенденције кулминирале
су током пандемије: број живорођених од 61.693 у 2021. години за 369 је мањи од
броја у 2020. години (62.062) односно за 2.707 је мањи него у 2019. (64.399);
очекивана дужина живота на рођењу смањила се са 75,65 (2019.) на 74,3 године
(2020.); број умрлих у 2021. (135.901) већи је за 20.940 или за 18,2% него у 2020.
години када је умрло 114. 954, а то је за 15.392 више него 2019. (1,2).
Смртност деце до пет година
Све стопе смртности деце до 5 година у десетогодишњем периоду показују тренд
опадања, укључујући стопе смртности одојчади, неонаталне и перинаталне
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смртности, али у посматране две године (2019. и 2020.) ове стопе (на 1000
живорођених) расту: смртност деце до 5 година са 5,7 на 5,8; смртност одојчади са
4,8 на 5,0; неонатална смртност са 3,6 на 3,8; перинатална смртност са 7,0 (најнижа
у десетогодишњем периоду) на 8,3. У 2019. и 2020. години расподела смртности по
времену умирања деце до пет година није се променила: највећи број деце умире у
првој години живота, уз предњачећи удео умрлих прве недеље, односно првог
месеца по рођењу (1,2,3).
Mорбидитет регистрован у предшколским диспанзерима

У службама за здравствену заштиту деце укупан број регистрованих
обољења и стања био је у 2020. за 31,2% мањи него у 2019. години
(1.828630:2.660.895). Исто се запажа и за стопу оболевања деце узраста до 6 година
која је у 2020. била 4,8 по детету (најнижа у посматраном периоду), а у 2019. години
5,9 по детету, или 4053,8 : 5856,8 на 1000 деце. Структура морбидитета деце овог
узраста није се мењала све до 2020. године (Графикон 1).
Графикон 1. Процентуално учешће пет најчешћих група болести у укупном
морбидитету регистрованом у служби за здравствену заштиту предшколске деце
(Србија, 2015–2020.)
Извор: Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”
Запажа се да се значајно смањује стопа респираторних обољења, као и учешће ове
групе у структури морбидитета. Дуги низ година ова група је била одговорна за
више од 40% укупног морбидитета и заузимала је прво место све до 2020. године
(3). Учесталост обољења из ове групе у 2020. години је на другом месту, са стопом
од 1350, што је за 42,97% ниже него претходне године. Ношење маски, остале
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превентивне мере и прекид рада предшколских установа, као и породичне
изолације допринеле су смањењу респираторних болести. На првом месту у 2020.
години је група XX МКБ (фактори који утичу на здравствено стање и контакт са
здравственом службом, тј. шифре Z0-Z54, које означавају: „лица која траже
здравствене услуге ради прегледа и испитивања, остала лица потенцијално
здравствено угрожена заразном болешћу, лица у здравственим службама ради
одређених третмана и здравствене заштите и из других разлога“) са укупном стопом
од 1364,7, и учешћем од 33,7% у структури морбидитета деце у предшколским
диспанзерима (3). Претпоставка је да су родитељи у страху од ковида доводили
децу при појави повишене температуре, кијавице и других неспецифичних знакова
болести, као и ради тестирања на ковид због оболелог члана породице или
присуства вируса у колективу, ради провере лабораторијских анализа (4).
Ковид 19 се региструје од 2020. године, као нова дијагноза, У07 по МКБ, са
учесталошћу од 0,4% у структури морбидитета у предшколским диспанзерима (2).
Коришћење превентивне здравствене заштите у предшколским
диспанзерима
Просечан годишњи број посета педијатру по детету узраста од 0 до 6 година
у посматраном периоду се креће од 9 до највише 9,8 (2017), док је у 2019. години
забележен пад на 8,8, а 2020. године је износио 5 посета по детету, са око 64% првих
посета. Коришћење здравствене службе је драстично опало. Упоређење податак о
коришћењу здравствене службе последњих десет година (2010-2020.) показују да
ковид 19 није много утицао на број превентивних прегледа деце предшколског
узраста у Србији. Сва деца су имала најмање једну превентивну услугу сваке
године, укључујући и последње две године током пандемије ковида 19 (4).
Међутим, ако се посматра спровођење Националног програма и Правилника
о садржају и обиму превентивног рада, како педијатара тако и патронажних сестара,
нарочито у првој години живота, запажа се смањење обима и планираног обухвата.
Започете промене рада на унапређењу развоја деце у раном детињству и примена
Националног програма као и Националног програма за подршку дојењу и развојној
нези, нису могле бити спроведене у плаанираном и потребном обиму, из више
разлога: мањак кадрова, пренамена простора саветовалишта за децу у ковид
амбуланте, потпуни изостанак дела деце са превентивних прегледа, непоштовање
календара посета ради превентивних прегледа и имунизације, немогућност
педијатара и сестара да спроводе све планиране активности услед организационих
проблема узрокованих пандемијом.
Смањење броја расположивих педијатара наступило је у пандемији због
њиховог обољевања или болести чланова породице, као и због прераспоређивања
и учешћа у раду ковид болница и амбуланти. Често уступање простора дечјег
диспанзера (намењених за рад са здравом децом) за амбуланте и прегледе
пацијената са сумњом на ковид, смањило је доступност и коришћење ових
просторија за превентивни рад дечијег диспанзера.
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Спровођење имунизације
Обухват вакцинацијом и ревакцинацијом свим вакцинама у 2019. години,
предвиђен календаром обавезне имунизације већи је у односу на обухват постигнут
у 2020. години (Табела 1) (5,6,7).
Табела 1. Обухват спроведеном имунизацијом (%) у Републици Србији у
2019. и 2020. години

Узраст детета

Спроведена имунизација

Године
2019.
2020.

Прва година

BCG
Hep B вакцинација
DTaP-IPV-НiB вакцинација – 3 дозе
PCV 10 вакцинација - 3 дозе
DTaP-IPV-HiB ревакцинација 1.
PCV 10 ревакцинација
ММР једна доза
ДТ ревакцинација 2.
bOPV ревакцинација 2.
ММР 2. доза

98
90.9
95,1
91,5
90,7
91,5
88
93,5
93,4
91,9

Друга година
Пре уписа у основну
школу

97,7
86,7
91,7
88,4
84,9
76,9
78,1
67,3
82,0
84,1

Извори:1.https://immunizationdata.who.int/listing.html?topic=&location=SRB , 2.
Вељковић М..Актуелни подаци о спровођењу програма имунизације у Србији
У првој години живота задовољавајући број новорођене добио је само ВCG (у
породилишту) - 98% у 2020. години. Обухват деце у другој години је
незадовољавајући: ревакцинисано је DTaP-IPV-iB 85%, а PCV 77%. Вакцином
ММR обухваћено је само 78,1% деце. У Београду је тај проценат испод 75%. Тренд
смањења обухвата деце, нарочито ММR вакцином је настављен и наредне године,
што потврђује податак да је током првих 6 месеци 2021. год. обухват ММR
вакцином био још нижи, само 38,3% (7). Пре уписа у школу против дифтерије и
тетануса ревакцинисано је само 67% деце и то због недостатка вакцине, а ОПВ-ом
односно ММР-ом 82% односно 84% деце (6). Због малог броја деце која су примила
ову ММР ствара се реална претња за појаву епидемије малих богиња. Међутим,
током 2020. године спровођење програма обавезне имунизације деце је било
отежано и због честог погоршања епидемиолошке ситуације узроковане ковидом
19. Томе је допринела и конфузија коју су унели антиваксери, а у неким случајевима
и сами педијатри и други здарвствени радници, тако да је 2020. године обухват
вакцинацијом деце по календару имунизације драстично опао, нарочито ММР
вакцином.
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Посете болесне деце у предшколским диспанзерима
Број посета педијатру ради лечења, јасно указује на осетни пад коришћења
здравствене службе током пандемије. Претходних година просњчан број услуга по
детету је био око девет годишње, док је 2020. године преполовљен. Када
анализирамо рад изабраних педијатара, видимо и смањење броја куративних услуга
по детету, са просечних 25 годишње током претходних десет година, на 16 у 2020.
години (4).
Закључак
Пандемија ковид 19 негативно је утицала на спровођење планираних активности у
реализацији националних програма, које се тичу здравствене заштите деце и
омладине: основног Програма, Националног програм за унапређење развоја деце у
раном детињству, Националног програма за подршку дојењу, породичној и
развојној нези новорођенчета, као и Програма обавезне имунизације и других
активности на промоцији и унапређењу здравља деце у Србији. Потешкоће у вези
са доступношћу примарне здравствене заштите изазване пандемијом ковид-19, уз
велики број оболелих и стални рад са најнижим бројем педијатара и здравствених
радника и сарадника током пандемије, много су допринели умањењу резултата
постигнутог вишедеценијским јачањем капацитета здравственог система и
здравствене заштите деце најранијег узраста.
Литература
1.
2.

3.

4.

5.
6.
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Републички завод за статисртику. Витална статистика.
http://devinfo.stat.gov.rs/vitalna/libraries
Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”. Здравствено –
статистички годишњак Републике Србије 2020. октобар 2021.
https://www.batut.org.rs/index.php?content=77. Преузето 20.3.2022.
Богдановић Р. Морталитет и морбидитет деце и адолесцената у Србији. У:
Богдановић Р, Радловић Н. (уредници). Педијатрија, друго допуњено издање.
Београд: Академска мисао (у штампи).
Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”. Република
Србија. Одабрани здравствени показатељи за 2019. годину. Београд, 2020.
https://www.batut.org.rs/index.php?content=2275. Преузето 20.3.2022.
Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”. Извештај о
спроведеној имунозацији на територији Републике Србије у 2019. години. Београд
2020. https://www.batut.org.rs/index.php?content=2128. Преузето 9.4. 2022.
Вељковић М. Актуелни подаци о спровођењу програма имунизације у Србији.У:
Вебинар: Вакцинацијом јачамо имунитет деце. Да се заборављене епидемије не
врате! 8.4.2021.www.udruzenjepedijatara.rs/vebinari. Preuzeto 9.4.2022
https://immunizationdata.who.int/listing.html?topic=&location=SRB
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1.2. КАКО ЗАШТИТИТИ РАЗВОЈ ДЕЦЕ И ПОМОЋИ
РОДИТЕЉИМА ТОКОМ ПАНДЕМИЈЕ
Ивана Михић
Одсек за психологију, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду
Концепт подстицајне неге (1) сумирао је резултате огромног броја
истраживања и дао обухватан одговор на питање какво окружење се сматра
квалитетним за раст, развој и учење у раном детињству. Такво окружење је пре
свега негујуће и усмерено на потребе детета из домена физиолошких, али и
емотивних, социјалних и потреба за сазнавањем, аутономијом и самосталношћу.
Затим, то окружење је подстицајно - ослоњено на квалитетне односе и интеракцију,
учешће и укљученост детета у рутине породичног живота, чиме се осигуравају
прилике за учење кроз истраживање и игру.
Основна потка, на којој се темељи и усмереност на потребе детета, али и
вештина да се подстакне развој и учење, јесте старатељева респонзивност, вештина
да се прати дететово понашање, и у њему - на основу познавања вештина која дете
има и начина на које комуницира – да се препознају сигнали којима дете изражава
различите потребе, жеље или интересовања, те коначно, да се на њих одговори тако
да се дете осећа емотивно сигурно и заштићено, подржано, уважено и спремно да
сазнаје и учествује у свету око себе. Респонзивност ће бити видљива и у начину на
који родитељ осигурава за дете здравствену негу, начин на који се бави исхраном
детета, на који креира за дете емотивно сигурно, физички безбедно окружење, на
који васпитава и реагује на нежељена понашања детета, и, коначно, начин на који
креира прилике за учење темељено на игри у кући.
Респонзивност се учи у интеракцији родитеља и детета. Њу ће умањити
недостатак прилика за контакте и интеракцију са дететом, проблеми у менталном
здрављу родитеља, а пре свега стрес, како онај свакодневни, родитељски стрес или
стрес везан за балансирање професионалним и породичним улогама, али и
интензивни стрес који је праћен снажним негативним емоцијама љутње, туге,
немоћи, анкзиозности и изолованости.
Ефекти пандемије на квалитет бриге и подстицај развоју детета
У контексту пандемије COVID19 значење подстицајног и негујућег окружења за
дете није се променило. Али оно што је било другачије јесте огромна количина
стреса у животу родитеља, велики број промена у организацији живота,
8

Ивана Михић

свакодневног функционисања и окружења у ком дете и породица живи (нпр. рад од
куће, затварање вртића или школовање на даљину). Зато су расле потребе детета за
подршком, а умањивала се респонзивност- основни алат који родитељ има како би
на потребе детета одговорио увремењено, и за дете био доступан, прихватајући и
негујући.
У овој области, истраживања су најдоследније пратила ефекте искустава
изолације, забринутости и неизвесности, промена у свакодневном животу и других
извора стреса у току пандемије на ментално здравље родитеља и квалитет бриге о
деци у најранијем детињству. Подаци указују на то да су депресија, анксиозност и
стрес (на нивоу клинички значајних симптома) значајно изражени и код мајки и код
очева у овом периоду (2,3,4). Раније доказивани ефекти оваквих стања на квалитет
бриге о детету тичу се појачаних ризика за злостављање, занемаривање,
кажњавајуће васпитне праксе, снижавање квалитета бриге о детету у домену
подстицаја развоја, али и видљивих ефеката на добробит и ментално здравље деце,
тешкоће у регулацији емоција детета, повлачење, агресивно понашање код детета,
повећан ризик од психопатологије у детињству. У овим истраживањима посебно
вулнерабилним описује се период транзиције у родитељство (5,6). Ризици
појачаног стреса, анксиозности и депресије у трудноћи тичу се повећаних ризика за
побачај, превремено рођење, ниску телесну масу, низак Апгар скор на рођењу,
затим повећаних ризика за проблеме у когнитивном развоју деце рано у детињству;
осим тога ту су проблеми из домена менталног здравља мајки након порођаја
(изражени симптоми постпарталне депресије) који надаље, сами по себи, остварују
низ негативних последица на однос родитеља и детета и дететов раст и развој (5).
Сви ови ефекти израженијег стреса, депресије и анксиозности уочени су и у
истраживањима бриге о деци у контексту пандемије (2,3,7,8,9,10). Додатни захтеви
које су ограничења и промене у свакодневном животу током пандемије ставили
пред родитеље тицали су се рада од куће, затварања вртића и слично. Ови захтеви
су резултовали мање квалитетним интеракцијама са дететом у породицама
најмлађих (нпр. значајним смањењем учесталости заједничке игре и повећањем
времена пред екранима), као и додатним стресом уз - важно је приметити - значајно
интензивнију изложеност деце последицама депресије, анксиозности и дистреса
родитеља (8).
Начини подршке породицама
Подршка породицама која је усмерена пре свега на препознавање стреса,
ефеката стреса на ментално здравље родитеља, те на развој стратегија ношења са
стресом и кризом, управљања емоцијама, превазилажења изазова и прилагођавања
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на контекст живота изазван кризом, неопходна је како би се за децу осигурало
подстицајно и негујуће окружење, али и адекватна родитељска подршка у ношењу
са стресом и прилагођавању на новонасталу ситуацију.
У току пандемије у свету су предузимане различите активности усмерене
управо на ове аспекте менталног здравља родитеља. Оне су користиле теле- и видео
саветовање, доступне интерактивне апликације и сличне начине подршке. Код нас
је најсистематичнија подршка и брига о родитељима пружана путем видео сусрета
са породицама од стране патронажних сестара и то од трудноће мајке до узраста
одојчета. Подршка је укључивала реализацију уобичајених садржаја патронажних
посета, али и интензивнији рад на подршци менталном здрављу, креирању мреже
подршке, информисању о безбедном поступању везаним за старање о детету у
контексту ковида 19 и праћењу успостављања односа родитеља и детета у првим
данима заједничког живота. Евалуације су указале на то да је овај облик рада био
веома добро прихваћен и од стране породица, али и од стране патронажних сестара.
Смернице које је за реализацију ових посета креирао Институт за јавно здравље
Србије биле су снажна подршка сестрама да се укључе у овакав облик рада уз
флексибилне начине своје услуге породицама.
Генерално, међутим, када је у питању подршка родитељима за бригу о детету,
пандемија ковид 19 је указала на то да су услуге и облици подршке породицама које
имамо веома нефлексибилнe и да генерално подразумевамо добро ментално
здравље и прилагођавање на стрес родитеља. Зато је важно да отворимо питање
колико смо заиста свесни потреба породица како бисмо били у могућности да се за
децу креирају сигурна, негујућа и подстицајна окружења и колико смо, као
стручњаци, спремни да се на тај начин породицама бавимо и своје начине рада
прилагођавамо и мењамо да бисмо породице досегли онда када су најрањивије.
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2.1. ТРАНЗИТОРНИ МЕТАБОЛИЧКИ ПОРЕМЕЋАЈИ КАО
УЗРОК ОШТЕЋЕЊА МОЗГА КОД НОВОРОЂЕНЧАДИ
Јелена Мартић
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије ”др Вукан Чупић”
Медицински факултет Универзитета у Београду
Оштећење централног нервног система (ЦНС) у неонаталном периоду
манифестује се клиничком сликом неонаталне енцефалопатије (НЕ) коју
карактерише поремећај стања свести, конвулзије, депресија дисања, измењен
тонус мишића, поремећаји функција услед оштећења кранијалних нерава,
ослабљени или пренаглашени рефлекси (1). Наведени поремећаји често су
удружени са знацима оштећења других органа и система. Могу се јавити
непосредно по рођењу, у првим данима (рана НЕ), али и у каснијем периоду, по
отпусту новорођенчета из породилишта, обично после трећег дана живота (касна
НЕ).
Непосредно по рођењу, најчешћи узрок НЕ је нарушена циркулација – исхемија
и недовољан доток кисеника – хипоксија, ентитет познат под називом
хипоксично-исхемична енцефалопатија (ХИЕ). Испитивања клиничких,
електроенцефалографских (ЕЕГ) и налаза на магнетној резонанцији (МР)
ендокранијума показала су да је ХИЕ у 50-80% узрок НЕ, због чега се у пракси
ови појмови често поистовећују (2, 3, 4). Међутим, ови термини се не могу
користити као синоними, јер НЕ може бити узрокована и другим пормећајима,
почев од инфекција, транзиторних метаболичких поремећаја, билирубином
индукованог оштећења мозга, хематолошких поремећаја који могу довести до
интракранијалног крварења или исхемије, урођених болести метаболизма,
различитих неуродегенеративних болести или епилептичких синдрома (1, 5, 6).
Манифестације оштећења мозга новорођенчета
Најупадљивије манифестације НЕ су конвулзије и поремећај свести, најчешће у
виду летаргије или у тежим случајевима коме. Конвулзије се код новорођене деце
јављају чешће него у другим животним периодима. Учесталост варира у
зависности од гестације и телесне масе на рођењу и креће се од 58 на 1000
живорођених код новорођенчади веома мале телесне масе до 1-3,5 на 1000
живорођених код терминске новорођенчади (4, 7). Специфичне су по својим
клиничким и електроенцефалографским карактеристикама, етиологији, начину
лечења и утицају на каснији неуролошки развој. Најчешће су последица акутног
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оштећења мозга или поремећаја функције ЦНС-а, а могу се јавити изоловано или
удружене са другим знацима НЕ. Међу најчешћим узроцима неонаталних
конвулзија узроцима неонаталних конвулзија, поред ХИЕ су и транзиторни
метаболички поремећаји. Захтевају ургентно збрињавање, не само у смислу
потпоре виталних функција због могуће респираторне депресије, већ и неодложну
примену антиконвулзивне терапије у циљу спречавања секундарног оштећења
мозга.
Поремећај свести код новорођенчади, као неспецифичан симптом, може бити
узрокован различитим патолошким стањима. Код новорођене деце нетрауматски
узроци су значајно чешћи у односу на траумаске, а широк спектар ове групе
узрока поремећаја свести захтева свеобухватан дијагностички приступ са
пажљивим прегледом свих органа и система, хитним прегледом основних
лабораторијских налаза (гликемија, електролити серума, ацидобазни статус, крвна
слика, коагулациони скрининг), потом електроенцефалографским,
неурорадиолошким (иницијално ултразвук ЦНС-а, потом МР) и по потреби
даљим лабораторијским испитивањем (11, 12).
У иницијалној стабилизицији новорођенчета са акутним неуролошким
поремећајем, неопходно је обезбедити проходност дисајног пута, адекватну
вентилацију и циркулацију, прилив глукозе до мозга, кориговати електролитне
поремећаје и ацидозу, купирати конвулзије. Специфична терапија НЕ зависи од
узрока, стога је брза дијагноза у неким болестима животно спашавајућа.
Најчешћи транзиторни метаболички поремећаји
Хипогликемија
У интраутерусном периоду снабдевање плода глукозом и хранљивим
материјама је константно, док по пресецању пупчане врпце, долази до наглог
прекида прилива што резултира ниском концентрација глукозе у прва два сата по
рођењу. Ово физиолошко стање потребно је разликовати од патолошке
хипогликемије новорођенчета, која захтева лечење. Само дефинисање нивоа
концентрације глукозе у крви која захтева супституцију зависи од више фактора:
узраста новорођенчета (у сатима), гестације, клиничког одговора на
хипогликемију (симптомска или асимптомса), резерви алтернативних извора
глукозе. У патогенези неонаталне хипогликемије, као најбитнији фактори
издвајају се смањено снабдевање глукозом услед недвољних резерви гликогена
(прематуритет, интраутерусни застој у расту) и нарушене продукције због
16

Георгиос Константинидис, Јелена Мартић

смањене гликогенолизе и глуконеогенезе или због повећане потрошње глукозе
услед хиперинсулинизма (новорођенчад мајки с дијабетесом мелитусом) или у
стањима са повећаним метаболичким потребама (полицитемија, сепса, асфиксија)
(8).
Неуролошки симптоми хипогликемије обухватају тремор, летаргију, апнеје,
млитавост и појаву конвулзија. Сматра се да је хипогликемија узрок 3%
неонаталних конвулзија, а њихова удруженост носи значајан ризик за неоповољан
неуролошки развој (4, 9). Налази нуклеарне магнетне резонанције мозга
новорођенчета са дуготрајном хипогликемијом показују карактеристичан налаз
дифузних кортикалних и субкортикалних оштећења беле мождане масе претежно
локализованих у окципиталним и паријеталним лобусима. Један од циљева
откривања и промптног лечења хипогликемије је и спречавање неуролошких
секвела.
Препорукама неонатолошких и ендокринолошких асоцијација, дефинисане су
концентрације глукозе у крви новорођенчета које захтевају лечење (Табела1).
Симптомско новорођенче:
узраст <48 сата, концентрација глукозе <2,8 mmol/L (50 mg/dL)
узраст >48 сата, концентрација глукозе <3,3 mmol/L (60 mg/dL)
Асимптомско новорођенче
узраст <4 сата са концентрацијом глукозе <1,4 mmol/L (25 mg/dL)
узраст између 4 и 24 сата са концентрацијом глукозе <1,9 mmol/L (35
mg/dL)
узраст између 24 и 48 сата са концентрацијом глукозе <2,8 mmol/L (50
mg/dL)
узраст >48 сата са концентрацијом глукозе <3,3 mmol/L (60 mg/dL) (10).
Терапија симптомске хипогликемије у неонаталном периоду подразумева
интравенски болус глукозе (200 mg/kg) током 5 минута (2 ml/kg 10% раствора
глукозе), потом наставак континуиране примене инфузије глукозе у
концентрацији 6 до 8 мг/кг/мин. Код асимптомске неонаталне хипогликемије,
парентералним путем лечи се само тешка хипогликемија (10).
У циљу спречавања хипогликемијског оштећења мозга, неопходно је
спровођења скрининга хипогликемије код ризичне групе новорођенчади
(превремено рођени, новорођенчад мале телесне масе за гестацију, хипертрофична
и новорођенчад мајки са дијабетесом мелитусом).
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Хипонатремија
Неонатална хипонатремија, која се дефинише као концентрација натријума у
серуму <128 mmol/l, спада у најчешће поремећаје електролитног баланса код
новорођенчади. У раном неонаталном периоду, најчешће је дилуционог типа,
узрокована вишком укупне телесне течности, обично услед већег интравенског
уноса или неадекватног излучивања (синдром неадекватне секреције
антидиуретског хормона). Након прве недеље од рођења, обично је узрокована
негативним балансом натријума, услед повећаног реналног губитака због
незрелости тубулске функције или примене антидиуретске терапије. Једно од
ређих стања о којима увек морамо мислити је и конгенитална адренална
хиперплазија, где хипонатремија постоји због поремећаја синтезе
минералокортикоида (11, 12).
Блага, хронична хипонатремија својим продуженим током омогућава
адаптацију мозга на хипоосмолалне услове, остављајући мање последице од
акутно настале (< 48 сати) или тешке хипонатремије. Концентрације натријума
<120 mmol/l могу бити праћене сликом хипонатремијске енцефалопатије.
Клинички знаци акутне хипонатремије се деле на ране: иритабилност, мишићна
слабост, летаргија, повраћање и касне: апнеа, кома, плућни едем, срчане аритмије,
конвулзије, хипотермија, анизокорија, декортикација (11-13).
Нарочито код превремено рођене новорођенчади, хипонатремија представља
значајан фацтор ризика за неповољан исход: повећан морталитет, настанак
церебрлане хеморагије или нарушен неуролошки развој у смислу настанка
церебралне парализе, поремећаја памћења и понашања (14, 15, 16). Такође, код
новорођенчади са перинаталном асфиксијом, хипонатремија је један од фактора
повезаних са повећаним морталитетом. Акутна, тешка хипонатремија је честа
приликом оперативног лечења новорођенчади, узрокован применом хипотоних
раствора.
Лечење хипонатремије зависи од њеног узрока. Код дилуционе хипонатремије
спроводи се рестрикција уноса течности и диуретска терапија. Код губитака
натријума, потребно је вршити надокнаду натријума, која зависи од брзине
настанка и степена хипонатремије (12).
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Хипернатремија
Хипернатремија је у неонаталном период чешћа него у другим животним добима.
Дефинише се концнетрација натријума у серуму већа од 150 mmol/l.
Патофизиолишки механизми подразумевају ексцесивни губитак течности у
односу на натријум (хипернатремијска дехидрација), повећани унос натријума или
комбиновано (17). У неонаталном периоду, представља животно угрожавајуће
стање удуржено са едемом мозгра, интракранијалним крварењем,
хидроцефалусом. Иницијални знаци подразумевају летаргију, хиперрефлексију,
спастицитет, хипертермију и конвулзије. Посебан значај има код превремено
рођене новорођенчади и новорођенчади на природној исхрани, када је удружена
са дехидрацијом. Корекција хипернатремије мора бити врло постепена, у случају
дехидрације спроводи се давањем физиолошког раствора с глукозом (17, 18).
Хипокалцемија и хипомагнезиемија
Хипокалцемија новорођенчета се испољава наглашеним тетивним рефлексима,
тремором, конвулзијама фокалног типа (4). У првим данима по рођењу, углавном
је удружена са другим патолошким стањима (асфиксија, матернални дијабетес),
док у каснијем неонаталном периоду се чешће јавља као изоловани узрочник
конвулзија (4, 19). Настаје услед нутритивног дисбаланса (неправилан однос
фосфора и калцијума у млеку), ендокринолошких (матернални
хиперпаратиреоидизам, неонатални хипопаратиреоидизам) или генетских
поремећаја (Di George синдром). Хипомагнезијемија такође је узрок неонаталних
конвулзија, често је праћена хипокалцемијом, што може некада одложити
специфичну терапију. Код новорођенчади с упорном хипокалцемијом увек је
неопходно проверити и ниво магнезијума (19).
Билирубином индуковано оштећење мозга
Оштећење ЦНС-а услед повишених вредности билирубина код новорођенчади
препознато је пре више од једног века, када је и описан ентитет керниктеруса (20).
Промене на ЦНС-у код новорођенчади са хипербилирубинемијом последица су
преласка „слободног“ билирубина (фракција некоњугованог билирубина која није
везана за албумине у серуму) и директног токсичног ефекта на неуроне,
предилекционо у глобусу палидусу, хипокампусу, субталамичним и једрима
окуломоторног и кохлеарног нерва (21, 22). Манифестације акутне билирубинске
енцефалопатије обухватају ране симптоме у виду летаргије, слабијег узимања
оброка, затим наступа узнемиреност, плач високог тоналитета, хипертонија,
19

Neonatologija

извијање у опистотонус, а потом и конвулзије уз даљу прогресију поремећаја
свести до коме. Последице керниктеруса су трајне неуролошке секвеле у виду
дискординације покрета (атетоза, дистонија, спастицитет), сензоринеуралног
губитка слуха, парализе погледа (4, 21). Велики значај у спречавању настака
билирубином индукованог оштећења ЦНС-а има антенатална превенција
(скрининг мајке на изоимунизацију, примена анти-Rh имуноглобулина, фетална
трансфузија), рана детекција пораста билирубина, нарочито код ризичних
категорија (превремено рођени, хемолизна болест, инфекције), правовремено
започињање фототерпије и правилна процена потребе за ексангвинотрансфузијом
(4, 22).
Закључак
Акутни неуролошки поремећаји код новорођенчади манифестују се сликом НЕ,
најчешће у виду поремећаја свести и конвулзија. Етиологија НЕ је разноврсна, а
транзиторни метаболички поремећаји су значајан узрок ове патологије. Међу
најзначајнијим транзиторним метаболичким поремећајима издвајају се
хипогликемија, поремећаји електролита (пре свега хипонатремија) и билирубином
индуковано оштећење мозга.
Новорођенче са знацима акутног оштећења ЦНС-а захтева свеобухватан
дијагностички приступ са пажљивим прегледом свих органа и система, хитним
узимањем основних лабораторијских анализа, електроенцефалографским,
неурорадиолошким и по потреби даљим специфичним испитивањем. Увек треба
имати на уму да неки транзиторни метаболички поремећаји могу представљати и
пратећи налаз, а не примарни узрок оштећења ЦНС-а. Међу првим мерама лечења,
поред стабилизације виталних параметара је и симптомска терапија у виду
корекације хипогликемије, електролитних поремећаја, ацидозе, али и специфична
терапија попут спречавања билирубином индукованог оштећења мозга применом
фототерапије и ексангвинотрансфузије.
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2.2. ДИЈАГНОСТИЧКИ И ТЕРАПИЈСКИ ПРИСТУП
НОВОРОЂЕНЧЕТУ СА АПНЕЈОМ
Татјана Николић
Клиника за гинекологију и акушерство
Универзитетски клинички центар Србије
Једна од значајних манифестација незрелости централног нервног система
(ЦНС) новорођенчета је ирегуларно дисање. У склопу незрелости респираторног
центра, код превремено рођене деце, уобичајено се виђа такозвано “периодично
дисање” које крактеришу наизменичне фазе дисања и пауза у трајању од 3 до 10
секунди (1, 2, 3, 4). Веома незрелу новорођенчад карактерише и појава
интермитентних хипоксемија, које се прогресивно развијају током прве 4 недеље,
спонтано пролазе након 6.-8. недеље живота и обично не захтевају клиничку
интервенцију (1).
У склопу незрелости, виђа се и још израженији поремећај дисања под називом
апнеја прематуритета. За разлику од периодичног дисања, апнеја се дефинише као
прекид дисања у трајању од 20 секунди, или краће уколико је праћена значајном
хипоксемијом (SatО2 ≤ 80%) и/или брадикардијом (СФ ≤ 85/min) (1, 2, 3, 5,6).
Апнеја прематуритета се сматра развојним поремећајем у склопу физиолошке
незрелости новорођенчата гестацијски млађег од 37 недеља. Незрела контрола
дисања код њих је одраз измењене активности и централних и периферних
хеморецептора, као и слабије неуромускуларне контроле проходности горњих
дисајних путева (1, 2, 6). Стога је и степен незрелости дисаjне функције, па у склопу
тога и учесталост појаве апнеја, обрнуто пропорционална гестацијској зрелости
новорођенчета. Тако код готово све новорођенчади гестацијски млађе од 28 недеља
могу бити очекиване апнеје, у око 50% новорођенчади гестације 30-31 недеља и
код мање од 10% каснопретерминске новорођенчади (35-36 ГН) (1, 3, 4, 5, 7).
У односу на патогенетски механизам настанка, апнеје се класификују као
централне, опструктивне и мешовите. Централну апнеју карактерише одсуство
покушаја дисања и назалног протока ваздуха, за разлику од опструктивне где
постоји покушај удаха и напор да се превлада парцијална или комплетна
опструкција дисајниог пута. Мешовита апнеја обухвата оба механизма. (2, 4).
Апнеја претерминског новорођенчета је по механизму настанка најчешће
централна или мешовита. У односу на етиопатогенезу, апнеје прематуритета се
називају и примарне апнеје. Терминско новорођенче ретко има ову врсту апнеје.
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Појава апнеја код зрелог новорођенчета обично је клинички знак присуства неког
од бројних различитих патолошких стања укључујући инфекцију, хипоксичкоисхемијску енцефалопатију, конвулзије, интракранијалну хеморагију или
церебрални инсулт, депресију дисања изазвану лековима, хипербилирубинемију,
анемију, нестабилну температуру окружења, глукозо-електролитни и циркулаторни
дизбаланс, успорено гастрично пражњење, као и микрогнацију и остале узроке
опструкције дисајног пута. За разлику од примарне, апнеју која има патолошку
основу називамо секундарном апнејом (2, 4, 5)
Типично клиничко испољавање апнеје је, као што и дефиниција каже, прекид
дисања у трајању од 20 секунди или краће уколико је праћена хипоксемијом и/или
брадикардијом. Код новорођенчади која су интубирана, механичка вентилација
маскира типичне прекиде дисања и апнеја се испољава епизодама хипоксемије и
брадикардије. Апнеја прематуритета почиње да се јавља у првим данима живота и
интензивира се у наредним недељама. Код терминског новорођенчета, или
претерминског новорођенчета које је неко време (1-2 недеље) било стабилног
општег стања, изненадна појава апнеја може бити клинички знак секундарне апнеје
(2).
Имајући у виду да се појава апнеја очекује код готово све екстремно незреле и
половине умерено незреле новорођенчади, кардиореспираторни мониторинг треба
спроводити код све претерминске новорођенчади гестацијски млађе од 35 недеља.
Континуираним праћењем новорођенчета апаратима за кардиореспираторни
мониторинг или пулсоксиметрију, биће регистрована појава, дужина и интензитет
апнеја (2, 3). Још увек се не зна довољно о потенцијалним ефектима апнеје на
неуроразвојни исход, али свакако дуготрајна апнеја и брадикардија, снижењем
артеријске тензије, може водити церебралној хипоперфузији и хипоксичноисхемичном оштећењу незрелог мозга (5).
Дијагноза апнеје прематуритета, иако најчешћа, поставља се искључивањем
других узрока апнеје новорођенчета. У том смислу, при анализи анамнестичких
података треба обратити пажњу на податак о примени магнезијум сулфата или
опијата мајци и новорођенчету, податак о гестацијском дијабетесу код мајке,
присуство фактора ризика за сепсу новорођенчета, трауматски порођај и/или
перинаталну асфиксију новорођенчета. (2, 3). При прегледу новорођенчета са
апнејама треба обратити посебну пажњу на евентуално присуство клиничких
знакова хипогликемије, сепсе, анемије, некротичног ентероколитиса, неуролошких
поремећаја, као и присуства конгениталних аномалија горњих дисајних путева и
проблема при храњењу. Основна лабораторијска евалуација би требало да обухвати
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анализу комплетне крвне слике, глукозно-електролитног статуса и гасне анализе
крви. Додатне анализе такође треба урадити у случају сумње на инфекцију
(хемокултура, уринокултура, лумбална пункција, вирусолошке анализе) и на
метаболичке поремећаје, и размотрити потребу за радиографијом плућа и
ултразвучним прегледом ЦНС (2, 3, 4).
Терапијски приступ зависи од узрока апнеја. Уз лечење етиолошког узрока
секундарне апнеје, треба искључити и присуство фактора ризика за развој апнеје. У
том смислу треба пратити температуру средине у којој новорођенче борави,
обратити пажњу на евентуално присуство показатеља могућег развоја инфекције и
анемије, водити рачуна о позицију главе и врата, проходности носа, као и потреби
за оксигенотерапијом (3). Када се искључи секундарна апнеја, разматра се потреба
за лечењем апнеје прематуритета. Мада још увек нема консензуса о томе када треба
започети терапију, уобичајено се спроводи код понављаних апнеја које не пролазе
спонтано или уз минималну стимулацију и удружене су са значајном хипоксемијом
или брадикардијом. Уз респираторну подршку и опште мере превенције апнеја,
примена метилксантина, а посебно кафеина, прихваћена је као прва терапијска
опција. (1, 3).
Метилкасинтини се, у терапији апнеја, примењују већ више од 40 година. Уз
антагонистичко дејство на А1 и А2 аденозинске рецепторе, они активирају и
респираторне центре у продуженој мождини, повећавају осетљивост на CO2,
подстичу бронходилатацију и контракцију дијафрагме и респираторне
мускулатуре, и тако делујући и на централне и на периферне механизме, значајно
доприносе бољој респираторној функцији (1, 3, 5). Систематске анализе су показале
да су и кафеин и теофилин ефикасни у превенцији и смањењу апнеја, као и смањењу
потребе и краћем трајању механичке вентилације. Међутим, кафеину се даје
предност узимајући у обзур дуже полувреме живота (41-231 h) у плазми, већу
терапијску ширину и безбедност примене због које није неоходно контролисати
концентрације лека током терапијске примене. Уз смањивање апнеја, показало се
да кафеин утиче и на смањење оштећења беле мождане масе у склопу перинаталне
хипоксије и регулацију инфламаторних механизама, те да код екстремно незреле
новорођенчади смањује учесталост и израженост бронхопулмоналне дисплазије,
перзистентног дуктуса артериозуса, ретинопатије прематуритета, kao и да је
неуроразвојни исход бољи у коригованом узрасту 18 до 24 месеца. На основу
досадашњих студија, препоручује се иницијална доза 20 mg/kg ТМ кафеин цитрата
(10 мг/кг кафеинске базе) и надаље доза одржавања 5-10 mg/kg дневно. Лек се може
применити интравенски или перорално, а стабилна концентрација у серуму се
постиже 5 до 7 дана од почетка терапије. Превенцију апнеја би требало започети
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првих дана, а код екстремно незреле новорођенчади чак унутар првих 24 h живота
у циљу смањења потребе за интубацијом и скраћења дужине механичке
вентилационе потпоре (1, 3, 5).
Примена неинвазивне вентилаторне потпоре такође се показала значајном у
превенцији апнеја. Назална примена континуираног позитивног притиска у
дисајним путевима (nCPAP) одржавањем проходности и смањењем могучност
колапса дисајних путева, бољим функционалним резидуалним капацитетом и
оксигенацијом, продужењем експиријума и смањењем тахипнеје, значајно
олакшава дисање, те се сматра ефикасном и безбедном мером превенције и лечења
опструктивне и мешовите апнеје (1, 3, 5). Последњих година, као алтернатива
примени nCPAPа, примењује се и висок проток овлаженог загрејаног ваздуха
(HHFNC), али се очекују резултати већих студија које ће упоредити ефикасност
ових метода (1). У случају да се, уз примењене мере терапије и потпоре, апнеје
наставе или интензивирају, треба размотрити потребу за интубацијом и
механичком вентилацијом, или за почетак примену назалне интермитентне
вентилације позитивним притиском (NIPPV) (3).
Поред терапије метилксантином и респираторне подршке, препоручују се и
различите додатне мере, чија је примена индикована код новорођенчади
гестацијски млађе од 35 недеља под ризиком за развој апнеје и придружене
хипоксемије. Уз одговарајућу температуру, и по потреби контролисану
оксигенацију окружења, одржавање проходности дисајних путева и избегавање
екстремне флексије или екстензије врата, пронаторни положај може допринети
торакоабдоминалној синхронији дисања и стабилизовати грудни кош (3, 5). Као
додатне мере, које би могле утицати на смањење учесталости апнеја, разматра се
ефекат примене трансфузије еритроцита, као и тактилна и олфакторна стимулација
(1, 3).
Обично је потребно више недеља примене терапије и подршке до успостављања
респираторне контроле незрелог новорођенчета. Ипак, период у коме се апнеје
јављају је временски ограничен и најчешће оне спонатно престају достизањем
постконцепционалне старости 36 до 40 недеља код вечине незреле новорођенчади,
осим оне екстремно незреле код kоје могу перзистирати неколико недеља дуже (3,
5).
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3.1. ШТА НАМ ДОНОСИ АДОЛЕЦЕНЦИЈА КАДА ДЕЦА
СА ПОРЕМЕЋАЈИМА ИЗ СПЕКТРА АУТИЗМА
ПОРАСТУ?
Милица Пејовић Милованчевић, Вања Мандић Маравић
Институт за ментално здравље, Београд
Медицински факултет Универзитета у Београду
Увод
Поремећаји из спектра аутизма (ПСА) представљају групу поремећаја чије су
главне клиничке карактеристике квалитативно оштећење социјалних интеракција,
поремећај вербалне и невербалне комуникације, као и сужена интересовања и
репетитивне активности. ПСА се такође карактеришу раним настанком, успореним
развојем кључних психолошких функција, варијацијом симптома са годинама, као
и хроничним током са различитим нивоом оштећења функционалности (1). Иако је
значајно порасло интересовање за, као и препознавање поремећаја спектра аутизма,
мали број истраживања се бавио прогресијом клиничке слике и функционисања
особа са аутизмом од детињства преко адолесценције у одрасло доба. У последње
две деценије, дошло је до побољшања служби и интервенција за ову популацију,
као и за њихове породице(2), али многе потребе остају непрепознате.
Код адолесцената и одраслих са аутизмом, важно је обратити пажњу на то како
се развија клиничка слика, когнитивно и опште функционисање ових особа. Такође
је важно сагледати које су додатне тешкоће са којима се особе са ПСА суочавају,
као што су друга психијатријска, али и соматска обољења, те потешкоће у
социјалном функционисању.
Развој/трајекторије основних аутистичних симптома током адолесценције и
раног одраслог доба
По
питању
основних
симптома
аутизма
(поремећај
социјалне
интеракције/комуникације и репетитивно и стереотипно понашање), студије су
показале уопштено побољшање са старошћу, широм спектра поремећаја аутизма. У
питању су студије које су процењивале и природан развој промена код особа са
аутизмом, као и исходе након одређених интервенција.
Истраживања показују да се код већине особа са ПСА побољшање у два главна
домена види већ до касне адолесценције (2). Наиме, ове студије показују да 3–25%
особа са аутизмом постигне ,,оптималне исходе’’, што значи да се налазе у
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просечном опсегу когнитивног и адаптивног функционисања и да самостално
функционишу у заједници.
Важно је напоменути да код већине особа са ПСА ипак постоје резидуалне
клиничке карактеристике ПСА, барем у једном од ова два домена, док одређене
студије наводе да су те промене, односно побољшања минимална (3).
Са друге стране, одређени број студија који је пратио развојни ток аутизма
показао је погоршање у изражености симптома, као и у проблемима у понашању
током адолесценције (детаљније у 2). Многи одрасли и адолесценти са ПСА имали
су значајне проблеме у понашању, као штосу отпор према променама, сензорне
абнормалности, компулзије, неприхватљиво сексуално понашање, тантруми,
хиперактивност, агресивност и самоповређујуће понашање. Чини се да погоршање
постиже свој плато у средњој односно касној адолесценцији. Ризик од
бихејвиоралногпогоршања највиши је код особа које су имале нижи IQ, или које су
развиле коморбидна стања, као што је епилепсија. Код свих облика неуроразвојних
поремећаја, ризик од бихејвиоралног погоршања и значајнијих проблема био је
виши, што је когнитивно функционисање било лошије.
Скорашња студија која се бавила полно специфичном прогресијом клиничких
симптома ПСА са старошћу показала је да особе мушког пола показују образац
бољег социјалног реципроцитета и комуникације, али погоршања репетитивних и
стереотипних понашања са годинама, док код особа женског пола са ПСА није било
промена (4).
Оно што методолошки представља проблем код ових студија јесте начин процене
тежине симптома, како самог поремећаја, тако и симптома који су више повезани
са елементима редукованих когнитивних потенцијала, и уопште бихејвиоралним
проблемима типичним за развојне поремећаје. Поред тога, проблем је и
хетерогеност узорака – врло често су у истим студијама праћене особе са врло
различитим нивоом функционалности.
Развој/трајекторије когнитивног и адаптивног функционисања особа са ПСА
током адолесценције и раног одраслог доба
И у случају когнитивног функционисања, студије су показале различите
резултате. Око 20-55% особа са ПСА показало је когнитивно побољшање, 20–70%
показало је стабилне когнитивне нивое док је 10–15% показало когнитивне губитке
(2).
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Методолошки проблем по питању лонгитудиналног праћења когнитивног
функционисања особа са аутизмом односи се на врсту тестова која је коришћена у
процени IQ. На пример, Hutton и сарадници (2008) открили су да је најзначајнија
предиктивна варијабла управо врста теста који је коришћен за процену. На пример,
особе које су у детињству процењене само вербалним тестовима или са малим
бројем субтестова невербалних скала, много су вероватније показивале значајно
когнитивно погоршање касније. Оно што се заправо догађа је то да скорови
појединца остају исти, ток старост расте, што указује на плато пре него на
погоршање; или, чешће, скорови појединца се повећавају, али спорије него што
особа стари (5).
По питању развоја језика, студије праћења показале су да 20-30% адолесцената и
одраслих са ПСА није развило вокализацију нити је користило језик са значењем,
док је преосталих 70-80% наставило да има абнормалности у говору и језику. Ипак
укупно побољшање у експресивном и рецептивном говору показано је у неколико
студија (2).
Један од врло значајних елемената ПСА је и одређивање адаптивног понашања.
То је способност особе да обавља свакодневне активности, тј. ниво развијености
вештина неопходних за свакодневно функционисање. Адаптивно понашање врло
снажно корелира са когнитивним функционисањем, иако се са њим не може
изједначити. Ипак, поједини аутори сматрају да је адаптивно понашање подједнако,
или чак више корисно као мера исхода него процена когнитивних капацитета (6).
Неколико студија је показало да адаптивно функционисање постаје лошије са
годинама у популацији особа са ПСА (4). У скорашњој студији Мандић Маравић и
сарадника (2015), показано је да долази до погоршања адаптивног функционисања
са годинама, код оба пола, чак и уколико се контролише ефекат клиничких
симптома (4).
Са друге стране, постоје студије које су показале побољшање адаптивног
понашања са годинама, по питању комуникације и вештина свакодневног живота.
Скорашња студија испитивала је когнитивно функционисање и ниво аутистичних
симптома код 126 особа са ПСА, у 12. и 23. години. IQ се значајно повећао, док су
симптоми аутизма остали непромењени. У мултиваријантној анализи, укупни IQ је
зависио од почетног нивоа развоја језика и типа школског образовања
(опште/усмерено). Особе са раном регресијом језика показале су значајно веће
повећање IQ вредности (дакле значајније когнитивно напредовање). За симптоме
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аутизма предиктори су били скор на скали/упитнику социјалне комуникације
(Social Communication Questionnaire/SCQ), као и емоционалних и бихејвиоралних
проблема (7).
Психијатријски и соматски коморбидитет особа са ПСА током адолесценције и
одраслог доба
Скорашња метаанализа из 2019. године показала је да су коморбидитетни
психијатријски поремећаји превалентнији у популацији особа са ПСА у односу на
општу популацију. На основу анализа 96 студија показано је да је у популацији
особа са ПСА преваленца АДХД-а 28%, анксиозних поремећаја 20%, поремећаја
спавања 12%, поремећаја импулса и понашања 11%, депресивног поремећаја 11%,
опсесивно-компулсивног поремећаја 9%, биполарног поремећаја 5%, док су
поремећаји схизофреног спектра били присутни код 4% особа са ПСА (8).
Такође, скорашња студија је показала значајно већу инциденцу поремећаја
схизофреног спектра (9.7 на 1,000 особа-година), биполарног поремећаја (7.0 на
1,000 особа-година) и депресивног поремећаја (3.2 пер 1,000 особа-година) код
особа са поремећајима из спектра аутизма у односу на општу популацију. Особе са
неспецификованим развојим поремећајем (pervasive developmental disorder-not
otherwise specified – PDD-NOS) имали су виши ризик за развој депресије у односу
на особе са аутизмом. Женске особе са Аспергеровим синдромом (сада високо
функционалним аутизмом) имале су виши ризик за развој схизофреније него особе
мушког пола (9).
Са друге стране, студија Powell-a и сарадника испитивала је групу адолесцената
од 12-16 година који су претходно испитани у периоду од 2-5. године, када је
утврђено или искључено присуство ПСА (Powell et al, 2021). Показано је да
адолесценти са аутизмом имају значајно већи ризик од присуства физичких
потешкоћа (21.2% versus 1.6%; aPR = 11.6; 95%; [CI] = 4.2–31.9), као и да имају
додатне менталне проблеме – стања (једно или више стања: 63.0% versus 28.9%; aPR
= 1.9; 95% CI = 1.5–2.5). Адолесценти са аутизмом су чешће били корисници служби
менталног здравља (41.8% versus 22.1%; aPR = 1.8, 95% CI = 1.3–2.6), али су такође
имали већу вероватноћу да имају непрепознату медицинску или потребу везану за
ментално здравље (11.0% versus 3.2%; aPR = 3.1; 95% CI = 1.1–8.8) (10).
Одређена соматска обољења се јасно јављају чешће код особа са аутизмом у
односу на општу популацију. Ту спадају алергијска обољења као што су астма,
атопијски дерматитис и нутритивне алергије. Поред тога, особе са ПСА чешће
34

Милица Пејовић Милованчевић, Вања Мандић Маравић

обољевају од гастроинтестиналних, метаболичких поремећаја, као и епилепсије.
Значајно је напоменути да су телесна обољења чешће присутна код особа са ПСА
током целог живота – од детињства, током адолесценције до одраслог доба. Такође,
код особа са ПСА изражена је и превремена смртност, за коју се процењује да је 3
до 10 пута већа него у општој популацији. Истраживања показују да до тога доводе
физичка обољења као што је епилепсија, сепса, карцином, као и имунолошка,
респираторна и гастроентеролошка обољења (11).
Поремећаји из спектра аутизма у адолесценцији и одраслом добу – како се
симптоми и когнитивно функционисање преносе на свакодневни живот?
Уколико размотримо како тече развој клиничких симптома и когнитивног и
адаптивног функционисања, јасно је са којим се тешкоћама сусрећу, како особе са
ПСА, тако и њихове породице, када дође период адолесценције и одрастања, у
којима расту захтеви, као и потребе.
Индикатори дугорочних исхода ПСА су независност, запошљавање и
пријатељство. У складу са овим индикаторима, исходи ПСА се могу сврстати у
категорије
врло
добар, добар, осредњи, лош, врло лош. Добар исход значи да особа са ПСАима
запослење (плаћени посао) и пријатеље. Особе са добрим исходом захтевају
одређени ниво подршке. Особама саосредњим исходом потребна је подршка у
активностима свакодневног живота ван резиденцијалног смештаја. Код особа са
лошим исходом подршка се може остварити само у установамаза трајни смештај,
док је особама са најлошијим исходом потребна подршка у специјализованим
здравственим установама (12).
Метаанализа из 2016. године показала је, на укупном узорку од 828 испитаника
старости од 12 до 64 године, да је добар исход установљен код 20%
испитаника,осредњи код 30%, док је преосталих 50% испитаника имало лош исход
(13).
Из наведеног се може видети да је ниво неопходне подршке особама са ПСА
током целог живота изузетно велики, те је и подршка, како појединцима са ПСА,
тако њиховим породицама, изузетно значајна. За родитеље, ПСА представљају
значајну препреку у остваривању пуне родитељске улоге, како због тешкоћа у
комуникацији, тако и због слабије адаптибилности деце са овим поремећајима.
Тешкоће, неизвесност, потреба континуиране адаптације и погођеност целе
породице захтевају константо разумевање, подршку и едукативни рад свих
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професионалаца који се баведецом са овим проблемом и њиховима породицама.
Врло је важно да стучњаци не занемаре родитеље управо због тога што су они ти
који преузимајуодговорност и спроводе највећи део лечења.
За дете/адолесцента са ПСА се мало може урадити уколико нема адекватне
сарадње са родитељима. Због свега наведеног, потребно мотивисати родитеље да
препознају потенцијале и могућности своје деце, уместо да се оријентишу на
недостатке и дефиците, како би деци омогућили да се развијају у правцу што веће
независности (12).
Закључак
Особе са поремећајима из спектра аутизма, као и њихове породице, суочени су
са низом препрека, у свим фазама живота. Без обзира на то како се клинички
симптоми мењају са старошћу, досадашња истраживања показују да адаптивно
функционисање често опада, највише због тога што са годинама расту захтеви,
односно дискрепанца између капацитета, потреба и очекивања спољашње средине.
У складу са тим, долази до појаве додатних менталних сметњи и поремећаја.
Додатно, истраживања показују чешће соматско обољевање особа са ПСА, у свим
животним фазама.
Све ово указује на изузетно велике потребе, како особа са ПСА, тако и њихових
породица. Систем и стручњаци би требало да иду испред сваке следеће животне
фазе и припреме породице и особе са ПСА на сваки следећи корак.
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adolescence and adulthood. Acta Psychiatr Scand. 2016;133(6):445-52.
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3.2. МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ АДОЛЕСЦЕНАТА И COVID-19
ПАНДЕМИЈА
Миодраг Станковић
Медицински факултет Универзитета у Нишу
Центар за заштиту менталног здравља, УКЦ Ниш
Увод
Заразне болести су кроз историју биле главни узрок обољевања и умирања људи.
Оне су однеле више људских живота него сви ратови заједно. Ефекти смртоносних
заразних болести на ментално здравље адолесцената, остају у сенци чињенице да је
живот продужен. Психијатријски поремећаји уколико нису директна последица
обољења, испољавају се индиректно и слојевито, као соматопсихички поремећаји
или поремећај социјалног функционисања. Посредно, адолесценти могу бити
погођени услед телесног или менталног обољевања родитеља или чак њиховим
умирањем. Живот у земљама које су институционално неразвијене или су у
економској и политичкој кризи, могу још више појачати негативан утицај на
метално здравље деце. Страх за сопствени живот и живот својих ближњих, страх од
тока и последица болести, страх од губитка посла и прихода, постали су извор
нових поремећаја анксиозности или погоршања већ постојећих. Уколико постоји
породично насиље, уместо одвајања од насилника, ситуације ванредног стања и
карантина представљају екстреман фактор ризика за појачање злостављања.
Сведочења обољевању других особа, па и смрт блиских особа могу довести до
озбиљних психопатолошких реакција, па и хроничних стања као што је
посттрауматског стресног поремећаја (ПТСД). У истраживањима широм света,
током првог таласа је регистрован пораст броја хитних психијатријских прегледа, а
пад редовних одлазака на контролне прегледе. На то је утицао страх од заразе,
немогућност самосталног доласка на контролне прегледе, као и тешкоће у пружању
редовних здравствених услуга (1).
Истраживања
Студије спроведене током првог и другог таласа пандемије, сугерисале су да су
породице суочавале са финансијским проблемима и потребом за кућном
едукацијом деце. То је посебно било изражено код породица са адолесцентима са
неуроразвојним сметњама. Родитељи су путем друштвених мрежа указали о
погоршању менталног здравља и појачаним проблемима у понашању адолесцената
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марта и маја 2020. године (током „закључавања“), али и на смањење емоционалних
симптома. Поред општег тренда погоршања менталног здравља, постојао је и
значајан удео ученика између 8 и 18 год. из 237 енглеских школа, који су током
раног лета 2020. године пријавили осећај среће. Чак 25% младих је у истраживању
известило да им је „закључавање“ учинило живот бољим (2). Бенефит који је носио
карантин, захтевао је боље структурисање времена и активности, увођење нових и
учвршћивање старих рутина. У таквим околностима неке породице постају
блискије, јер деца проводе више времена са родитељима. Дванаест
лонгитудиналних студија адолесцената (10 у САД, једно у Холандији, једно у
Перуу), са подацима пре и током пандемије (праћење од маја до септембра 2020,
средња старост 15,4 године), открило је умерени пораст симптома депресије. Нису
постојали конзистентни подаци о повећаној смртности деце због самоубистава у
периоду од марта до јуна 2020. У Британији су подаци били забрињавајући, али у
Јапану стопа самоубистава код деце млађе од 20 година до маја 2020. године није
указивала на промену. Међутим, у периоду од јула до октобра 2020. године, током
другог таласа, дошло је до озбиљног пораста стопе самоубиства међу децом и
адолесцентима за 49% (3). Регистровано је и дуплирање поремећаја исхране током
2020. године у Енглеској Познати покретачи самоповређивања и погоршања
менталног здравља погоршани су пандемијским ограничењима, укључујући
одвајање од пријатеља, свађе са родитељима, нерешиве свађе на друштвеним
мрежама, мање финансија, академски стрес и осећај изолације. Затварање школа
посебно је тешко за породице адолесцената са неуроразвојним поремећајима.
Закључак
Током пандемије COVID-19, Светска здравствена организација (СЗО),
препознала је да се ментално здравље мора третирати као један од приоритетних
чиниоца о којем треба водити рачуна, чије занемаривање доводи до дугорочних
породичних, ширих друштвених и економских последица, поготово када је
ментално здравље адолесцената у питању.
Литература
1. Stanković M. Dečja i adolescentna psihijatrija u kliničkoj praksi. Medicinski
fakultet u Nišu, Niš, 2021. ISBN: 978-86-6265-068-9.
2. Vizard T, Sadler K, Ford T, et al. Mental health of children and young people in
England 2020, Wave 1 follow-up to the 2017 survey. Health and Social Care
Information
Centre,
2020,
https://files.digital.nhs.uk/CB/C41981/mhcyp_2020_rep.pdf
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3.3. ГЕНЕРАЦИЈА X, Y И Z: СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИКЕ
Александра Стојадиновић
Медицински факултет Универзитета у Новом Саду
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине
Дефиниција генерације
Појам генерација потиче од латинског појма generatio - рађање, стварање или
покољење, и када се односи на људе може да има биолошко и социолошко значење.
У биолошком значењу генерацију чине особе рођене исте календарске године, али
у социолошком значењу генерацију дефинише друштвено историјско раздобље у
ком је формирана. Због тога, из угла социологије, генерацију могу чинити особе
различитиог узраста које повезује заједничко историјско искуство (1). Према
Манхајму, људи су под значајним утицајем социо-историјског окружења у
младости, посебно под утицајем значајних догађаја у којима су активно
учествовали (2). Као друштвена група, генерација има сличне погледе на свет,
заједнички сyстем вредности, који се разликује од претходних и наредних
генерација. Свака генерација тежи да промени друштво према својим потребама и
интересима (1).
Генерација X, Y и Z: дефиниције и називи
Свака од поменутих генерација има различите називе и такође постоје неслагања
између различитих истраживача о томе када почиње и завршава се једна генерација.
Основна примедба је да су особе које се рађају на почетку једне генерације можда
сличније претходној генерацији него онима који су се родили на завршетку
одређене генерације. С обзиром да се ради о социолошком феномену, логично је да
постоје различите дефиниције у вези са периодом у ком су рођени припадници
различитих генерација, као и у вези са најпогоднијим именима за различите
генерације. У овом тексту биће изнети најшире прихваћене дефиниције генерације,
X, Y и Z.
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Генерацију Х чине особе које су се родиле између 1965. и 1980. године. Назив Х
се односи на непознату променљиву у математичким формулама или жељу да се не
буде дефинисан. Неки их називају „Генерација деце са кључем око врата“ јер су у
периоду њиховог рађања најчешће радила оба родитеља, а они значајан део дана,
након школе проводили без надзора родитеља. Називају их и МТВ генерацијом јер
су одрастали и сазревали уз МТВ (музички канал на ком су се приказивали музички
спотови) (3).
Генерацију Y чине особе које су се родиле између 1981. и 1996. године (3). Назив
су добили по слову које у енглеском алфабету долази након слова Х. Називају их
још и Миленијалцима јер су рођени пред почетак новог миленијума, као и
дигиталним домороцима или урођеницима јер су одрастали у време експанзије
интернета. Они су за комуникацију најчешће користили и данас користе текстуалне
или гласовне поруке.
Генерација Z (Зед, zoomers, iGen) је демографска кохорта која обухвата особе које
су дошле на свет након генерације Миленијалаца. Истраживачи и медији сматрају
да овој генерацији припадају они који су се родили у периоду од 1997. do 2012.
године (3). Већина припадника генерације Z су деца генерације X, али могу да буду
и деца старијих припадника генерације Y (Миленијалаца).
Генерација Z добила је назив јер у латиничном писму ово слово долази после Х.
Називају их Постмиленијалцима и iGen, због веома раширене употребе ајфона и
ајпеда. Неки их називају Нео-дигиталним домороцима или урођеницима, јер за
комuникацију користе видео снимке и филмове.
Кључни друштвени фактори који су обликовали генерацију Х, Миленијалце
и генерацију Z
Један од водећих фактора који је обликовао припаднике генерације Х је што су
одрастали проводећи значајан део дана без родитељa и што су више били окренути
вршњацима. Генерацију Миленијалаца и њихову адолесценцију је значајно
обележила шира уптореба интернета и пораст тероризма у свету, а генерацију Z
свеприсутна употреба интернета и социјалних мрежа и огромна промена у начину
комуникације са другим људима.
Сличности између генерација Х, Миленијалаца и генерације Z
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Према СЗО основни задаци у развоју адолесцената у било ком политичком,
социјалном или економском окружењу су исти:
Потребно је да се адолесцент прилагоди на анатомске и физиолошке промене које
су настале у пубертету
- Да се постпено емоционално удаљи од родитеља и изгради нове односе са
вршњацима, као и да оствари блискост са људима изван породице
- Да изгради сопстевнеи идентитет и пронађе одговоре на питања: „Ко сам?,
Куда идем? Ко желим да постанем?“
- Да користи повећане когнитивне способност и стечена знања како би
изградио и усвојио шири поглед на свет и друштво
- Да одабере професију и самостално организује слободно време
Разлике између генрације Х, Миленијалаца и генерације Z
Међутим, начин остваривања развојних задатака и коначни исходи значајно се
разликују међу припадницима три генерације о којима говоримо.
Прилагођавање на анатомске и физиолошке промене у пубертету
Истраживања су показала да се почетак пубертета помера ка ранијем узрасту, пре
свега код девојчица, те се менарха током сваке деценије помера за 4,5 месеца
унапред (4). Због тога адолесценти који припадају генерацији Z данас раније
постижу биолошку зрелост и способност зачећа него претходне генерације и то у
времену када емоционално и когнитивно још нису довољно сазрели. Раније су
адолесценти веома бринули да ли се њихово тело развија нормално и да ли се
разликује од тела њихових вршњака. С обзиром да се данас адолесценти мање
друже уживо, а више преко друштвених мрежа, поставља се питање како
припадници генерације Z, прихватају и адаптирају се на раст и сазревање свог тела.
Постпено емоционално удаљавање од родитеља и изградња нових односа са
вршњацима
Један од кључних задатака у адолесценцији јесте постпено емоционално
удаљавање од родитеља и изградња сопственог идентитета. У остваривању ових
задатака, веома значајну улогу игра повезивање са вршњацима и установљавање
сопственог система вредности. Друштвене промене од времена када је одрастала
генерација Х до генерације Z су у значајној мери утицале на овај процес.
Припадници генерације Х су одрастали уз родитеље који су били запослени,
42

Александра Стојадиновић

значајан део дана су проводили без њиховог надзора и због тога су били окренути
вршњацима. Припадници генерације Миленијалаца су одрастали у време
експанзије интернета и мање су се међусобно дружили него претходне генерације,
док данас адолесценти који припадају генерацији Z много више комуницирају
преко социјалних мрежа него уживо. Заклањање иза екрана омогућава им да
стварају различите садржаје и слику о себи какву желе, која често не одговара
реалности. Због ограничених директних социјалних контаката, имају слабије
развијене социјалне вештине и теже остварују блискост са људима изван породице.
Изградња личног идентитета
Адолесценти геранице Х су свој идентитет осим кроз комуникацију са члановима
породице, махом градили кроз директну комуникацију са вршњацима, али и
другим људима изван породице. Ипак, у формирању идентитета назначајнију улогу
си имали вршњаци, посебно у периоду средње адолесценције (узраст 14 до 16
година).
Пре појаве интернета и социјалних мрежа повратне информације су адолесценти
добијали „уживо“ од родитеља, пријатеља или професора. Са појавом интернета и
социјалних мрежа, коментаре, тзв. фидбек адолесценти који су припадали
генерацији Миленијалац и генерације Z, добијају преко интернета и често се то
догађа одмах након постављања одређених садржаја. Они теже да обавештавају
„свет“ где иду, шта раде, како се забављају. Сопствену слику о себи граде на основу
коментара и свиђања (лајкова) које добијају преко интернета и социјалних мрежа
те себе сагледавају кроз „виртуелно огледало“.
Повећавање когнитивних способности и употреба стечених знања како би
особа изградила своје ставове и поглед на свет и друштво
Током адолесценције, повећавају се когнитивне способности, кроз школовање
али и друге изворе усвајају се нова знања. Док су припадници генерације Х знања
добијали и усвајали кроз књиге, Миленијалци у доба адолесцнеције и данашња
генерација З Z адолесцената знања најчешће усваја кроз употребу интернета.
Миленијалцима је у време адолесценције већ био доступан интернет и могли су да
добију информације и проверавају чињенице које има неко саопшти веома брзо.
Слична је ситуација и са адолесцентима генерације Z. Ипак, употреба интернета,
носи и одређене проблеме, јер су садржаји често непоуздани или лажни. Како
адолесцент гради своје ставове о друштву на основу информација са интернета они
могу да буду искривљени и нереални.
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Одабир професије и самостално организовање слободног времена
Како су многи припадици генерације Х одрастали уз мање присутaн надзор
родитеља развили су независност и стога припадници ове генерације цене
нeзавсност у послу, те су одабрали занимања у којим сами проналазе начине како
да остваре циљеве. Током њихове адолесценције порастао је удео оних који су
одлазили на колеџ, а мање је оних који су изабрали производна занимања. Овај
тренд се наставио и током генерације Миленијалаца и у генерацији Z. Припадници
ове две генерације веома цене знање и образовање и теже да наставе школовање
након средње школе.
Када говоримо о организовању слободног времена, током последњих деценија
бележи се константан пад физичке активност међу адолесцентима. У доступној
литератури нема података о физичкој активности адолесцената генерације Х, али
је према подацима YRBS од 2011. до 2019. проценат адолесцената коjи су физички
активни опао са 49,5% на 44,1% (5).
Истраживања показују са 74% адолесцената генерације З највише воли да време
проводи онлајн (IBM Institute for Business Value: Executive report. IBM Corporation
2017. 23% вежба да би било у форми и због здравља, свега 6% учествује у
организованим групним активностима (6).
Ризична понашања адолесцената генерације Х, Миленијалаца и генерације Z
Од 1991. до 2019. значајно је опао проценат адолесцената који су користили
алкохол током претходних 30 дана, возили се са возачем који је претходно користио
алкохол или сами возили након што су користили алкохол.(7) Између 2013. и 2019.
није се битно променио процент адолесцената који су слали СМС или мејл током
управљања аутомобилом или другим превозним средством (8).
Од 1991. до 1995. је растао, а потом до 2019. опадао проценат адолесцената који
користе марихуану. Од 1991. до 2001. растао је проценат адолесцената који су
кроистили кокаин, а потом до 2019. опадао. Што се тиче употребе других илегалних
психоактивих супстанција, њихова употреба међу адолесцентима током времена
такође опада (9).
Од 1991. до 2019. године константно је опадао проценат сексуално активних
адолесцената са 54,1% на38,4%. Смањио се проценат адолесцената који су током
живота имали сексуалне односе са више од 4 партнера. Међутим, порастао је
44

Александра Стојадиновић

проценат оних који су последњи сексуални однос имали без кондома или средстава
за контрацепцију, а од 2005. до 2019. је опао проценат оних који се тестирају на
ХИВ. (10)
Од 1993. до 2019. опао је проценат адоелсцената који су учестовали у тичи или
били жртве физичког насиља али од 2009. од када се прати до 2019. је остао
промењен проценат оних који су били жртве дигиталног насиља. Могло би се
закључити да је насиље остало присутно у животу адолесцената различитих
генерација, али су се променила средства за примену насиља.
Зашто нас интересују различите генерације адолесцената?
Генерација Z представља данашње адолесценте којима педијатри пружају
здравствену заштиту. Припадници генерације Х и Миленијалци су родитељи наших
пацијената из генерације Z, а истим генерацијама припадају и сами педијатри. Да
би педијатри могли да пруже адекватну здравствену заштиту и да успешно
комуницирају како са својим пацијентима адолесцентног узраста, тако и њиховим
родитељима потребно је да познају и разумеју основне карактеристике различитих
генерација.
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4.1. НАЈЧЕШЋЕ ГРЕШКЕ У ИСХРАНИ САВРЕМЕНОГ
ЧОВЕКА
Марија Младеновић
Здравствени центар, Ваљевo
Правилна исхрана је од огромне важности у свим узрастима. Осим што омогућава
оптималан раст и развој у складу са предиспозицијама, зна се и да утиче на
превенцију масовних хроничних незаразних болести које су у фокусу бриге за
здравље савременог човека. Нутријенти су градивни и енергетски чиниоци, али су,
преко својих метаболита, активни и у регулацији, координацији и фацилитацији
бројних процеса одговорних за ћелијску хомеостазу. Оптимална ћелијска функција
зависи од контекста у којем ћелија функционише (као што су пол, узраст…), али и
од идеалног снабдевања неопходним нутријентима. Ћелијски стрес као резултат
нарушене хомеостазе енергије и нутријената настаје услед недовољног снабдевања
неопходним нутријентима или њиховог вишка. Због угрожености настале
нарашавањем хомеостазе, ћелија иницијално започиње одбрамбене метаболичке
процесе што, уколико се продужи, резултира метаболичком дисфункцијом на нивоу
организма. Усвајање и придржавање исхране која је базирана на разноврсним
квалитетним и безбедним намирницама ниске енергетске вредности је мудар начин
за смањење ћелијског стреса, као и промоцију оптималне ћелијске функције и
здравља. Осуство физичке активности и едукације о здравим стиловима живота, уз
све већу доступност хране различитог квалитета, доводи до бројних грешака у
исхрани савременог човека (1, 2).
Иако је биљна храна била основ исхране наших предака, претпоставља се да је
пре отприлике 2,6 милиона година месо постало значајан део тзв. прехумане
исхране, пре свега због чињенице да храна биљног порекла није била у енергетском
смислу довољна. Анатомски докази указују да је човек омнивора и да је одлично
адаптиран на конзумирање меса, јер је кроз еволуцију развио осредњи желудац,
релативно дугачко танко црево уз редуковани цекум и колон, што највише говори
о адаптацији на исхрану намирницама анималног порекла. Данас, у савременој
исхрани, намирнице животињског порекла су свакодневно заступљене. У поређењу
са другим приматима и сисарима наше величине, човек много више енергије улаже
у метаболизам мозга и то има значајне импликације на нашу исхрану која се кроз
еволуцију заснива на висококвалитеним намирницама које у себи имају значајан
проценат масти, а посебно вишеструко незасићених дуголанчаних масних
киселина, неопходних за развој мозга. Осим тога, наше тело има и већи проценат
масти генерално (са првенствено протективном улогом у еволутивном смислу) и то
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посебно у највулнерабилнијим периодима живота (деца, труднице). Наши
праисторијски преци конзумирали су намирнице богате незасићеним омега-3
масним киселинама анималног порекла из мора. Додатни извор масти било је и
поврће и житарице које су извор вишестриконезасићених масних киселина омега-6
класе. Ове масне кислине, првенствено омега-3-класе, допринеле су развоју мозга
и вида код човека. Иако позната од давнина, биљна уља све до модерног доба нису
имала значајнију примену у исхрани човека (2). Данашња повећана потрошња
омега-6 масних киселина доводи до повећања инфламаторних медијатора и
практично доводи организам у констатно проинфламаторно стање што се сматра
предиспозицијом за бројне хроничне незаразне болести, као што су болести
кардиоваскуларног система, малигне и неуродегенеративне болести. Намирнице
животињског порекла садрже и висок проценат засићених масти. Након деценија
повезивања засићених масти и атеросклерозе, препоруке се углавном базирају на
балансирању енергетског уноса и потрошње, уз смањење масти. Међутим,
последњих деценија докази из опсервационих и рандомизованих клиничких студија
показују да замена масти угљеним хидратима не смањује ризик од
кардиоваскуларних болести, док замена како засићених масти тако и угљених
хидрата вишеструконезасићеним масним кислинама има позитивни утицај (2,3,4).
Форсирање морске рибе обезбеђује довољно здравих масти, али намеће проблем
загађености, који је данас све више актуелан. Ипак, нису све засићене масти лоше
по здравље и студије рађене последњих година истичу, на пример,
кардиопротективни ефекат засићених масних киселина у црној чоколади и неким
млечним производима (5).
Посебно опасна грешка савременог човека је спровођење посебних режима
исхране, вегетаријанска и веганска исхрана, као и дијета базирана на високом уносу
протеина. Човек данашњице ове дијете спроводи најчешће без довољно знања,
осредње обавештен и то обично из лаичких текстова или медија. Додатно, опасна је
искључивост, па су тако неки режими исхране посебно стриктни по питању
конзумирања читавих група намирница, што може да доведе до дефицијенције
микронутријената и озбиљних здравствених проблема Лаичка, али и део стручне
јавности, често и гласно истичу здравствену предност вегетаријанског начина
исхране. Иако има јасне предности, овај вид исхране има и бројне недеостатке.
Исхрана базирана на намирницама биљног порекла дефинитивно је дефицитарна у
витамину B12, који има доказано значајну улогу у очувању људског здравља. Његов
недостатак, осим што резултира мегалобластном анемијом, повезује се и са
неуролошким проблемима, као што су депресија и деменција, а у екстремним
случајевима и иреверзибилним неуролошким оштећењима. Искључиви извор
витамина B12 су намирнице животињског порекла. За разлику од хербивора, где
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витамин B12 настаје као продукт цревне микрофлоре, ендогена синтезе витамина
B12 није значајна за човека. Стога, вегетаријанска и веганска исграна не обезбеђују
довољно витамина B12, те се он мора додатно уносити уколико се на овом начину
исхране инсистира. Такође и таурин, мултифункционални дериват цистеина, је
углавном присутан у намирницама животињског порекла. Отуда стриктан
вегетаријански режим исхране прати његов недовољан биланс, те у складу с тим и
одговарајуће последице у функционисању кардиоваскуларног, мускулоскелетног
система и ретине. Као и сви други облигатни карнивори, човек има лимитиран
капацитет за десатурацију и елонгацију линолне и алфа-линоленске киселине у
вишеструко незасићене дуголанчане деривате, па их мора уносити храном. Основни
извор ових деривата су намирнице из воде, пре свега мора, док их у биљној храни
копненог порекла нема. Релативно велике потребе у гвожђу, које је неопходно
свакој ћелији, човек најефикасније задовољава намирницама животињског порекла,
што објашњава и чињицу да је међу онима који предоминантно или искључиво
конзумирају храну биљног порекла анемија честа појава, уколико се не уносе
адекватни суплементи. Данас је посебно популарна исхрана базирана на високом
уносу протеина (>0,8 g/kg или >15% енергетских потреба), која је позната у виду
различитих хипокалоријских дијета (Аткинсонова, Стилманова, Зона, Палео)
популаризованних као обећавајућа стратегија за мршављење без изгладњивања. Без
обзира на удео угљених хидрата и/или масти, у овим дијетама препознат је
нутријент специфични механизам ситости који доводи до губитка телесне масе.
Неки од потенцијалних механизама на којима се базира хиперпротеинска дијета
укључује повећану секрецију хормона ситости (GIP, GLP-1), смањену секрецију
грелина, повећани термодинамски ефекат хране и протеинима индуковану промену
у глуконеогенези која побољшава хомеостазу глукозе. Међутим, такав режим
исхране доводи до прекомерног уноса разгранатих аминокиселина и њиховом
разградњом превисоког реналног оптерећења органским киселинама што, уз
западњачки начин исхране, може да доведе до озбиљних метаболичких проблема.
Осим тога, преобилно уношење протеина, уколико није праћено значајном
енергетском потрошњом, резултира претварањем протеина у глукозу
глуконеогенезом, те нагомилавањем гликогена и масти. Унос протеина из
предоминантно животињских извора, као што су црвено месо, јаја, млеко и млечни
производи, доводи и до значајног уноса засићених масних киселина и холестерола,
што предиспонира настанку хиперлипидемије, хиперхолестеролемије и следствено
томе атеросклерозе и њених последица. Посматрано с тог аспекта, свакако здравији
избор били би протеини биљног порекла (соја, пасуљ, орашасти плодови) (6).
Појава присутна последњих деценија, а посебно последњих година, је
прекомерно узимање суплемената са идејом да се „бустерује“ имунски систем.
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Дефицит витамина је ретка појава међу здравим људима који се уравнотежено
хране. Ипак, иако свесни да су дефицити ретки, у лаичкој јавности, па и међу
здравственим професионалцима, саветовање мултивитаминских суплемената за
„побољшање имунитета“ је често, мада без поузданих научних доказа. Ова
уобичајена пракса доводи до тога да се суплементи злоупотребљавају и доводе до
здравствених тегоба. Пример беспотребног уноса високих количина витамина C је
један од најчешћих. Витамин C је распрострањен у воћу и поврћу и дневна потреба
се уобичајеном исхраном веома лако задовољава. Због студија које повезују лакшу
клиничку слику и иначе лаких вирусних болести са додатним уносом витамина C,
постала је пракса, мада није доказана његова улога у превенцији и терапији истих.
Међутим, високе дозе витамина C неретко узрокују мучнину, повраћање, дијареју
и грчеве у стомаку, а могу и да изазову мигренозни напад, па и оксалатну
уролитијазу. Витамин A је такође пример витамина чије се потребе лако задовоље
уобичајеном исхраном, а хипервитаминоза настаје искључиво некритичним
узимањем суплемената и манифестује се мучнином, главобољом, боловима у
костима и малаксалошћу, као и променама на кожи. У екстремним случајевима
хипервитаминоза витамина А може да доведе и до коме и смрти. Пробиотици су
посебно популарни последњих деценија због очигледно позитивног ефекта који
здрава бактеријска флора колона има у превенцији бројних болести. Међутим, иако
је данас познато да су код различитих здравствена стања, као што су на пр.
констипација, дијареја узрокована антибиотицима, синдром иритабилног колона и
сл., различити пробиотици од помоци, није јасно да ли би примена пробиотика код
особа за здравим дигестивним трактом имала икакве позитивне ефекте. За сада нису
познате пробиотске формуле која би првенирале болести дигестивног тракта. С
друге стране, непотребна примена пробиотика, а посебно превисока, може да
доведе до надимања и других гастроинтестиналних неугодности. Треба такође
нагласити да још увек није потврђена апсолутна безбедност пробиотика код
имунокомпромитованих особа, те њихову некритичну примену из разлога који
превазилазе доказане бенефити треба изоставити.
Обрнути пример заступљености је витамин D који је свакако неодовољно
конзумиран. Све до скоро, његов ефекат је повезиван искључиво са хомеостазом
калцијума и здрављем костију и зуба. Медјутим, открићем рецептора витамина D
на имунским ћелијама (B и T лимфоцити и антиген презентујуће ћелије) расветлила
се његова улога као аутокриног фактора који модулира урођени и стечени
имунитет. Дефицит витамина D повезан је са аутоимунским болестима и повећаној
подложности различитим инфекцијама. С друге стране, истраживања на здравој
популацији утврдила су да је већина испитаника асимптоматски витамин D
дефицитна, те се, узимајући у обзир недовољно излагање сунцу и његов недостатак
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у најзаступљенијим намирницама, оптимални унос овог суплемента свакако
препоручује (7).
Све већа доступност хране, уз одсуство физичке активности и доминација тзв
„обесогених гена“ у популацији резултирала је експлозијом гојазности у свим
узрастима животним добима. Превенција и лечење гојазности је у фокусу
последњих деценија, јер истовремено значи и превенцију озбиљних здравствених
проблема које она узрокује. Исхрана свакако има своје место у решавању овог
проблема, али су препоруке у том смислу прилично контраверзне. И док многи
научници и даље подржавају теорију „дисбаланса енергије” у којој се све калорије
сматрају истим, све је више доказа да је, гледајући дугорочно, квалитет хране много
важнији него калоријска вредност због тога што храна на много начина контролише
гојазност (преко осећаја ситости, гликемијског одговора, формирања микробиома,
утицаја на јетру и др.). Стога је успостављање здравих навика и конзумирање
квалитетнох намирница значајно за примарну превенцију гојазности. „Глад за
слатким” своје корене вуче кроз читаву еволуцију. У природи, слатко значи да је
храна изванредан извор калорија, стога није чудно да је способност да детектујемо
слатко наша генетска предиспозија (1. хромозом људског генома). Додатно, треба
нагласити да је овој ген важан у еволутивном смислу и зато се кроз еволуцију
стабилно одржава. С друге стране, рецептор за горко у еволутивном смислу
означава токсично, такође је неопходан, да би се такве намирнице избегавале.
Дакле, јасно је: рођењм стичемо преференцију према слатком и колико год касније
учили и трудили се да избегавамо слатко-оно нам је “у крви”, те су вероватно у
праву они који шећер називају “новом-старом дрогом” са које се тешко “скидамо“.
Досољавање хране у условима у којима је намирнице довољно садрже закође
предиспонира настанку хроничних, пре свега, кардиоваскуларних болести (8, 9).
Модерна исхрана доноси и модерне непријатеље, међу којима су свакако трансмасне киселине, за које је показано да утичу на бројне факторе за развој
кардиоваскуларних болести: подижу ниво LDL холестерола, триглицерида, уз
истовремено снижење протективног HDL хоелстерола, затим негативно утичу на
инфламацију, доводе до ендотелске дисфункције уз повећање синтезе масти де ново
у хепатоцитима што, више него и један други нутријент, доприноси повећању
ризика за настанак кардиоваскуларних и малигних болести. Стога су препоруке да
се у исхрани максимално избегавају, што у пракси значи пажљиву припрему хране
безбедним методама. Неправилна исхрана и недостатак физичке активности доводе
до метаболичког синдрома, који се презентује удруженом појавом централне
гојазности, инсулинске резистенце са поремећајем апсорпције и метаболизма
глукозе, липидним поремећајима и хипертензијом, односно повећаним ризиком за
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настанак дијабетеса мелитуса тип 2, кардиоваскуларних и малигних болести, као и
морталитета генерално (10).
Нова сазнања о исхрани модерног човека тврде да, осим ретких изузетака, не
постоје нутријенти са само једном улогом у нашем организму, искључиво добри
или лоши. С друге стране, навике повезане са исхраном су дубоко укорењене и
тешко се мењају. Стога, макро и микронутријенте не треба да посматрамо
изоловано, већ у сложеном контексту хране из које потичу, те ће се препуруке за
правилну исхрану у будућности највероватније све мање односити на изоловане
нутријенте, а све више на саветовање квалитетне хране и безбедних намирница
провереног порекла уз здраве стилове живота и промоцију примерене физичке
активности.
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4.2. ЗНАЧАЈ БИЉНИХ ВЛАКАНА У ЉУДСКОЈ ИСХРАНИ
Невенка Добричић-Чеврљаковић
Здравствени центар, Крушевац
Дијетна влакна су несварљива угљенохидратна и неугљенохидратна једињења
биљног порекла која подлежу процесу ферментације под дејством корисних
бактерија у дебелом цреву (1, 2). Ова једињења су изазвала велико интересовање
последњих година због повољних ефеката на здравље који се огледају у регулацији
гастроинтестиналног транзита и пражњења, пребиотском својству, смањењу брзине
ресорпције глукозе, снижавању нивоа LDL холестерола и превенцији гојазности,
артеријске хипертензије и карцинома колона (1, 2).
Дијетна влакна се према растворљивости у води диференцирају на солубилна
(пектин, инулин, лакто и фруктоолигосахариди) и несолубилна (целулоза,
хемицелулоза, лигнин) (1, 2). Физиолошки ефекти дијетних влакана зависе од
њихове структуре и од одређених физичко-хемијских својстава, као што су
могућност ферментисања, капацитет везивања воде, вискозност и степен везивања
жучних киселина (2). Везивањем жучних киселина у танком цреву спречава се
њихова реапсорпција и фаворизује факална елиминација, што доводи до смањуја
концентрација холестерола у крви (1, 2). Ферментацијом влакана се стварају
кратколанчане масне киселине, пропионска, бутерна и сирћетна које, сем што
служе као главни енергетски извор колоноцита, имају и друге физиолошке улоге
(1). Присуство солубилних влакана у храни подстиче апсорпцију нутријената и
фаворизује раст корисних бактерија у колону (1).
Савремена исхрана, генерално гледано, садржи мало дијетних влакана (1, 2).
Намирнице најбогатије дијетним влакнима су нерафиниране житарице, легуминозе
(махунарка) и сушено воће (Табела 1) (2).
Табела 1. Садржај влакана у различитим врстама биљне хране (g %)
----------------------------------------------------------------------------------Житарице (брашно) 3,1-15,6
Легуминозе 3,7-10,6
Поврће 1,0-2,5
Воће 1,1-1,8
Солубилна влакна: 12,5-65%
----------------------------------------------------------------------------------57
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Дијетна влакна се уводе у јеловник детета са навршених 4-6 месеци, тј. са
започињањем немлечне исхране. Имајући у виду чињеницу да млеко у првој години
представља основну храну, њихов унос у овом добу је релативно мали. Са узрастом
и променом начина исхране дневни унос влакана постаје све већи, те код детета са
1-2 године треба износи око 5 g, а након тога по 1 g више за сваку наредну годину
(1).
Најдуже и најбоље позната улога дијететних влакана је у регулацији цревног
пражњења (1, 2, 3). Везивањем воде за влакна убрзава се цревни транзит, повећава
фекална маса и омекшава столица, што резултира редовном и лакшом дефекацијом
(3). У регулисању опстипације најефикасније су се показале пшеничне мекиње (3).
Код повећаног уноса влакана у лечењу опстипације, међутим, треба водити рачуна
о индивидуалној толеранцији, као и особинама влакана, јер прекомерни унос,
нарочито оних које карактерише брза ферментација, може да доведе до надимања,
флатуленције и абдоминалног бола. Намирнице са високим садржајем влакана
доприносе осећају ситости и тиме контроли телесне масе (1, 2). Осећај »пуног
желуца«, уз спорију ресорпцију глукозе и адекватно контролисани инсулински
одговор, као и ефекте других хормона, обезбеђује осећај ситости и смањује потребу
за честим оброцима. Поред тога, ове намирнице су генерално ниже енергетске
вредности и са мањим садржајем масти, што додатно доприноси превенцији
гојазности и њених последица. Епидемиолошке студије повезују константно већи
унос влакана са нижим ризиком од исхемијске болести срца, што се објашњава
нижим нивоом LDL холестерола и бољом регулацијом артеријске тензије (1, 2).
Имајући у виду да атенуирају апсорпцију глукозе, редован унос влакана битно
доприноси како превенцији тако и бољој регулацији дијабетеса мелитуса.
Истраживања у последњих пола века повезују исхрану сиромашну у влакнима и
богату у мастима, нарочито засићеним диголанчаним триглицеридима, са
повећаним ризиком за оболевање од колоректалног карцинома, али изостају јасни
докази да повољан ефекат припада искључиво влакнима. Чињеница је да се у
намирницама богатим влакнима налазе и друге биоактивне компоненте које могу
да делују протективно на настанак овог једног од најчешћих малигнитета
савременог човечанства. Позната је и улога влакана у модулирању имунске
функције. Бета гликани, на пример, реагују са имунским ћелијама и директно
стимулишу имунски систем, док други, продукцијом кратколанчаних масних
киселина повећавају број Т хелпер ћелија, макрофага и неутрофила, као и
цитотоксичну активност Т ћелија. Парцијално хидролизована гуар гума ублажава
симптоме код инфламаторних обољења, нарочито Crohnove болести и улцерозног
колитиса. Међу влакнима су нарочито значајна она са пребиотским особинама која
селективно стимулишу раст и активност корисних бактерија колона, посебно
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Lactobacillus i Bifidobacterium сојева (4, 5). Највише изучавани пребиотици су
инулин, олигофруктоза и фруктоолигосахариди. Истраживања тврде да ова
солубилна влакна редукују појаву и трајање инфективних и антибиотицима
изазваних дијареја, ублажавају тегобе код хроничних инфламаторних болести
црева, смањују ризик за настанак колоректалног карцинома, повољно делују на
апсорпцију калцијума, магнезијум и гвожђа, те смањују ризик за гојазност и
болести повезане са метаболичким синдромом. Сва истраживања везана за
позитиван ефекат дијетних влакана на здравље и превенцију наведених обољења
наглашавају њихов унос у природном облику, тј. одговарајућом храном. Поред
тога, храна богата дијетним влакнима садржи и друге компоненте које додатно
доприносе добром здрављу.
Правилна исхрана је од посебног значаја у детињству, не само због обезбеђења
адекватног раста и развоја, него и стицању адекватних навика које се преносе у
адултну доб. Исхрана, која поред искористљивих нутријената садржи и одређену
количину дијетних влакана као ненутритивних чинилаца представља битну
компоненту доброг здаравља како током детањства тако и током осталих фаза
живота (1, 2, 5).
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4.3. ДИЈЕТЕТСКО-ТЕРАПИЈСКИ ЗНАЧАЈ
СРЕДЊЕЛАНЧАНИХ ТРИГЛИЦЕРИДА
Недељко Радловић
Академија Медицинских наука Српског лекарског друштва
Средњеланчани триглицериди (СЛТГ) су естри глицерола и средњеланчаних
масних киселина (C8-12), тј. капронске [CH3(CH2)4COOH, C6], каприлне
[CH3(CH2)6COOH, C8], капринске [CH3(CH2)8COOH, C10] и лауринске
[CH3(CH2)10COOH, C12]. Са изузетком кокосовог и палминог уља, из којих се
добијају за дијететско-терапијску примену, релативно мало су присутни у храни
(Табела 1) (1).
Табела 1. Садржај СЛТГ у у храни (g% укупне масти)
Кокосово уље
53-62
Палмино уље
46-64
Бутер
8-15
Хумано млеко
4-8
Кравље млеко
8
Козје млеко
12,5-18
Овчје млеко
11,2-18
СЛТГ и средњеланчане масне киселине карактерише низ специфичности на
којима се заснива њихова терапијска примена. Основна својства СЛТГ су
растворљивост у води и ниска молекулска маса. Захваљујући томе, варе се и
ресорбују независно од жучних киселина и соли и транспортују портним
крвотоком, тј. невезано за хиломикроне и лимфоток, 70% као слободне масне
киселине и глицерол и 30% у нехидролизованом облику (2, 3). Поред панкреасне
липазе, хидролизују их сублингвална и желудачна липаза и ентероцитна
хидролаза, док се ресорпција, примарно парацелуларним путем, осим у танком
цреву обавља и у желуцу. СЛТГ имају само енергетски значај (8-8,3 kcal/g), при
чему пренос њихових масних киселина у митохондрије, за разлику од
дуголанчаних (≥14C), не захтева присуство карнитина (3). Додатно својство им је
да се брзо оксидишу, не депонују се у јетри и масном ткиву и не улазе у састав
целуларних и субцелуларних мембрана (3). Поред тога, као и остале масти, својим
присуством побољшавају укус хране и тиме њену бољу прихватљивост.
Због наведених својстава, СЛТГ чине драгоцен извор енергије у обољењима
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праћеним поремећајем дигестије, апсорпције и транспорта масти, као и оксидације
масних киселина дугог ланца (Табела 2) (4-9). Користе се и у дијететском
третману панкреатитиса.
Табела 2. Индикације за примену СЛТГ
________________________________________________
1. Егзокрина инсуфицијенција панкреаса
2. Холестазни синдром
3. Поремећаји лимфотока на нивоу мезентеријума и дуктуса торацикуса
4. Тешке хроничне ентеропатије (целијачна болест и др.)
5. Панкреатитис
6. Синдром кратког црева
7. Хиломикронска ретенциона болест
8. Абеталипопротеинемија
9. Поремећаји оксидације дуголанчаних масних киселина
Дефицит карнитина (примарни, развојни, секундарни)
Дефицит карнитин-ацилкарнитин трансферазе I и II
Дефицит карнитин ацил-карнитин транслоказе
Дефицит дуголанчане 3- хидроксиацил-CoA дехидрогеназе
________________________________________________

СЛТГ се дистрибуирају у облику уља или 50% водене емулзије и користе као
додатак храни. Калоријска вредност емулзије је двоструко нижа у односу на уље.
На нашем тржишту се налазе у облику уља под називом Ceres-MCT (Dr Schär
GmbH, Немачка). Уносе се у ограниченој количини, јер у противном, као
осмотски активне супстанције, изазивају абдоминалне колике и дијареју. Поред
тога, карактерише их низак степен запаљивости и испарљивости, што треба имати
у виду при употреби. СЛТГ су присутне у високој концентрацији у млечним
формулама намењеним за дијететско-терапијски третман наведених патолошких
стања. У Aptamilu Allergy Digestive Care (Nutricia, Холандија) оне чине 50% масти,
у Pregestimilu 55% (Mead Johnson, САД), у Monogenu (Nutricia, Холандија) 84% и у
Portagenu (Mead Johnoson, SAD) 87%. СЛТГ се налазе и у емулзији липида за
парентералну исхрану (10).
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5.1. ПРЕВЕНЦИЈА ЦЕЛИЈАКИЈЕ
Биљана Вулетић
Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука
Педијатријска клиника
Увод
Целијакија је аутоимуни поремећај узрокован уносом глутена од стране особа
које имају наследну предиспозицију за ову болест. То је хронично мултиорганско
обољење које се манифестује различитим степеном оштећења слузокоже танког
црева и разноврсним клиничким симптомима и знацима. Једини начин лечења је
доживотна дијета без глутена која искључује унос житарица које га садрже (
пшеница, раж, јечам и овас) (1, 2). Иако су типичне форме болести биле много
учесталије у раном периоду 20 –ог века, после 1980. године запажа се опадање
класичне клиничке слике са типичним гастроинтестиналним симптомима и
доминирају асимптоматске или атипичне форме болести (3). Разлог овог заокрета
је нејасан и скреће пажњу на рано откривање болести са што ранијом детекцијом
могућих разлога (примарна превенција), а посебно на високу стопу скринингом
откривених болести код деце у ризику (секундарна превенција), тако су се у фокусу
истраживања нашли сви потенцијални разлози који би могли допринети појави
интолеранције глутена.
Примарна превенција целијакије
Поставља се хипотеза да на појаву целијакије могу утицати: начин порођаја (са
посебним освртом на царски рез), ране инфекције, употреба антибиотика, исхрана
одојчади, годишње доба рођења и социоекономски статус породице. До сада је
јасно да поновљене инфекције у раном детињству, у зависности од узрока, могу
повећати ризик од развоја целијакије, нарочито Ротавирусом узрокована дијареја,
да је учесталија у породицама са вишим социоекономским статусом, али не постоји
значајна корелација са употребом антибиотика или сезоном рођења (4, 5).
Најважнија истраживања у смислу могућности примарне превенције у односу на
врсту млечног режима исхране или моменат уношења глутена у оквиру мешовите
исхране, су показала да време и количина глутена у исхрани одојчета није у
корелацији са врстом млека, као и да глутен може бити уведен у редовну исхрану
у било које време између 4 и 12 месеци , чак и код оних који носе генетско
оптерећење (6). У овом тренутку могућност примарне превенције не постоји, остаје,
као најважнији фактор у настанку болести високоризични генотип HLA DQ2 i HLA
DQ8, мада се све више фаворизује хипотеза која наглашава улогу микробиоте.
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Чињеница је да микробиота утиче на развој имунског система и аутоимунских
болести; модификација ка бољем саставу цревне микробиоте протективне
Bifidobacterium ) код пацијената са целијакијом је запажена након третмана дијетом
без глутена (6).
Секундарна превенција целијакије
У дијагностици целијакије (секундарна превенција) At tTG IgA (антитела на
ткивну трансглутаминазу) и укупни IgA се тренутно користе као скрининг тест прве
линије због њихове високе сензитивности (7). Укупни IgA се мора узорковати да би
се доказала способност пацијента да производи At tTG IgA. Пре две година,
ESPGHAN (Европско удружење за дечју гастроентерологију, хепатологију и
нутрицију ) је објавио ревидиране критеријуме са смерницама заснованим на
доказима, које омогућавају дијагнозу целијакије без биопсије у ситуацијама са
јасном анамнезом, историјом болести, ако је титар At tTG IgA 10 пута већи од
референтног, оверено са повишеним титром ендомизијалних антитела (ЕМА) и без
обавезне генетске анализе у овим случајевима (7).
Терцијарна превенција целијакије
Терцијарна превенција целијакије подразумева спровођење стриктне дијете без
глутена ради избегавања компликација. Она резултира потпуним опоравком
слузнице танког црева у догледном периоду у већини случајева, посебно код деце
(7-10). Алтернативна фармаколошка терапија целијакије се односи на ензиме који
инхибирају имуногени пептид глутена у људском гастроинтестиналном тракту –
агенси који секвестрирају глутен у лумену и модулирају цревну пермеабилност,
презентацију антигена и имунски одговор, укључујући онај који блокира активност
ткивне трансглутаминазе индукујући оралну толеранцију на глутен. Глутенспецифични ензими, који су спремни да разбију високо отпорне пролинглутаминске везе унутар молекула глијадина, разграђују имуногене епитопе
глутена у желуцу, спадају међу најмоћније од свих ових модалитета. Нажалост, не
постоје новији подаци који подржавају могућност смањења интестиналне
инфламације, а вакцина (NEXVAX2-ClinicalTrials.gov Identifier: NCT00879749) која
користи 3 доминантна пептида глутена, са субкутаном применом и циљем да
индукује имунски одговор, још увек није на нивоу препоруке. На крају, додатно
поље истраживања је терапија хелминтима, Nectar Amerikanus (hookworm), која
доводи до толеранције глутена, смањења клиничких симптома, стабилизације
промена слузнице танког црева на основу Marsh classification, мања је инфилтрација
цревних лимфоцита у биопсијском материјалу, смањује се интестинални
интерферон и стимулишу Т регулаторни лимфоцити. Посебан нагласак се даје
чињеници да већина пацијената од алтернативног лечења очекује заштиту од појаве
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ненамерне контаминације глутеном током дијете, иначе се она ни једног тренутка
у оквиру терцијарне превенције не доводи у питање (2, 8).
Закључак
Иако само примарна превенција целијакије није могућа у постојећим
околностима, даља истраживања су неопходна да покушају да идентификују
факторе ризика животне средине који су одговорни за недавне драматичне промене
у учесталости целијакије и дефинишу могућности превентивних стратегија.
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5.2. ФУНКЦИОНАЛНА ОПСТИПАЦИЈА У ДЕЦЕ
Зоран Лековић
Медицински факултет Универзитета у Београду
Универзитетска дечја клиника, Београд
Опстипација подразумева поремећај ритма и отежано пражњење црева, који
карактеришу чврсте, суве и јако оскудне столице (1, 2, 3). Етиолошки, разликујемo
примарну (функционалну) опстипацију (ФО), коју срећемо у око 95% деце и
секундарну (органску). У основи ФО су сензомоторни поремећаји колона и
дисфункција мишића карличног дна преко осовине мозак-црева, док је секундарна
последица структурних, неуролошких или метаболичких/токсичних поремећаја
црева (1, 2, 3).
ФО је чест проблем у педијатријској пракси. Разлог је доласка у општу
педијатријску амбуланту у око 3% деце и проблем сваког четвртог детета
прегледаног у гастроентеролошкој амбуланти. Глобална преваленција ФО се креће
од 0,5% до 32,2%. Чешћа је у девојчица, док је фекална инконтиненција чешћа код
дечака.Као предиспонирајући фактори у њеном настанку истичу се географска
област, генетска предиспозиција, психолошки фактори и навике у исхрани (1,2).
Физиологија дефекације
Евакуација столице подразумева процесе дефекације и континенције. Дефекација
представља евакуацију фецеса, а континенција вољну контролу дефекације и
успоставља се након друге године живота. Оба процеса зависе од координације
нервног, мишићног, ендокриног и когнитивног система (4, 5). Асцедентни и
трансферзални колон представљају резервоар одговоран за мешање и складиштење
фецеса, док десцедентни првенствено има улогу у транспорту садржаја до ректума.
Ректум и анални канал су задужени за дефекацију и фекалну континенцију.
Контролу мотилитета колона обезбеђују, директно, унутрашњи ентерички (ЕНС) и
аутономни (АНС) нервни систем, посредно преко ЕНС (4, 5, 6).
Моторна активност колона показује циркадијални ритам и већа је након буђења
и током дана, а интензивира се након оброка. Одликује је појава појединачних или
ритмичких, симултаних или пропагираних контракција ниских или високих
амплитуда (HAPC) које крећу из апендикса или асцедентног колона, обезбеђујући
мешање и кретања цревног садржаја који често претходе дефекацији. Најважнији
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физиолошки стимулус на контракцију велике амплитуде (HAPC) колона је
присуство хране у желуцу- гастроколични рефлекс. Настаје неколико секунди и
траје до два и по сата након јела, а могу га изазвати и медикаменти (глицерол,
бисакодил, неостигмин) (4, 5, 7).
Континенцију обезбеђује унутрашњи анални сфинктер (УАС). Анални канал је
нормално затворен због базалног тонуса УАС-а и спољашњег аналног сфинктера
(САС). Опуштање УАС омогућава прелаз цревног садржаја у горњи део аналног
канала где се препознаје природа садржаја (гасови/фецес), тзв. рефлекс
дискриминације. Дистензија ректума рефлексно релаксира УАС, док САС остаје и
даље контрахован. Ово стимулише рецепторе дуж аналне и ректалне регије, те
настаје нагон за дефекацијом, али је одлука о дефекацији под вољном контролом.
Ефикасна експулзија се постиже напрезањем и заузимањем одговарајућег положаја
тела. Повећањем притиска у ректуму, а релаксацијом мишића пода карлице и
аналног канала долази до избацивања фецеса у спољашњу средину. Када фецес
прође кроз анални канал, повећава се тонус САС-а и затвара се анални канал“closing” рефлекс. Рефлекс је под контролом можданог кортекса. Престанак
напрезања смањује интраабдоминални притисак и реактивира постурални рефлекс
мишића пода карлице што доводи до контракције m. puborectalis-а, повлачења
аноректалног споја и враћања аноректалног угла на пређашњи ниво (4-8).
Патофизиологија функционалне опстипације
Патофизиологија ФО је мултифакторијална, али се сматра последицом
сензомоторних поремећаја колона и дисфункције мишића карличног дна преко
осовине мозак-црева. Значајни фактори ризика у њеном настанку су : генетска
предиспозиција, начин исхране, микробиота, психолошки и физички стрес,
социјални статус, гојазност (1, 2). Сматра се да је главни узрок опстипације у
одојчади и мале деце задржавање столице, а у старије деце спорији транзит кроз
колон и смањена ректална осетљивост на надолазећи фецес. У обе узрасне групе,
као последица ових догађаја, развија се дилатација ректума, која рефлексним
механизмима инхибира моторну функцију колона узрокујући акумулацију фецеса
и издужење дебелог црева. Уједно, ослобађање азот оксида из фецеса инхибира
контрактилну активност колона („окултни рефлекс“) и спречава његову евакуацију.
Деца губе мотивацију за дефекацијом и развијају аверзију према њој, као и
дисинергичну дефекацију, анизмус или дисинергију карличног дна, тј. дете има
парадоксалну контракцију која додатно омета дефекацију (1).

71

Гастроентерологија

Клиничка слика функционалне опстипације
Симптоми функционалне опстипације су разноврсни, а најчешће се манифесују
напрезањем приликом дефекације, смањеном учесталости и тврдом столицом,
осећајем аноректалне блокаде и непотпунеевакуације. Такође су чести дистензија и
абдоминални бол, анорексија, мучнина, повраћање, осећај постпрандијалне пуноће
у стомаку, крв и слуз у столици, прљање веша, слабије напредовање, проблеми са
мокрењем. Од карактеристичних знакова ФО могу бити присутне палпабилне
фекалне масе у абдомену или фекална импакција у ректуму (1, 4, 8).
Дијагноза функционалне опстипације
Дијагноза органске опстипације базира на доказивању структурних и
метаболичких поремећаја, а код ФО она је клиничка и заснива се на утврђеним
критеријумима четвртог консензуса Римске фондације (Rоме IV criteria ) ( Табела
1).
Детаљна анамнеза и физикални преглед, укњучујући и ректални, уколико је
верификован само један симптом из Римских критеријума IV, довољни су за
дијагнозу. Циљ узете анамнезе и физикалног прегледа је искључење постојања
алармирајућих симптома и знакова, односно органске основе опстипације или
физичког злостављања (Табела 2) (1,2,3).
Табела 1. Рома IV критеријуми за дијагностику ФО
Деца млађа од 4 године *

Деца старија од 4 године**

1) Две или мање дефекација недељно
2) Прекомерно задржавање столице
3) Болна и тешка дефекација
4) Обилне столице које практично запуше
тоалет
5) Присуство велике фекалне масе у
ректуму

1) Две или мање дефекација
недељно
2) Најмање једна епизода фекалне
инконтиненције недељно
3) Положај тела који подсећа на
онај који је присутан код затвора
или подаци о прекомерном вољном
задржавању столице
Код деце која су успоставила дефекацију, 4) Подаци о болној и тешкој
могу се користити следећи додатни дефекацији
критеријуми:
5) Присуство велике фекалне масе у
ректуму
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1) Фекална инконтиненција барем једном
недељно
2) Подаци о обилним столицама које
практично запуше тоалет

6) Подаци о обилним столицама
које практично запуше тоалет

* Мора испуњавати 2 или више критеријума најмање једном недељно у трајању
од најмање једног месеца, а да су недовољни критеријуми за дијагнозу синдрома
иритабилног црева
** Мора испуњавати 2 или више критеријума најмање једном недељно у трајању
од најмање једног месеца, а да су недовољни критеријуми за дијагнозу синдрома
иритабилног црева (ИБС – Irritable bowel syndrom). Након адекватне
дијагностике, симптоми се не могу у потпуности објаснити неким другим
медицинским проблемом
У зависности од узраста детета, анамнезом треба добити одговор о постојању
фактора ризика, начину вршења нужде, времену појаве затвора, учесталости и
конзистенције столице (према скалама The Bristol Stool Scale или Amsterdam Infant
Stool Scale), начину исхране, губитку телесне тежине, напредовању, постојању
абдоминалног бола, повраћању, заостајању у неуролошком развоју, постојању
стресних догађаја. Из личне анамнезе треба сазнати када је дете имало прву столицу
(меконијум), о другим болестима и лековима које дете узима, алергијама и
вакцинацији. У породичној анамнези сазнати да ли је неко имао ФО или
Хиршпрунгову болест (1, 2, 4, 6).
Клинички прегледом треба одредити антрополошке мере према узрасним
перцентилним кривуљама раста, да ли је веш детета запрљан, уочити дистензију,
осетљивост и присуство палпабилне фекалне масе у абдомену. Извршити
инспекцију перианалне (присуство фисура, знакова инфламације или сексуалног
злостављања) и лумбосакралне регије. Потребно је урадити и неуролошки преглед,
са посебним освртом на налаз на доњим екстремитетима (1, 4, 6).
Акутни симптоми
• Одложен пролаз меконијума (први меконијум након 48 сати живота)
• Грозница, повраћање жучи или дијареја у малог детета, посебно уз присутне
знакове или факторе ризика за Хиршпрунгову болест (нпр. тризомија 21)
• Ректално крварење (осим ако се не може приписати аналној фисури)
Табела 2. Алармни симптоми опстипације
Хронични симптоми и знаци_
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• Веома рана констипација (мање од 1 месеца)
• „Ripbon“ столице (веома уског пречника)
• Слабије напредовање
• Екстраинтестинални симптоми (нарочито неуролошки дефицити)
• Физикални налаз који указује на аноректални поремец́ај, абнормалност сакралне
кичме или сексуално злостављање (нпр. померени анус, ожиљци, екстремни страх
од аналног прегледа).
• Изражена абдоминална дистензија
• Породична историја Хиршпрунгове болести, целијачне болести или хипотиреозе
Додатне лабораторијске анализе, радиографски, ултрасонографски преглед
абдомена, као и друга испитивања неопходна су само у случају сумње на постојање
органског узрока опстипације и нису индикована у рутинској дијагностици (1, 2, 4,
6).
Терапија функционалне опстипације
Исхрана детета мора да обезбеди адекватан калоријски унос, јер рестрикције
могу подстаћи опстипацију. Развој опстипације се повезује са ниским уносом
влакана и мањим уносом воде. Међутим, резултати досадашњих испитивања нису
показали значајан допринос исхране богате влакнима и повећаном количином воде
у њеном третману. Препоруке налажу неопходност обезбеђења адекватног уноса
влакана и воде за узраст детета. Резултати истраживања, за сада, нису дала довољну
основу ни за позитиван утицај пробиотика у третману опстипације, али се њихова
примена ипак саветује (1, 2, 6, 9).
Физикална и biofeedback терапија побољшава координацију и јача абдоминалну
и мускулатуру карличног дна успостављајући поновну ректалну сензацију (1, 2, 4,
10).
Бихејвиорална терапија је дизајнирана регулисању тоалетне рутине, смању
задржавања столице и побољша разумевање динамике дефекације. Прво се едукују
родитељи, а потом се дете учи различитим техникама напрезања. Пожељна је и
награда детета у циљу његове мотивације. Како је опстипација повезана и са
психолошким стресом, мора се идентификовати, а дете и родитељи научити
механизмима суочавања (5, 10).
Када нефармаколошке мере нису делотворне, приступа се фармаколошкој
терапији.
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Лаксативи су лекови прве линије и основа дугорочне терапије. Разликујемо
осмотске, лубрикантне и стимулативне лаксансе. Осмотски лаксативи
(полиетиленгликол-ПЕГ, лактулоза) повећавају волумен и размекшавају столицу
повлачењем течности у лумен, чиме стимулишу перисталтику колона.
Стимулативни лаксанси (бисакодил, натријум-пикосулфат) блокирају апсорпцију и
индукују појачану секрецију течности у колону, уз директну стимулацију
перисталтике дебелог црева (1,2,4,6).
ПЕГ је најчешће коришћени осмотски лаксатив. Примењује се у дози од 0,3-1,5
g/kg на дан, како у терапији опстипације и фекалне дезимпакције, тако и у терапији
одржавања постигнутог резултата. Нежељени ефекти се јављају ретко, и то у виду
дијареје и абдоминалне дистензије. Поред ПЕГ-а може се користити и лактулоза (12 g/kg/дан) (1, 2, 6).
Ако симптоми перзистирају дуже од шест недеља, поред осмотских могу се дати
стимулативни лаксативи - бисакодил (>3. године живота) и На-пикосулфат (>4.
године). Осмотски лаксативи се боље подносе од стимулативних јер не изазивају
тако јаке грчеве и абдоминалне болове. Терапија одржавања се постепено
обуставља након два месеца, у циљу спречавања рецидива (1).
Нема довољно доказа за употребу лекова који утичу на активност јонских канала
колоноцита (лубипростон и линаклотид), као и серотонинских прокинетика у деце
(1,6).
Савремене методе лечења ФО су стимулација сакралног нерва и транскутана
нервна стимулација, док тешки, рефрактарни облици ФО понекад захтевају и
хируршки третман као последњу терапијску опцију (1, 6).
Закључак
ФО је чест педијатријски проблем који значајно ремети квалитет живота деце,
али и њихових породица. Тачна етиологија и патофизиологија су нејасне, а постоји
више фактора ризика који доприносе њеном настанку. Најчешће се ради о утицају
стреса на децу и лоших навика савременог начина живота (смањено кретање,
исхрана). Дијагноза ФО је клиничка и уколико се на основу анамнезе или клиничког
прегледа не посумња на органску болест даље дијагностичке процедуре нису
потребне. Основна терапија, у највећем броју случајева, су едукација детета и
родитеља, промена начина живота, адекватна исхрана и фармакотерапија
лаксативима.
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5.3 МЕКЕЛОВ ДИВЕРТИКУЛУМ, ДИЈАГНОСТИКА И
ЛЕЧЕЊЕ
Зоран Голубовић
Медицински факултет Универзитета у Београду
Универзитетска дечја клиника, Београд
Увод
Мекелов дивертикулум је најчешћа конгенитална аномалија гстроинтестиналног
тракта. Инциденца према већини студија се креће од 0,6 до 4%. Он представља
некомплетно облитерисан остатак ductus omphalomesentericus-a (1). Често се прави
грешка у називу, користи се ductus omphaloentericus као последица чињенице да он
представља прави дивертикулум на цреву. Први га је описао још 1650. године
Фабрикус Хелданус, а тек 1809. године Немачки анатом Јохан Фридрих Мекел је
утврдио његово ембриолошко порекло.Обзиром да је Мекелов дивертикулум
обично асимптоматски, може бити узгредан налаз при операцијама због различитих
узрока. Понекад бива откривен случајно током других дијагностичких метода а
некада његове компликације, као што су профузно крварење или опструктивни
илеус, могу бити опасне по живот. Крварење се као компликација чешће јавља у
дечјем узрасту (2). Ипак, дијагноза Мекеловог дивертикулума бива често
пропуштена и зато је циљ овог рада да се сагледају начини дијагностике и терапије
, укључивши савремена сазнања из литературе и праксе.
Ћелије које облажу овај ембрионали дуктус су плурипотентне, тј у 50% садрже
хетеротопичну гастричну слузокожу, 5% панкреатично ткиво а ређе
хепатобилијарно ткиво или слузокожу дуоденума или колона. Компликације у виду
крварења се јављају у 31%, инфламације 25%, интестиналне опструкције 16%, као
садржај у килама у 11%, инвагинације у 11%, умбиликалних синуса и фистула у 4%
и тумора у 2% (1). Како већина дивертикулума не даје никакве симптоме, често
бивају откривени током неких контрастних снимања танких црева а може се такође
открити случајно при другим операцијама или лапароскопским процедурама.
Постављање дијагнозе симптоматског Мекеловог дивертикулума најчешће је
тешко преоперативно (3). Дифернцијално дијагностички, долазе у обзир разне
упалне болести црева, акутни апендицитис, илеуси, пептички улкуси итд.
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Табела 1. Компликације Мекеловог дивертикулума у дечјем узрасту (инциденца
узрок, симптоми)
Крварење
Инциде
нца
Узрок

Симпто
ми

Око 50%
Хетеротопична
мукоза
(гастрична или
панкреасна)
тумори
(карциноид,
бенигни
мезенхимални,
лимфоми)
фитобезоари
Профузно
ректално
крварење
које
води до анемије,
или недостатка
гвожђа, понекад
и хеморагичног
шока.
Тамна столица са
крвавим
мукусом,

Интестинална
опструкција
35%

Упала

Инвагинација,
волвулус, литреова
хернија, бриде од
Мекела
до
трбушног зида, или
до мезентеријума
танког
црева,
импактирани
меконијум,
фитобезоари
Колични болови
надувеност
мука и повраћање,
изостанак столице

Дивертикулитис
узрокован
паразитима,
пептичном
улцерацијом,
торзијом
дивертикулума

Карциноиди
месенхималн
и
тумори,
липоми
васкуларни
хамартроми

Бол у трбуху од
благог до јаког.
Локални
дефанс
илеоцекално
имитирајући
апендицитис.
Температура, мука
повраћање.
Прогресијом
до
перфорације
са
знацима акутног
абдомена

Тумор
има
различите
манифестаци
је
од
крварења до
бола
због
перфорације
или
опструкције
са акутним
абдоменом

10%

Мешо
вит
4,5%

Тумор
0,5%

Дијагностика
Упркос савременом напретку у дијагностици и даље остаје јако тешко са
сигурношћу поставити преоперативно дијагнозу Мекеловог дивертикулума. У
нејасним случајевима неопходна је лапароскопска експлорација. Међутим
лапароскпија није примарна дијагностичка метода.
Радиолографска снимања
Нативна радиографија, контрасна снимања као и компјутеризована томографија,
ретко са сигурношћу могу поставити преопертивну дијагнозу. У случају Мекеловог
дивертикулума могу се видети хидроаерични нивои ако постоји опструкција, и
дистензија у пројекцији дивертикулума у пределу десне илијачне фосе. У случају
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да дође до перфорације може се видети пнеумоперитонеум. Понекад на контрасним
снимцима се евидентира испупчење на антимезентеријалној страни танког црева.
Ехосонографски преглед, и ако не довољно специфичан, може приказати тубуларни
оток испуњен течношћу у близини илеоцекалне валвуле. Такође, некад постојећа
инвагинација може бити видљива на ехосонографском прегледу. Аномални квни
судови могу бити детектовани Доплер сонографијом. Ангиографија која код
одраслих може бити једна од дијагностичких метода са прецизношћу од 59% се не
препоручује код деце. Сцинтиграфија са техницијумом 99м је данас најчешће
коришћена неинвазивна дијагностичка метода. Код крварећег Мекеловог
дивертикулума достиже специфичност од 95% а сензитивност од 80 до 90% код
деце. У последњој деценији примат у дијагностици у свету преузимају ендоскопска
капсула, двострука балон ентероскопија, као и магнетна ентерографија (4).
Ентероскопија помоћу капсуле је нова технологија и представља неинвазивну
дијагностичку методу помоћу које се могу детектовати мале интестиналне лезије у
случају неразјашњеног интестиналног крварења. Ипак ова метода је тешко
примењива или контраидикована код пацијената млађих од 10 година. Ретроградна
двострука балон ендоскопија се може са добрим успехом користити у дијагностици
Мекеловог дивертикулума обзиром да његова удаљеност од илеоцекалне валвуле
не прелази 1 метар. Ипак, ова метода је за сад препоручена само за децу старију од
14 година (5).
Магнетна ентерографија која омогућава преглед функције црева коришћењем МР
флупроскопије је новија техника без зрачења. Помоћу ње се може пратити и
морфолошки изглед као и функција танких црева. Њено одлично контрастно
разграничење меких ткива и могућност тродимензионог приказа чине видљиве
промене око црева као и визуелизацију цревне мукозе.
Лапароскопија је свакако најефикаснија, истовремено сигурна метода у
дијагностици, а затим и у терапији. Ипак, спада у инвазивне методе и не
препоручује се као примарна.
Терапија
Двострука балон ентероскопија даје и могућност терапијске интервенције у
смислу заустављања крварења из дивертикулума аргон плазма коагулацијом, а
такође је коришћена у ендоскопској ресекцији целе дебљине зида инвертираног
дивертикула. Поред свега, основни начин лечења Мекеловог дивертикулума је
хируршка ресекција(6). Међутим, и даље остаје контраверза око одлуке о рескцији
Мекеловог дивертикулума који се налази као узгредан налаз током других
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хируршких интервенција. Електива хирургија се не препоручује у случају
инцидентно откривеног дивертикула током дијагностичких процедура. У суштини
тешко је одредити ризик од компликација постојећег Мекеловог дивертикулума
само на основу изгледа као успутног налаза. Неки хирурзи покушавају да направе
скор помоћу кога би одредили опасност од компликација дивертикулума. У обзир
узимају старост пацијента, постојање бриде у пределу дивертикулума, пола
пацијента и величине самог дивертикулума (7).
Симптоматски Мекелов дивертикулум се свакако решава хируршки, отвореном
лапаротомијом а свакако боље лапароскопски или евентуално лапароскопски
асистираном методом. Најчешће се ради клинаста ресекција дивертикулума, изузев
у случају дивертикулума са широком базом или палпабилног ткива унутар
дивертикулума (што би говорило у прилог постојања гастричних или панкресаних
ремнанта), када је неопходна сегментна ресекција са термино - терминалном
анстомозом (8, 9).

Алгоритам терапије
Мекеловог дивертикулума

Асимптоматски Мекелов

Симптоматски Мекелов

Ресекција
дивертикулума или
сегмантна ресекција

Инцидентно
откривен током

Инцидентно
откривен неком
од имиџинг
Без елективне
хирургије

Ресекција
дивертикулума или
сегментна ресекција

Само констатација
ресекција

Закључак
Мекелов дивертикулум, који садржи све слојеве танког црева је најчешћи
конгенитална аномалија гастроинтестиналног тракта. Иако се јавља у малом
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проценту опште популације компликације ове аномалије могу бити изузетно тешке
и опасне. Овде спадају интестинална опструкција, крварење, инвагинација,
дивертикулитис и перфорација са последичним перитонитисом. Тешко га је
преоперативно дијагностиковати , обзиром да су радиолошки и клинички знаци
слични другим обољењима који доводе до акутног абдомена. За постављање
правилне и брзе дијагнозе, потребно је добро познавање како клиничке слике тако
и ембриологије, радиолошке и патолошке презентације, а све у циљу омогућавања
правовременог и ефикасног хируршког лечења.
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6.1. АУТОЗОМНО ДОМИНАНТНО НАСЛЕДНА
ПОЛИЦИСТИЧНА БОЛЕСТ БУБРЕГА
Емилија Голубовић
Медицински факултет Универзитета у Нишу, Клиника за дечије болести
Универзитетског клиничког центра Ниш
Аутозомно доминантно наследна полицистична болест бубрега (АДПББ) је
најчешће наследно обољење бубрега са инциденцијом од 1/500-1000. Процењује се
да 12,5 милиона људи у свету болује од АДПББ. Већина оболелих (85%) има
мутацију PKD1 гена на хромозому 16р13 који је одговоран за синтезу полицистина
1. Само 15% оболелих носе мутацију PKD2 гена на хромозому 4q21 који кодира
синтезу полицистина 2. Веома ретко су описане мутације GANAB и NDAJB11 гена
које дају клиничку слику тзв. ПКД3 облика болести. У 5-10% оболелих немамо
породично оптерећење, реч је о новој мутацији (1,2). Полицистини су део грађе
примарне цилије па се тиме АДПББ сврстава у групу цилиопатија. ПКД1 је део
адхезионих молекула међу ћелијама а ПКД2 је калцијумов транспортни канал, који
регулише ниво интрацелуларног калцијума. Мутација у овим регулаторним
протеинима доводи до снижења ћелијског калцијума и следственог пораста
цикличног АМП-а и активације протеин-киназе. Протеин киназа активисана
митогеном регулише бројне сигналне и регулаторне путеве (мТОР, Стат 1, 2, бета
катенин, WT1). Губитак инхибиторног ефекта полицистина на мТОР, висок ниво
цАМП утиче на тубулогенезу, ћелијску поларност, на секрецију воде и хлора чиме
уместо ресоптивног тубул добија секреторни фенотип (4). Поларност ћелије је
одређена специфичним распоредом мембранских протеина, рецептора и фактора
раста, који не морају бити идентично распоређени у феталном и зрелом бубрегу.
Задржавање феталног распореда рецептора након феталног периода се сматра
ћелијском дедиференцијацијом. Пример дедиференцијације у АДПББ је апикална
локализација На-К-АТПазе и епителног фактора раста (ЕГФ ) који у феталном добу
имају секреторну улогу у формирању лумена тубула док је у зрелом бубрегу њихова
дефинитивна позиција на базолатералној мембрани одговорна за ресорптивни
фенотип. Описана инверзија експресије епидермног фактора раста и висок ниво
цАМП уз активацију мТОР сигналних путева утиче на формирање и даљи раст
цисти (2,3,4,5).
Цисте у АДПББ могу настати у било ком делу нефрона. Растом се одвајају од дела
тубула и настављају са експанзијом. Временом бубрези бивају испуњени бројним
цистама различите величине од неколико милиметара до више сантиметара. До 20.
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године живота се могу наћи код 95%, а до 30. године скоро код свих генетички
оптерећених особа.
Клиничка слика је разнолика, нарочито у дечијем узрасту, најчешће суу питању
асимптоматски носиоци цисти који се откривају ултразвучним прегледом. Од
клиничких симптома описује се бол у трбуху, појава хематурије или уринарне
инфекције. Полиурија се среће у 56% оболелих услед реналног концентрационог
дефекта. Ризик за инфекцију расте од 5% у другој деценији на 40% након четврте
деценије живота. Нефролитијаза се открива код 10-20% особа са АДПББ.
Хипертензија се чешће среће, сматра се да постоји ризик за хипертензију код 20%
млађих од 19 година. Углавном настаје услед активације система ренинангиотензин и услед смањене синтезе азот оксида чија продукција делом зависи од
ПКД2/ПКД1 комплекса. Важно је истаћи значај контроле крвног притиска. Код
одраслих постоје кардиоваскуларна хипертензивна оштећења пре редукције
бубрежне функције. Хипертрофија леве коморе се може наћи и пре откривене
хипертензије и корелише са величином цисти и волуменом бубрега. Саветује се
редовно годишње праћење крвног притиска код генетички оптерећене деце након
пете године (1,3,6).
АДПББ се ретко (само у 2%) може јавити код новорођенчади са пренаталним
ултрасонографским налазом већих ехогених бубрега са или без цистичних
промена, уз олигоамнион, када подсећа на рецесивну полицистичну болест бубрега
(6). Овај облик, који се назива "веома рани АДПББ", има агресивнији ток и бржу
прогресију у терминалну бубрежну инсуфицијенцију (ТБИ).
Екстрареналне манифестације АДПББ се ретко срећу у дечијем узрасту. Цисте на
јетри се могу наћи до 4% оболелих али су бројне код одраслих (код 75% након
шесте деценије). Чешће се описују код жена које узимају контрацептиве или имају
вишеструке трудноће због естрогенског утицаја на раст цисти и пролиферацију
холангиоцита. Описују се цисте панкреаса, семених каналића, дивертикулоза
колона. Ингвинална хернија се среће код 12% оболелих. Кардиоваскуларне
манифестације су валвуларне аномалије срца, пре свега пролапс митралне валвуле
и интракранијалне анеуризме. У дечијој популацији се описује пролапс митралне
валвуле у
4%, док код оболелих са АДПББ код 12%. Преваленција
интрацеребралних анеуризми код одаслих је 8%, 4-5 пута чешћа у односу на здраву
популацију, али опет у дечијем узрасту изузетно ретко описана. С обзиром да је ова
компликација ретка код деце, скрининг се не препоручује до 30. године (7).
Ултрасонографија је дијагностичка метода избора. Критеријуми за дијагнозу: код
одраслих старости између 15-39 година за дијагнозу АДПББ неопходно је
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постојање бар 3 цистичне промене уни- или билатерално; од 40-59. године бар две
цисте у сваком бубрегу, а након шесте деценије бар четири или више у сваком
бубрегу. Нема дефинисаног критеријума за дечији узраст али налаз и једне цисте
код присутног породичног оптерећења је довољно за дијагнозу. Нормалан налаз на
ултразвуку код генетичког оптерећења не искључује АДПББ, потребно је
понављати преглед на 3 године (4,7).
Генетичко тестирање не припада рутинској обради оболелих, саветује се као
скрининг у случајевима постојања донора бубрега млађег од 30 година из ризичне
породице и као пренатална дијагностика у породици у којој постоји рани,
прогресивни облик АДПББ (2,4).
Ток и прогноза Као резултат експанзије цисти ренални волумен расте око 5%
годишње и бубрежна функција опада. Оболели са мутацијом PKD1 гена имају тежу
клиничку слику (чешће бубрежне компликације, уринарне инфекције,
хипертензију, бржу експанзију цисти) и бржу прогресију ка ТБИ. Углавном се ТБИ
очекује око пете деценије док носиоци мутације PKD2 гена губе бубрежну
функцију 10-15 година касније. Уколико постоји хомозиготна мутација PKD1 гена,
или комбинација мутације PKD1 и PKD2, или истовремена мутација HFN1β
(хепатоцитни нуклеарни фактор 1 бета) ток болести може бити веома аресиван.
HFN1β учествује у регулацији експресије PKD2 гена, његова мутација може да
доведе до изгледа бубрега који наличи на АДПББ уз истовремену појаву дијабетеса,
хипомагнезијемије и хиперурикемије. Гојазност, мушки пол, масивна хематурија
која се јави у ранијем узрасту, хипертензија, протеинурија, висок ниво копептина
су неки од предиктивних фактора лоше прогнозе и бржег тока болести (1,2,5).
Tерапија АДПКБП у дечијем узрасту је углавном симптоматска и дијететска
(превенција гојазности, избегавање пушења, прекомерне конзумације кафе) уз
контролу крвног притиска и протеинурије. Инхибитори ренин-ангиотензин система
(АЦЕ и АТР блокатори) су у случају хипертензије терапија избора. Избегавати
употребу диуретика. Постоје подаци о повећању волумена цисти употребом
блокатора калцијумових канала. Повољан ефекат у смањењу цисти бубрега
показали су антагонисти вазопресин V2 рецептора (толваптан) који нису још увек
у употреби код деце. Рапамицин и инхибитори апоптозе (каспаса), соматостатини,
инхибитори ЕГФР тирозинске киназе су вероватно будућа терапија (8).
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6.2. АУТОЗОМНО РЕЦЕСИВНА ПОЛИЦИСТИЧНА
БОЛЕСТ БУБРЕГА
Бранкица Спасојевић
Медицински факултет Универзитета у Београду, Универзиететска дечја
клиника, Београд
Аутозомно рецесивна полицистична болест бубрега (АРПББ) је тешка наследна
цистична болест коју карактерише комбинација билатералне реналне цистичне
болести и конгениталне хепатичне фиброзе. АРПББ спада у ретке болести, са
највећом инциденцијом од 1:8000 живорођене деце у изолованим подручјима
Финске у којима је висока стопа консагвинитета и са просечнoм инциденцијoм у
белој популацији од 1:20 000 новорођене деце (1).
Клиничка презентација
АРПББ се може испољити фенотипски веома различито, али је типично
инфантилна болест која се дијагностикујe у касној трудноћи или убрзо по рођењу.
У најтежим случајевима бубрези су обострано енормно увећани, хиперехогени и
са лошом кортикомедуларном диферентношћу при чему задржавају рениформне
контуре уз присутне мултипле, ситне цисте које се могу видети само при
ултразвучном
прегледу
високе
резолуције
(
Слика
1).

А

Б

В

Слика 1. Ултрасонографски приказ увећаних бубрега измењене ехо структуре са
нарушеном кортикомедуларном диференцијацијом код шестомесечног одојчета. Ауздужни пресек левог бубрега, Б- попречни пресек, В- изглед уздужног пресека
бубрега са сондом високе резолуције, стрелицом означене микроцисте
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Увећани, микроцистично измењени бубрези се јављају због екстензивне дилатације
дисталног нефрона, типично сабирних тубула. Тешко погођени фетуси испољавају
Потеров фенотип са плућном хипоплазијом због удруженог олиго/анхидрамниона.
Масивно увећани бубрези могу да компромитују природан порођај. Око 30-50%
новорођенчади умире ускоро по рођењу због респираторне инсуфицијенције у чијој
су основи хипоплазија плућа и торакална компресија енормно увећаним бубрезима
(1). После перинаталног периода, преживљавање је високо, тако да после 1. године
достиже 85%, а после 10 година 82% оболелих (2). Проблеми са храњењем су чести
због компресије желуца од стране увећаних бубрега, јетре или слезине као касније
компликације портне хипертензије. Код већине пацијената (око 80%), током првих
месеци живота се јавља артеријска хипертензија која је често тешка и захтева
терапију мултиплим лековима (3). Олигурија је ретко присутна, могућа је у првих
7 дана по рођењу. Много чешћа је полиурија праћена полидипсијом због реналног
концентрационог дефекта. Како болест прогредира, структура бубрега све више
подсећа на ону која се види код аутозомно доминантне полицистичне болести
бубрега (АДПББ) са макроцистама различите величине и изгледа. Ова прогресија
води, у око 50% случајева током прве деценије живота, у терминалну бубрежну
слабост која захтева терапију заменом функције бубрега (4).
Премда се болест зове АРПББ, цистични јетрени фенотип игра значајну улогу у
болести, што објашњава и назив примарног мутираног гена „полицистична
бубрежна и јетрена болест 1“ или на енглеском „polycystic kidney and hepatic disease
1, PKHD1“. Промене у јетри представљају главну екстрареналну манифестацију
болести и настају као резултат поремећаја у ремоделовању дукталне плоче који
доводе до дилатације интра- и екстрахепатичних билијарних путева ( “Caroli
syndrome”) и конгениталне фиброзе (5) који се збирно означавају као малформација
дукталне плоче („ductal palte malformation, DPM“). Болест јетре постаје манифестна
са повећањем узраста детета и током времена се презентује у два облика: као портна
хипертензија због прогресивне фиброзе јетре и/или као холангитис због абнормалне
хепатобилијарне дренаже. Портна хипертензија се јавља у око 70% оболелих и
манифестује се компликацијама попут езофагусних и гастричних варикса, увећаних
хемороида, спленомегалије, хиперспленизма, тромбоцитопеније, ентеропатије са
губитком протеина, гастроинтестиналних крварења. Холестаза често проузрокује
малапсорпцију липосолубилних витамина (А, Д, Е, и К). Интересантно је да
хепатоцелуларна функција, за разлику од сличних болести, као што је мутација у
HNF1ß, остаје стабилна са нормалним нивоом јетрених ензима.
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Дијагноза
АРПББ се често дијагностикује у пренаталном периоду. Током другог или трећег
триместра, на прегледу ултразвуком (УЗ) се детектују увећани, ехогени бубрези са
хиперехогеном медулом и губитком кортикомедуларне диферентности, најчешће
уз присуство олиго/анхидрамниона. Код неких фетуса се дететктује и дифузнo
повећана ехогеност паренхима јетре због повећане количине фиброзног ткива.
Налаз микроцисти (5-7 мм) се описује у око 30% случајева АРПББ, док је присуство
макроцисти (>10 мм) ретко и обично указује на другу цилиопатију (6). Независно
од присуства олигохидрамниона, показано је да су увећани бубрези на пренаталном
ултразвуку, низак Апгар скор и потреба за асистираном вентилацијом значајни
предиктори потребе за дијализом у првој години живота (7).
Генетика
АРПББ је проузрокована мутацијом у PKHD1 гену (идентификован 2002.
године). Овај ген је лоциран на хромозому 6 (6p12.3-p12.2) и један је од највећих
хуманих гена у геному (7). До сада је описано око 750 мутација у овом гену.
Структура и функција протеина значајних за АРПББ
Протеински продукт PKHD1 гена је фиброцистин/полидуктин (FPC), интегрални
мембрански протеин. FPC је експримован углавном у бубрегу (кортикални и
медуларни каналићи), јетри (интра- и екстрахепатични жучни путеви) и панкреасу
(панкреасни канали), (6). На супцелуларном нивоу, FPC је експримован у примарној
апикалној цилији и регији базалног тела примарне цилије (органеле које се налази
на апикалној површини већине епителних ћелија). Сматра се да је овај протеин
укључен у регулацију адхезије и ћелијске пролиферације и да је попут полицистина
1 и 2 укључен је у организацију микротубула и кључне функције примарних цилија,
као што су механо- и хемосензације.
И поред открића нових мутација и гена, кључни молекуларни механизам у
цистогенези код АРПББ остаје непознат. Прекомерне експресије EGF (“epidermal
growth factor”), TGFα (“transformin growth factor α”) као и неколико чланова
фамилије EGFR (“epidermal growth factor receptor”) су доказане у патогенези ове
болести у експерименталним моделима.
Генетичко тестирање
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И поред бројних препрека, опште је прихваћено да се свакој фамилији која се
суочава са раном, билатералном полицистичном болести бубрега понуди генетичко
тестирање а потом дискутује о медицинским и етичким импликацијама на један
интердисциплинаран
начин.
Диференцијална дијагноза
Рана манифестација АДПББ је главна диференцијално-дијагностичка дилема код
сумње на АРПББ. Типично, симптоми АДПББ се не испољавају пре одраслог доба,
међутим у малом проценту случајева (2-5%), болест се манифестује у раном
детињству или чак пренатално. Понекад преглед ултразвуком може направити
разлику јер се код АДПББ типично виде билатералне макроцисте. Код овог типа
цистичне болести, поготово код млађе деце, у почетку су цисте само унилатералне.
Гломерулоцистична болест бубрега (ГЦББ) је поремећај који се типично презентује
у неонаталном периоду са дифузно увећаним ехогеним бубрезима и понеком
макроцистом и тешко га је клинички разликовати од АРПББ. Хистолошким
прегледом се утврђује дилатација Bowman–ове капсуле и дисплазије са
абнормалном медуларном диферентношћу. У обзир долази и рана и тешка
полицистична болест бубрега у склопу туберозне склерозе. Мутације у гену који
кодира синтезу транскрипционог фактора, хепатоцитног нуклеарног фактора 1 бета
(HNF1ß) резултују широким спектром фенотипских испољавања који може да личи
и на АРПББ. Нефронофтиза најчешће не представља дифренцијално-дијагностичку
загонетку у односу на АРПББ јер су бубрези по правилу нормалних или мањих
димензија у односу на узраст.
Надзор и терапија
Респираторни систем
Иницијално збрињавање оболеле новорођенчади је фокусирано на
стабилизацију респираторне функције и по потреби примену механичке
вентилације (3). Када масивно увећани бубрези компромитују покрете дијафрагме
или проузрокују тешке проблеме са исхраном, саветује се и унилатерална или
билатерална нефректомија. Нека искуства говоре да унилатерална нефректомија
може имати само краткорочан ефекат с обзиром да често долази до енормног
увећања контралатералног бубрега по извршеној унилатералној нефректомији.
Стога се код неких пацијената саветује билатерална нефректомија
Реналне манифестације
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Понекад новорођенчад са олигуријом и ануријом могу захтевати примену
перитонеалне дијализе и првог дана живота. Хипонатријемија је чест проблем и
третира се према волуменском статусу пацијента (3). Кључно је рано препознавање
и третман дехидратације. Често је неопходна суплементарна исхрана или додатна
течност путем назогастричне сонде или гастростоме. Хипертензија углавном добро
реагује на примену инхибитора ангиотензин конвертујућег ензима и/или блокатора
ангиотензинских рецептора, који су лекови избора. У неким случајевима је веома
тешка и захтева примену мултиплих лекова.
Јетрене манифестације
Терапија билијарне дисфункције треба да се фокусира на малапсорпцију
нутријената и липосолубилних витамина као и на ризик од асцендентног
холангитиса. Индикација за суплементацију жучних киселина је низак серумски
ниво К, Д, Е, А витамина или неадекватно добијање у тежини и поред адекватне
калоријске суплементације. Урзодезоксихолна киселина је жучна киселина која се
користи да повећа количину и проток жучи и да на тај спречи настанак жучних
каменаца код оболелих који имају значајну хепатобилијарну болест. Бактеријски
холангитис често прође као недијагностикована компликација и може да се
презентује рекурентном бактеријемијом ентералним патогенима, без типичних
клиничких манифестација. Рекурентне фебрилности, поготово праћене болом у
горњем-десном квадранту абдомена требало би да се лече агресивно. Повећање
алкалне фосфатазе и гама-глутамил трансферазе (GGT) током епизоде акутног
асценднтног холангитиса би могло бити од помоћи у постављању дијагнозе.
Премда је улога хроничне антибиотске профилаксе код деце са АРПББ
контроверзна, препоручује се код пацијената са високим ризиком за настанак
асцендентног холангитиса. Варикси езофагуса се третирају подвезивањем или
склеротерапијом. Портосистемски шантови могу бити неопходни у третирању
прогресивне портне хипертензије. Код пацијената са тешком портном
хипертензијом и спленичком дисфункцијом, индикована је имунизација против
инкапсулираних бактерија (пнеумокока, хемофилуса инфлуенце тип б,
менингокока) (8). У случајевима тешко контролисане портне хипертензије или
дуалне бубрежне и хепатобилијарне болести индикована је хепатична или
комбинована трансплантација јетре и бубрега.
Треба напоменути да је дугорочно неопходно избегавати следеће лекове:
симпатомиметике код пацијената са хипертензијом, по правилу нефротоксичне
лекове попут нестероидних антиинфламаторних лекова и амингликозида,
потенцијално хепатотоксичне лекове попут ацетаминофена (не давати га у дози
већој од 30 мг/кктт/дан), кофеин, лекове на бази теофилина, блокаторе
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калцијумских канала за које је у ћелијским и анималним моделима показано да могу
да подстичу раст цисти (8).
Пренатална дијагноза
Дефинитивна пренатална дијагноза је често једино могућа кроз генетички
скрининг. Типична пренатална дијагноза се нуди фамилијама са познатим ризиком
за настанак АРПББ с обзиром да процедура захтева биопсију хорионских ресица
или амниоцентезу као инвазивне методе. Друга опција, поготово за парове са
значајно високим ризиком поновне појаве болести јесте преимплантациона
генетичка дијагноза када се ембрион биоптира ради генетичке анализе након ин
витро фертилизације (1).
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6.3. НЕФРОНОФТИЗА
Мирјана Костић
Универзитетска дечја клиника, Београд
Медицински факултет Универзитета у Београду
Нефронофтиза (НФ) (енгл. Nephronophthisis, NPHP) је моногенска аутозомно
рецесивнo наследна цистична болест бубрега која настаје као последица мутација у
једном од 26 до данас идентификованих гена. Протеини кодирани овим цистогеним
генима се називају нефроцистини и по правилу су локализовани у примарној цилији
ћелије, те се НФ сврстава у групу цистичних болести бубрега које се називају
реналне цилиопатије.
Реналне цилиопатије обухватају: полицистичне болести бубрега, аутозомно
доминантнe тубулоинтерстицијумскe болести бубрега, нефронофтизу и друге
цилиопатије повезане са нефронофтизом.
Цилиопатије повезане са нефронофтизом (НФ-ПЦ) (engl. NPHP Related
Ciliopathies NPHP-RC) клинички се манифестују широким фенотипским спектром
и укључују бројне синдроме. Овај комплекс поремећаја типично доводи до
плејотропних клиничких манифестација, доминантно на бубрезима по типу
нефронофтизе, очима и централном нервном систему, али може обухватити и
дисфункцију јетре, деформитете скелета, урођене срчане мане, гојазност и друге
абнормалности. До данас је откривано 90 гена од значаја за патогенезу НФ-ПЦ.
Епидемиологија
Нефронофтиза се сматра ретком болешћу са инциденцијом од 0,1-0,2 на 10.000
живорођених уз велику глобалну варијабилност. НФ не показује разлику у
дистрибуцији по полу. НФ је најчешћи моногенски узрок ТБИ у прве три деценије
живота. Узрок је терминалне бубрежне инсуфицијенције (ТБИ) код 10–25% деце у
ТБИ у Европи и око 5% у Северној Америци (1,2).
Етиологија и патогенеза
Недостатак примарних цилија или поремећај у њиховој структури и функцији је
патофизиолошки супстрат НФ и НФ-ПЦ.
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Цилије
Цилије су специјализоване сензорне, кроз еволуцију очуване, органеле које код
већине типова ћелија сисара проминирају са апикалне површине у екстрацелуларни
простор. Присутне су на ћелијама у мирној фази ћелијског циклуса, а нестају у фази
ћелијске деобе. Цилије имају бројне физиолошке улоге, од одређивања лево-десне
асиметрије, пролиферације и диференцијације ћелија, морфогенезе ткива до
преноса и обраде сигнала (3, 4).
Ултраструктурне студије су идентификовале три главне структурне компоненте
цилија: базално тело (специјализовани центриол који причвршћује цилију за тело
ћелије), аксонему (изданак који се састоји од микротубула) и цилијарну мембрану
(која облаже аксонему) (5).
Према архитектури аксонеме цилије су класификоване као покретне или
непокретне односно примарне. Иако је 75% структурних компоненти заједничко и
за примарне и за покретне цилије, само примарне (које се разликују од покретних
по недостатку дублета централних микротубула) имају убиквитарну дистрибуцију
код људи.
Захваљујући својој мембрани богатој рецепторима, примарне цилије интегришу
и модулишу бројне сигналне путеве који су од значаја за развој и диферентовање
органа, као и за регулацију ћелијског циклуса (6).
NPHP гени
Мутација у једном од 26 гена, који се означавају као NPHP гени, од патогенетског
су значаја за настанак НФ. Двадесет од ових 26 гена се доводе у везу са
фенотиповима НФ, типова од 1 до 20. Јасна корелација генотип-фенотип није
откривена. За шест преосталих, неозначених гена, патогенетска улога још увек није
довољно разјашњена.
Мутације у NPHP1 су најчешћи узрок НФ, у око 20–25% свих болесника, док су
мутације у NPHP 2-20 идентификоване код мање од 1% болесника (7). Код 85%
болесника који носе мутацију у NPHP1 гену постоји велика хомозиготна делеција
у овом гену.
Патогене варијанте гена које се налазе код болесника са синдромским клиничким
фенотиповима доводе до варијабилних екстрареналних манифестација (8). Ове
фенотипске разлике могу бити последица типа мутације, специфичне локације
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унутар гена, а у неким случајевима и начина наслеђивања (дигенског, олигогенског
или триалелног наслеђивања).
Нефроцистини
Протеини кодирани NPHP цистогеним генима се називају нефроцистини и по
правилу су локализовани у примарној цилији ћелије. Упркос томе што припадају
широком спектру протеина и испољавају значајне разлике у структури и функцији,
чини се да нефроцистини и гени који их кодирају формирају интерреакционе
модуле који имају одређену улогу у патогенези болести. Тренутно су
идентификована четири различита NPHP модула (NPHP 1-4-8; NPHP 2-3-9-16;
NPHP 5-6 и МKS модул) (9)
Клиничка слика и класификација
Традиционална класификација НФ је заснована на узрасту у коме болесници
улазе у ТБИ: инфантилни, јувенилни и адолесцентни облик. Јувенилни облик је
најчешћи и назива се и класичном НФ. Средњи узраст у коме се јавља ТБИ је до 4.
године за инфантилну НФ, 13 година за јувенилни и 19 година за адолесцентни
облик НФ.
Почетни клинички симптоми код болесника са јувенилном НФ су обично благи
и често неспецифични, укључујући полиурију са секундарном енурезом или
ноктуријом и полидипсију због дефекта у концентрисању урина. За разлику од
других болести бубрега, обично се не развија тешка хипертензија. Први симптоми
се могу приметити антенатално или у раном детињству, али средњи узраст је око 6.
године.
Испољавање НФ унутар породица може бити веома варијабилно, а 10–20%
болесника ће поред бубрежних манифестација имати и захваћеност других органа,
углавном очију, мозга, јетре и скелетног система (10).
Најчешће екстрареналне манифестације су на очима. Дегенерација мрежњаче се
јавља код 10% свих болесника са НФ и дефинише Senior-Løken синдром (SLS).
Колобом оптичког нерва је присутан у Joubert синдрому (Joubert syndrome, JBTS ).
Малформације малог мозга (хипоплазија/аплазија церебеларног вермиса) или
малформације можданог стабла су обично присутне код болесника са Joubert
синдромом. Хипоплазија церебеларног вермиса може бити удружена и са
окуломоторном апраксијом, заостајањем у развоју, интелектуалним дефицитом,
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хипотонијом мишића и атаксијом у Cogan-овој апраксији. Фиброза јетре удржена
са дефектом церебеларног вермиса, олигофренијом, атаксијом, колобомом и НФ
описана је у COACH синдрому. Абнормалности у формирању хрскавице и конусно
обликоване епифизе се налазе у Mainzer–Saldino синдрому. Малформације скелета
присутне су кoд Bardet–Biedl синдрома (BBS) и Jeune синдрома. Болесници са BBS
су обично ниског раста са абнормалностима дисталних делова екстремитета
(полидактилија, брахидактилија или синдактилија). У Jeune синдрому, познатом и
као асфиктична торакална дистрофија, ребра су кратка, фаланге хипоплазичне, а
присутна је и полидактилија и ризомелија. Болесници са BBS могу имати и
хипогонадизам. Meckel-Gruber синдром (МKS) представља најтежу манифестацију
НФ-ПЦ јер због екстремне мултиорганске захваћености често доводи до
перинаталне смртности.
Патохистолоша слика
Карактеристичне хистолошке промене бубрега у НФ су пролиферација и
експанзија тубулских епителних ћелија, задебљање и дезинтеграција тубулске
базалне мембране, интерстицијумска фиброза, атрофија тубула и формирање циста.
Цисте потичу из сабирних каналића, али остају повезане са каналићима.
Кортикомедуларне цисте се налазе код 70% болесника са јувенилном НФ.
Дијагноза
Дијагноза болести се поставља на основу клиничке слике, ултразвучног налаза
на бубрезима, патохистолошког налаза и резултатa генетског тестирања.
Клиничка сумња на НФ треба да постоји код болесника са: пренатално виђеним
хиперехогеним бубрезима, клиничким знацима дефекта у концентрисању урина
(полиурија, полидипсија, хипонатријемија, честе дехидратације у фазама
фебрилносту), хроничном бубрежном болешћу у првој деценији живота са
карактеристичним налазом при ултразвучном прегледу бубрега или
екстрареналним синдромским карактеристикама за које се зна да су удружене са
НФ.
При ултразвучном прегледу бубрези су повећане ехогености паренхима услед
циста и поремећаја кортикомедуларне диферентности, при чему су бубрези
уобичајне величине или нешто мањи.
Генетска дијагноза НФ је могућа код пацијената са клиничком сумњом на болест,
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али ће генска мутација бити идентификована само код око 30-62% болесника.
Најчешће се детектују мутације у NPHP 1 гену (25–62% резултата генетског
тестирања). Дијагноза се најчешће поставља постнатално. Могуће је и пренатално
генетско тестирање које се препоручује у свим наредним трудноћама у породицама
са синдромским формама НФ (6).
Диференцијална дијагноза
У диференцијалној дијагнози јувенилне НФ од највећег значаја су аутозомно
доминантне тубулоинтерстицијумске болести бубрега које имају сличне
хистолошке карактеристике те је диференцијална дијагноза базирана на резултату
генетског тестирања.
Терапија
Упркос томе што је НФ међу најчешћим моногенским узроцима ТБИ током прве
три деценије живота, као и значајне акумулације знања о молекуларним и генским
патогенетским механизмима болести, специфична терапија за сада не постоји.
Тренутно доступна терапија је супституциона и супортивна терапија хроничне
бубрежне болести, а дијализа и трансплантација бубрега код болесника у ТБИ.
Терија замене бубрежне функције трансплантацијом бубрега код болесника са
тешким интелектуалним дефицитима и даље је значајно етичко питање без
једнозначног одговора. Болесници са синдромском клиичком сликом захтевају
праћење од стране мултидисциплинарног тима.
Исход
Неки фенотипови НФ-ПЦ могу бити летални у раном детњству (нпр. МКS или
Jeune синдром), док болесници са јувенилном НФ имају добру прогнозу јер
бубрежна болест има спору прогресију, а трансплантација бубрега добар исход.
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7.1. HIDROCEFALUS U DECE
Slobodan Obradović
Fakultet Medicinskih nauka Kragujevac, Univerzitetska klinika za pedijatriju UKC
Kragujevac
Produkcija i cirkulacija likvora
Likvor (cerebrospinalna tečnost) se produkuje u horioidnim pleksusima komora, a
malim delom u komorskom ependimu i subarahnoidnom prostoru. Drenira se iz bočnih u
treću komoru preko Monroovih otvora i zatim kroz Silvijusov akvedukt u četvrtu komoru.
Uobičajeno se stvara oko 20 ml/sat likvora. Ukupna zapremina likvora je približno 50 ml
kod novorođenčadi i 150 ml kod odrasle osobe. Iz četvrte komore likvor prelazi u
subarahnoidni prostor kroz Luškine i Mažendijev otvor, a delimično odlazi i u centralni
kanal kičmene moždine. Glavno mesto reapsorpcije likvora su Pacionijeve granulacije
duralnih sinusa.
Stepeni dilatacije komora
U neuroradiološkim nalazima i stručnim radovima često se koriste kao sinonimi termini
ventrikularna dilatacija, ventrikulomegalija i hidrocefalus, mada među njima postoji
razlika.
Ventrikularna dilatacija je povećanje dijametra komora koje nastaje usled povećanog
pritiska u njima ili “ex vacuo”, zbog smanjenja moždane mase. U literaturi se
ventrikularna dilatacija definiše kao progresivan rast ventrikularnog indeksa (VI) >97.
percentila u tri sukcesivna merenja. VI je odnos širine tela bočne komore i širine hemisfere
(meri se u transverzalnom preseku). Ventrikularna dilatacija može dovesti do
ventrikulomegalije ili do hidrocefalusa.
Ventrikulomegalija je proširenje komornog sistema uz očuvan oblik komora, odnosno uz
postojanje konkaviteta spoljašnjeg zida bočne komore. Ventrikulomegalija predstavlja
blago ili srednje proširenje komora i može biti prolazna ili trajna. Ona, kao prolazna
pojava, prati intraventrikularnu hemoragiju, purulentni meningitis i periventrikularnu
leukomalaciju. Može progredirati u hidrocefalus ili može zaostati trajno, kao jedan od
znakova atrofije mozga. U literaturi se koristi stepenovanje ventrikulomegalije na: blagu
(visina prednjih rogova bočnih komora - VPR do 5 mm), srednju (VPR je 5-10 mm) i
tešku (VPR je preko 10 mm).
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Hidrocefalus je proširenje komornog sistema sa znacima “baloniranja komora”,
odnosno sa konveksitetom spoljašnjeg zida bočne komore (ultrazvučni nalaz). Ovaj
termin u sonografiji pretpostavlja progresiju dilatacije komora, mada postoje i oblici
hidrocefalusa (eksterni), kod kojih nema dilatacije komora.
Iz ovog objašnjenja proizilazi da dilataciju komora treba shvatiti kao proces, a
ventrikulomegaliju i hidrocefalus kao trenutno (zatečeno) stanje pri neurosonografskom
pregledu. Tek ponovljenim merenjima komora se ustanovljava da li dilatacija još postoji
ili je postojeća ventrikulomegalija (konkavni spoljni zid), odnosno hidrocefalus
(konveksni spoljni zid), stacionaran nalaz.
Hidrocefalus
Hidrocefalus nastaje zbog prekomernog intrakranijalnog nakupljanja cerebrospinalne
tečnosti koje je izazvano poremećajem sekrecije, protoka ili apsorpcije. Dok je porast
obima glave deteta ranije bio odlučujući za dijagnozu hidrocefalusa, danas su
neuroradiološke metode omogućile da se sa sigurnošću otkrije i najmanje povećanje
komora i/ili proširenje subarahnoidnog prostora.
Etiologija Bazični uzroci hidrocefalusa su hipersekrecija likvora, opstrukcija
normalnog toka likvora (nekomunikantni hidrocefalus) i opstrukcija apsorpcije likvora u
arahnoidnim granulacijama (komunikantni) (Tabela 1).
Tabela 1. Uzroci kongenitalnog i stečenog hidrocefalusa

1. KONGENITALNI HIDROCEFALUS
Opstrukcioni
Akveduktalna stenoza
Malformacije mozga (Dandy-Walker, Arnold-Chiari tip II)
Malformacije kostiju baze lobanje (Klippel-Feil, ahondroplazija)
Tumori i ciste (posebno zadnje lobanjske jame)
2. STEČENI HIDROCEFALUS
Hipersekretorni
Papilom ili hiperplazija horioidnog pleksusa
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Opstrukcioni
Intrauterusne infekcije (meningitis, ventrikulitis)
Posthemoragijski
Sindrom mase (tumori, apscesi, kongenitalne ciste, aneurizma vene Galeni i dr.)
Komunikantni
Eksterni hidrocefalus
Meningitis
Meningoencefalokela
Crousonova bolest
Intrauterusne infekcije
Posthemoragijski
Patogeneza Hipersekrecija likvora ili ventrikularna opstrukcija dovode do porasta
pritiska u komorama i do njihove dilatacije. Ovo izaziva ependimno razaranje i
ekstravazaciju likvora u periventrikularnu belu masu, što se najbolje vidi pomoću
magnetske rezonancije (MR). Oštećenje periventrikularne bele mase ogleda se u
degeneraciji mijelinizovanih vlakana, a stepen ovih promena zavisi od težine i trajanja
hidrocefalusa. Siva masa je dosta otporna na periventrikularni edem. Balonirane komore
mogu da rastežu i sužavaju velike cerebralne arterije, što može sekundarno izazvati
ishemiju. Korišćenjem Doppler ultrasonografije, kroz veliku fontanelu može se pokazati
porast otpora i brzine protoka krvi kroz cerebralne arterije u toku razvijenog
hidrocefalusa. Pošto je druga polovina prve godine života vreme izrazite mijelinizacije
(najvulnerabilniji period za aksonsku degeneraciju), hidrocefalus treba pravovremeno
rešavati kako bi se izbegle sekvele.
Kliničke manifestacije hidrocefalusa su promenljive i zavisne od mnogih faktora,
uključujući uzrast u kome se pojavljuje, prirodu lezije koja ga izaziva i brzinu razvoja i
trajanje povećanog intrakranijalnog pritiska. Kod novorođenčadi je ubrzana stopa
uvećanja glave najvažniji znak. Velika fontanela je izbočena i napeta, šavovi razmaknuti,
a vene na poglavini naglašene. Čelo je široko, a bulbusi mogu biti okrenuti prema dole
zbog pritiska na prošireno suprapinealno udubljenje na tektumu mozga, stvarajući znak
zalaska sunca (Parinaud sindrom). Piramidni znaci, uključujući pojačane tetivne reflekse,
spasticitet, klonus (posebno na donjim ekstremitetima) i Babinski su uobičajeni zbog
istezanja i poremećaja kortikospinalnih vlakana koji potiču iz područja motornog
korteksa. Razdražljivost, letargija, slab apetit i povraćanje su uobičajeni za sve uzrasne
grupe, a glavobolja je istaknuti simptom kod starije dece. Postepena promena ličnosti i
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pogoršanje usspeha u školi ukazuju na sporo progresivni oblik hidrocefalusa. Serijska
merenja obima glave često ukazuju na povećanu brzinu rasta. Perkusija lobanje može
proizvesti zvuk napuklog lonca ili Macevenov znak, što ukazuje na odvajanje šavova. U
mnogim slučajevima očigledan je edem papile, kao i pareza n. abducensa sa diplopijom.
1. KONGENITALNI HIDROCEFALUS
Patogenetski posmatrano, kongenitalni hidricefalusi su opstrukcionog karaktera. Trojke
sa kongenitalnim hidrocefalusom su dokaz da je štetni agens koji je delovao tokom
formiranja akvedukta, kod svakog ploda izazvao istu malformaciju (Slike 1-2.). Na
Slikama 3-6. prikazan je ultrazvučni (UZ) i snimak MR hidrocefalusa uzrokovanog
embrionalnim tumorom zadnje lobanjske jame.

Slike 1-2. Trojke petog dana po rođenju sa kongenitalnom akveduktalnom stenozom

(preuzeto iz arhive autora)

Slika 3-6. Embrionalni tumor zadnje lobanjske jame sa hidrocefalusom (UZ i MR izgled)

(preuzeto iz arhive autora)
2. STEČENI HIDROCEFALUS
Hipersekrecioni hidrocefalus nastaje zbog prevelike sekrecije likvora iz pleksusa
(slike 7-12.)
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Slika 7-12. Hipersekrecioni hidrocefalus usled papiloma horioidnog pleksusa (UZ i CT nalaz)

(preuzeto iz arhive autora)
Opstrukcioni hidrocefalus Zavisno od mesta opstrukcije može nastati asimetrična
dilatacija bočnih komora, dilatacija obe bočne komore, sa ili bez dilatacije III i IV komore
(Slike 13-22.). Strelice na šemama uz slike pokazuju mesto ostrukcije. Akveduktalna
glioza takođe može dovesti do hidrocefalusa kod neonatalnog meningitisa ili
subarahnoidnog krvarenja, kao i intrauterusne virusne infekcije (ependimna obloga
akvedukta je prekinuta i brzi glialni odgovor rezultuje potpunom opstrukcijom).

Slika 13-15. Akveduktalna stenoza sa dilatacijom III i bočnih komora, uz suženje IV komore

(preuzeto iz arhive autora)
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Slika 16-18. Opstrukcija Luškinih i Mažendijevog otvora praćena dilatacijom svih komora

(preuzeto iz arhive autora)

Slika 19-22. Asimetrični hidrocefalus usled opstrukcije jednog Monroovog otvora

(preuzeto iz arhive autora)
Komunikantni hidrocefalus karakteriše prepreka u protoku ili resorpciji likvora. Za
razliku od opstrukcionog, postoji komunikacija između komora i subarahnoidnog
prostora. Najčešće nastaje zbog arahnoidnih priraslica oko cisterni na bazi mozga tokom
meningitisa. Eksterni hidrocefalus nastaje usled usporene resorpcije likvora u gornjem
sagitalnom sinusu, što dovodi do nakupljanja likvora u subarahnoidnom prostoru na
površini mozga, sa ili bez dilatacije komora. Kod komunikantnog hidrocefalusa, usled
otvorenog spinalnog disrafizma, postoji neravnoteža između sekrecije i resorpcije likvora
(Slike 23-25).

Slika 23-25. Komunikantni hidrocefalus (interni i eksterni) kod meningomijelokele
(preuzeto iz arhive autora)
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Posthemoragijski hidrocefalus (PHH) je posledica intrakranijalne hemoragije.
Opisan je prvi put sredinom XIX veka (West, 1848), dok se podrobniji opis sedam
slučajeva pojavljuje tek nakon 74 godine (Frasser i Dott, 1922). Danas postoji čitav niz
dobro dokumentovanih studija o ultrazvučnom praćenju posthemoragijske ventrikularne
dilatacije (PHVD) za svaki tip intrakranijalne hemoragije. Kada se razmatra učestalost
posthemoragične ventrikularne dilatacije (PHVD) u odnosu na gestaciju neonatusa sa
intrakranijalnom hemoragijom (IKH), zapažaju se dva skoka, prvi kod najnezrelijih, od
26-30. gestacione nedelje (GN), usled PVH i drugi, od 35. do 37. GN, zbog drugih formi
hemoragije. PHVD se javlja u 54% novorođenčadi ispod 35 GN, koja su imala IVH II-IV
stepena. Primarna subarahnoidna hemoragija (SAH) je retko praćena PVHD u
neonatalnom periodu. PVHD kao komplikacija IKH kod prematurusa se javlja u preko
50% slučajeva, obično do 21. dana života. Potreban je neurosonografski nadzor neonatusa
sa IKH do kraja prvog meseca života. Ako se ustanovi dilatacija komora, intenzivni
nadzor treba nastaviti do navršenog trećeg meseca (Slike 26-28).

Slika 26-28. Posthemoragijski hidrocefalus: UZ i odojče sa znakom „zalazećeg sunca“
(preuzeto iz arhive autora)
Patogeneza Nastanak PHH je ranije tumačen samo akutnom opstrukcijom
Silvijusovog akveduktusa hematomom ili obliterantnim arahnoiditisom koji zatvara izlaze
IV komore ka subarahnoidnom prostoru (obdukcioni nalazi). Danas se opstrukcioni
(nekomunikantni) PHH pominje u malom procentu (oko 18%) u odnosu na komunikantni
PHH (oko 83%). Na osnovu neurosonografskih studija pretpostavljeno je da male,
mobilne partikule mogu blokirati apsorpcione puteve likvora na nivou arahnoidnih
Pacionijevih granulacija. Nakon povlačenja PHH (spontano ili usled šanta) treba vršiti
ultrazvučne kontrole radi dijagnostikovanja atrofije mozga koja zaostaje kod 20%
neonatusa sa IKH.
Terapija PHH U literaturi se razmatraju ponovljene lumbalne punkcije kod
prematurusa porođajne mase ispod 1500g. (5-7 uzastopnih evakuacija 8-10 ml krvavog
likvora) (Slike 29-30), plasiranje ventrikuloperitonealnog (VP) šanta ili primena
proteolitičkih enzima u sprečavanju nastanka PHH. Smanjenje komora posle plasiranja
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šanta najbolje se može pratiti neurosonografski, pri čemu je važno da se pravovremeno
otkriju komplikacije. One se javljaju dosta često, zbog čega u preko 60% slučajeva treba
učiniti reviziju šanta. U komplikacije se ubrajaju: 1) blokada šanta horioidnim pleksusom,
krvnim ugruškom, fibrinom ili loše plasiranim vrhom katetera u komoru, 2) hemoragija
nakon plasiranja šanta (IVH hematom), 3) infekcija (najčešće uzrokovana stafilokokom
ili gram-negativnim bakterijama) koja se manifestuje kao ventrikulitis ili apsces, i 4)
prebrzo smanjenje volumena komora i kolabiranje mozga (Slike 31-34), pri čemu se
ultrazvučno zapažaju separacija moždanog korteksa od svoda lobanje ili hematom nastao
prekidom velikih krvnih sudova.

Slika 29-30. Normalizacija komora nakon sedmodnevnih serijskih lumbalnih punkcija (UZ)

(preuzeto iz arhive autora)

Slika 31-34. Kolaps komora nakon plasiranja VP šanta (CT pre i posle)
(preuzeto iz arhive autora)
Permanentno postoperativno praćenje funkcionisanja valvule omogućuje ranu
dijagnozu komplikacija i blagovremenu intervenciju. Danas se u lečenju PHH sve više
koriste proteolotički enzimi (streptokinaza, ureaza) koji se ubrizgavaju intraventrikularno.
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7.2. УЛОГА ПЕДИЈАТРА ПОСЛЕ ПОВРЕДЕ ГЛАВЕ
ДЕТЕТА
Драгана М. Петровић
Универзитетска дечја клиника
Медицински факултет Универзитета у Београду
Повреде главе су најчешћи узрок стечене онеспособљености у узрасту до 18
година. Педијатар је члан лекарског тима који прати и лечи дуготрајне последице
трауматске повреде мозга (Tабела 1) како би се обезбедио најбољи могући опоравак
и што квалитетнији живот пацијента и његове породице.
Табела 1. Дуготрајне последице трауматске повреде мозга
• Моторни дефицит
• Когнитивни дефицит
• Поремећај понашања и расположења
• Неуропсихијатријски поремећаји
• Поремећаји чула вида, слуха, вестибуларног апарата
• Посттрауматски поремећај говорних способности
• Поремећаји спавања
• Хронична посттрауматска главобоља
• Посттрауматска епилепсија

Срећом, нејчешће повреде главе деце и адолесцената су благе или лаке. Оне се у
савременој литератури дефинишу скором Глазговске скале коме (ГСК) већим од 13.
У том случају је улога педијатра много захтевнија и сложенија, а односи се на
доношење исправне одлуке о избору једне од две могућности : упућивање у
болницу, односно хоспитализација повређеног детета, или кућно лечење и праћење
уз амбулантне контроле. Како су интракранијалне компликације могуће и када су у
питању тзв. тривијалне, минорне или наизглед безазлене повреде главе, логично је
да се запитамо како да од великог броја деце са благом повредом главе издвојимо
ону са ризиком од значајне трауматске лезије мозга. У одсуству биомаркера и
скрининг тестова ослањамо се на анамнестичке податке и резултате нашег
прегледа.
Прво што треба да сазнамо је како је дете повредило главу и под којим
околностима. Озбиљан или опасан механизам поврeђивања је пад са висине која је
већа од 90 цм (за дете млађе од 2 године), односно већа од 1,5 м ( за дете старије од
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2 године), затим јак ударац у главу (нпр. љуљашком или лоптом) и, свакако,
саобраћајна незгода. Све ово се чешће догађа под дејством алкохола и
психоактивних супстанција, због вршњачког насиља, неадекватног начина играња
са одојчетом и због занемаривања и злостављања детета. Затим треба да сазнамо
да ли је дете због повреде главе изгубило свест и колико дуго, да ли је доживело
посттрауматске конвулзије и када, и да ли се сећа повреде и онога што јој је
претходило или је следило. Важне су карактеристике главобоље и ефикасност
аналгетика, колико пута и како је дете повратило, да ли се жали на вртоглавицу и
нестабилност, и да ли се по мишљењу родитеља дете понаша уобичајено и да ли се
лако буди. Неопходне су информације о претходном здравственом стању детета,
нарочито податак о хипокоагулабилном хематолошком обољењу, о актуелној
антикоагулантној терапији, или о пласираном В-П шанту. Од великог значаја су и
предиспонирајући фактори : главу чешће повређују хиперактивна деца, деца са
поремећајем хода и деца са епилепсијом, као и деца у чијој породици влада насиље
или напетост у кућном окружењу.
На првом прегледу, поред виталних знакова и величине и реактивности зеница,
процењује се ментални статус, односно стање свести. Инспекцијом и палпацијом се
траже знаци фрактуре лобање, описује се изглед велике фонтанеле, локализација и
величина хематома поглавине и фокални неуролошки дефицит.
На основу анамнестичких података и објективног налаза процењује се ризик од
трауматске повреде мозга (Табела 2). Препорука је да се дете са благом повредом
главе високог ризика хоспитализује и задржи у болници најмање 24 сата, при чему
је индикован хитна компјутеризована томографија (КТ) главе. Уколико је реч о
благој повреди средњег или ниског ризика хоспитализација треба да траје најмање
12, односно најмање 6 сати (рачунајући време од тренутка повреде), при чему треба
урадити КТ преглед главе ако ова деца имају више фактора ризика за трауматску
повреду мозга.
Табела 2. Класификација благих/лаких повреда главе
према ризику од трауматске повреде мозга
Блага повреда главе
високог ризика

Блага повреда главе
средњег ризика

Блага повреда главе ниског
ризика

ГСК 14-15
+

ГСК 14, или је дете
агитирано,

ГСК 15
+
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•

•

•

•

•

Фокални
неуролошки
дефицит, или
Посттрауматс
ке конвулзије,
или
Клинички
знаци
фрактуре базе
лобање или
депресионе
фрактуре,
или
Могуће
злостављање,
или
Одојче са
хематомом
или са отоком
поглавине
већим од 5
цм, или са
напетом
фонтанелом

сомнолентно, збуњено,
дезоријентисано,
и са проблемима у
комуникацији

•
•
•

•

•

или
ГСК 15
+
Губитак свести
дужи од 60
секунди, или
Хипокоагулабил
но стање детета
или
ГСК 14-15
+
Јака механичка
сила

•

•

•
•

Постттрауматска
амнезија, или
Јака/прогресивна
главобоља, или
Неуобичајено
понашање (запажање
родитеља), или
Најмање две епизоде
експлозивног или три
епизоде дискретног
повраћања, или
Краткотрајни/суспект
ни губитак свести,
или
Дете са В-П шантом,
или
Дете млађе од 2
године
:
велики
темпорални
или паријетални
хематом поглавине,
или раздражљивост

Уколико дете очуваног сензоријума нема факторе ризика за интракранијалне
компликације препоручује се кућно лечење и праћење под условом да су родитељи
поуздани и кооперативни и да су социјалне околности повољне (телефонска веза,
обезбеђен транспорт, кућна атмосфера без напетости, буке и стресних ситуација).
Најбоље су писмене инструкције о томе шта и како родитељи треба да прате, шта
треба да их забрине, а шта не, и шта се саветује како би опоравак детета био бржи.
Задатак педијатра је и да посумња на злостављање. У том случају је обавезна
хоспитализација повређеног детета током које поред КТ главе обавезно треба
урадити и офталмолошки преглед, краниограм и радиолошки преглед дугих костију
и грудног коша .
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7.3. KOMPLEKS TUBEROZNE SKLEROZE - SAVREMENA
DIJAGNOSTIKA I LEČENJE
Ružica Kravljanac
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Institut za zdravstvenu zaštitu majke i
deteta Srbije “Dr Vukan Čupić”, Beograd
Kompleks tuberozne skleroze (KTS) spada u grupu neurokutanih sindroma i
predstavlja multisistemsku bolest koja pored centralnog nervnog sistema i kože zahvata
srce, bubrege, pluća i oči (Slika 1). Učestalost KST je 1:5 000 živorođene dece (1). Bolest
se nasleđuje autozomno dominantno i uzrokovana je mutacijama u TSC1 genu
odgovornim za sintezu hamartina ili u TSC2 genu odgovornim za sintezu tuberina. Oba
gena spadaju u grupu supresornih tumorskih gena koji kontrolišu aktivnost signalnog
mTOR puta (engl. mammalian target of rapamycin – mTOR) (2). Kod obolelih od KTS,
zbog izostanka supresije dolazi do preterane aktivnosti mTOR puta, ubrzane translacije
mRNA, ekcesivne sinteze proteina i rasta ćelija, što dovodi do stavranja benignig tumora.
Kriterijumi za dijagnozu su revidirani 2012. godine i prikazani su u Tabeli 1 (1).
Tabela 1. Kriterijumi za dijanozu kompleksa tuberozne skleroze (revizija iz 2012)
DEFINITIVNA DIJAGNOZA KTS AKO POSTOJI:
genetska potvrda mutacije u TSC1 ili TSC2 genu ili
prisutna 2 glavna kriterijuma, ili
1 glavni uz 2 i više minor kriterijuma
GENETSKA DIJAGNOZA TSC1 ili TSC2 je nezavisan kriterijum
GLAVNI (MAJOR) KRITERIJUMI
Koža:
Depigmentne ili hipomelaninske promene (>3) (Slika 2)
Angiofibromi na licu (Slika 3) i fibrozni plakovi na čelu (Slika 4)
Netraumatski periungvalni fibromi (>2)
Shagreen-ove ploče (neravne ploče kao “kora od pomorandže obično na zadnjoj strain
trupa)
Oči: Hamartomi (multipli) na retini
Mozak:
Kortikalna displazija: tuberi ili migracione linije
Subependimalni noduli
SEGA – Sub-Ependimni Gigantski Astrocitom
Srce: rabdomiomi
Pluća: limfangiomiolipomi
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Bubrezi:angiomiolipomi (>2)
MINOR KRITERIJUMI
Multiple promene na gleđi
Intraoralni fibromi
Hamartomi koji nisu u bubrezima
Ahromatske promene na retini
“Konfeti” na koži
Multiple ciste u bubrezima
Promene obuhvaćene navedenim kriterijumima nastaju u određenom periodu
tokom detinjstva. Najranije manifestacije su: rabdomiomi srca koji mogu biti udruženi u
retkim slučajevima sa aritmijom ili hemodinamskim poremećajima, hipomelaninske
promene po koži, tuberi na mozgu (Slika 5). Promene na mozgu su najčešće udružene sa
ranom pojavom epilepsije, najčešće u vidu infantilnih spazama ili fokalnih napada (1,3).

Slika 1. Shematski prikaz multisistenske prirode kompleksa tuberozne skleroze; strelice
označavaju tubere na mozgu (zelena), migracione trake (crvena), subependimne nodule SEN (plava), subependimlni gigantski astrocitom –SEGA (žuta)
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Slika 2. hipopigmentne makule na koži trupa kod bolesnika sa KTS (fotodokumentacija
autora)

Slika 3. Angiofibromi na licu kod bolesnika sa KTS (fotodokumentacija autora)

Slika 4. Fibrozni plakovi na čelu deteta sa KTS (fotodokumentacija autora)
Najvažnije neurološke manifestacije tuberozne skleroze su: epilepsija (90%),
subependimni noduli (80-90%), subependimni giganski astrocitom (10-15%),
neuropsihijatrijski poremećaji udruženi sa KTS (skraćenica TAND) kod 90%,
intelektualna ometenost (50%), poremećaj iz spektra autizma (40 %) (4,5).
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Slika 5. Kortikalni tuberi označeni strelicama na snimku magnetske rezonancije mozga
kod odojčeta sa KTS (fotodokumentacija autora)
Lečenje dece sa KTS zahteva multidisciplinarni pristup i obuhvata simptomatsko
lečenje i u određenim indikacijama primenu mTOR inhibitora. U lečenju epilepsije
značajno mesto ima vigabatrin, drugi lekovi protiv napada, kanabidioli, ketogena dijeta i
hirurško lečenje epilepsije (5,6,7).
Literatura
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8.1. КОВИД ИНФЕКЦИЈА У ПРИМАРНИМ
ИМУНОДЕФИЦИЈЕНЦИЈАМА
Срђан Пашић
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“
Београд, Meдицински факултет Универзитета у Београду
Примарне имунодефицијенције (ПИД) су ретке, урођене болести имунског
система са повећаном склоношћу ка инфекцијама - бактеријским, вирусним,
гљувичним и опортунистичким патогенима (1). Учесталост ПИД се процењује на 1:
10 000 у општој популацији. САРС-Ков-2 инфекција узрокована хуманим
коронавирусом је до марта 2022 .године дијагностикована код 494 милиона људи
са 6,17 милиона смртних исхода (2).
Ковид инфекција може бити праћена пнеумонијом, плеуритисом или отежаним
дисањем услед микротромбоза васкулатуре плућа.
ПИД се одликују честим респираторним инфекцијама као што су отитис,
синузитис или пнеумонија. Нелечене инфекције код особа са ПИД воде у развој
бронхиектазија, супуративне и хроничне плућне болести. Хронична плућна болест
води у хронично плућно срце и превремени смртни исход. Примена антибиотика за
лечење плућних инфекција, затим редовна примена интравенског или супкутаног
имуноглобулина као профилаксе може спречити развој хроничне плућне болести
код болесника са ПИД.
У Великој Британији праћење САРС инфекције код болесника са ПИД је
започето половином 2020. године (3). Болесници са ПИД су саветовани да се
придржавају мера превенције и да држе физичку дистанцу с обзиром да је била
могућа повећана смртност од САРС инфекције. За првих 6 месеци дијагностиковано
је укупно 60 болесника, средњег узраста 42 године, највише оних са поремећајем
продукције антитела. Однос између инфекције и смртности је износио 20%, а код
хоспитализованих стопа смртности је износила 37%. Хронична плућна болест,
болест кардиоваскуларног система и дијабетес, као и старији узраст су били
повезани са повећаном потребом за хоспитализацијом. Старији узраст, снижен
апсолутни број лимфоцита, дијабетес и хронична бубрежна болест су били
повезани са смртним исходима. Хипогамаглобулинемија са разноликим почетком
је била најчешћа дијагноза код 23 болесника, са високом смртношћу од 50% (3).
Имунска дисрегулација код хипогамаглобулинемије вероватно доприноси тежем
клиничком испољавању САРС инфекције. Код четири болесника са Брутоновом
агамаглобулинемијом у Британији и код два болесника са истом болешћу у Италији
дошло је до развоја пнеумоније, али без леталног исхода (3,4). Италијански
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болесници су имали благу клиничку слику (4).Такође, у Ирану од 147 болесника са
агамаглобулинемијом, само 1 болесник је регистрован са САРС инфекцијом и
повољним исходом (5). Код једног нашег адултног болесника са
агамаглобулинемијом, пнеумонија је била компликована развојем дуготрајне
инфламације која је захтевала примену дексаметазона и тоцилизумаба,
моноклонског антитела против интерлеукина-6.
Код болесника са тешком комбинованом имунодефицијенцијом (СЦИД) САРС
инфекција је неминовно водила у летални исход (5). Код пацијената са
некласификованим комбинованим имунодефицијенцијама, које имају поремећај
система Т и Б лимфоцита, у Ирану је регистрована висока стопа смртности од 50%
(5). Дефицијенција Тол рецептора 7 може бити предиспозиција за тешку клиничку
слику, што је описано и код одраслих особа (5). Особе са генетскиме варијантама
поремећаја које доводе до продукције аутоантитела против интерферона типа 1
(значајан за одбрану од вирусних инфекција) могу имати тешку клиничку слику
САРС инфекције.
Последња мултицентрична студија 94 болесника са урођеним поремећајима
имунитета је обухватила дефицијенције антитела (56%), болеснике са имунском
дисрегулацијом (6,4%), дефект фагоцита (7%), аутоинфламационе болести (15%),
поремећај урођене имуности (3%) и инсуфицијенцију коштане сржи (2%) (6).
Средњи узраст је био 30 година живота. Од 94 болесника, 10 је било асимптомско,
25% је лечено ванболнички, 28 је хоспитализовано, 13 је захтевало
оксигенотерапију, 18 је било примљено у одељење интензивне неге, 12 је захтевало
механичку вентилацију, а 3 екстракорпоралну мембранску оксигенацију (6). Десет
болесника (9,4%) је преминуло. Студија указује да је смртност код урођених
поремећаја имунитета виша у односу на општу популацију. Додатни фактори
ризика (хронична плућна болест, хипертентзија, дијабетес) повећавају морбидитет
и морталитет (6).
Додатне студије у будућности ће показати који су имунолошки путеви од
значаја за успешну контролу САРС инфекције.
На основу ових сазнања, потребне су стриктне мере превенције САРС
инфекције код болесника са комбинованим имунодефицијенцијама, као и код
болесника са имунском дисрегулацијом.
Од значаја код мултиинфламаторних компликација може бити примена блокаде
интерлеукина-1 код болесника са хиперинфламаторним стањима, као што су
хемофагоцитне болести или аутоинфламаторне болести. Takoђе, моноклонска
антитела против протеина САРС вируса, банланивимаб, етесевимаб, касиривимаб,
имдевимаб, сотровимаб, препоручују се код болесника са умереним обликом
инфекције која може прогредирати у тежи облик. Конвалесцентна плазма је такође
један од видова лечења, као и хиперимуни гамаглобулин.
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Препоруке за болеснике са ПИД јесу:
1. Хитан контакт са ординирајућим лекаром/педијатром ако се испољи
сумња на САРС инфекцију.
2. За пацијенте са хроничним плућним или срчаним проблемима, примаоце
солидних органа, примаоце матичних ћеликја хематопоезе, пацијенте са
ПИД који имају малигнитете, пацијенте са ПИД и аутоимуношћу који
добијају имуносупресивну терапију саветује се да наставе са својом
терапијом у договору са специјалистом. Имуносупресивна терапија (нпр.
кортикостероиди) може утицати на маскирање симптома САРС инфекције,
према томе, неопходно је контактирати лекара у случају било какве
промене здравственог стања.
3. Гојазни болесници, болесници старији од 65 година, болесници са
кардиоваскуларним и респираторним поремећајима (хронична плућна
болест, астма) захтевају посебан надзор.
4. Болесници са поремећајем пута интерферона типа 1 се сматрају
болесницима у високом ризику од озбиљне инфекције.
5. Болесници са аутоимунском полиендокринопатијом типа 1 имају висок
ниво антитела против интерферона и могу имати повећан ризик за тежи
облик САРС инфеције.
6. Код болесника са ПИД имунcки одговор после вакцинације са свим
облицима вакцина против корона вируса може бити ослабљен (код
дефицијенција антитела нема продукције антитела, али ћелијски Т
имунски одговор може бити постигнут). Вакцинација се као безбедна и
пожељна мера превенције саветује свим болесницима, као и њиховима
кућним контактима.
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8.2. COVID-19 ИНФЕКЦИЈА У АУТОИМУНСКИМ
БОЛЕСТИМА
Јелена Војиновић
Медицински факултет Универзитета у Нишу Клиника за педијатрију,
Универзитетски Клинички центар Ниш
COVID-19 код деце на имуносупресивној терапији

Након ширења инфекције SARS-CoV-2 и појаве болести корона вируса 2019
(COVID-19) која се проширила као глобална пандемија, појавила се логична
забринутост како ће ова болест утицати на ризичне популације, посебно на
имунокомпромитоване, због бојазни да ће они бити под већим ризиком за развој
тешких респираторних комликација и системских манифестација. Иако је доказано
да су деца заштићена од развоја тежих форми COVID-19 управо због свог узраста,
постоји веровање, тј. сумња се да терапија имуносупресивима негативно утиче на
клиничку слику, као што је то случај и код других вирусних инфекција, као што су
аденовирусне, риновирусне, норовирусне, грип и изазване респираторним
синцицијалним вирусом (1).
Деца показују отпорност на тешке манифестације COVID-19, а разматране су
карактеристике урођеног и адаптивног одговора које су повезане са узрастом које
можда објашњавају ову разлику. Чини се да су компетентно препознавање од
стране урођеног имунолошког система и контролисана проинфламаторна
сигнализација стубови ефикасног одговора и премиса за уклањање патогена код
инфекције SARS-CoV-2. Упркос чињеници да се лимфопенија јавља као истакнута
карактеристика тешког COVID-19, јасни докази да су пацијенти који су под
имуносупресивном терапијом изложени већем ризику ако су инфицирани никада
нису утврђени у SARS-CoV-2 инфекцији, као ни у претходним епидемијама
коронавируса (CoV-2) ( 2–5). Управо супротно, појавио се концепт да је COVID-19
првенствено системска дисрегулација инфламаторног одговора. Сматра се да
неконтролисана урођена имунолошка сигнализација може да подигне адаптивни
имунитет (6) што вероватно ствара штетно инфламаторно окружење које омогућава
развој тешког облика болести (7). Клиничке студије су указале да је тежина
клиничке слике болести COVID-19 углавном последица прекомерне упале и
имунолошки посредованог мултиорганског оштећења. Ово је довело до процене да
је смањен ризик за негативан утицај имуносупресивне терапије као фактора за лош
исход инфекције. Неколико публикација у почетку пандемије потврдило је
хипотезу да пацијенти који су подвргнути имуносупресивним третманима немају
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повећан ризик од тешког COVID-19 у односу на општу популацију. Занимљиво је
да су природни резервоари SARS-CoV-2 , као што су слепи мишеви и мишеви,
развили механизме толеранције који укључују селекцију гена који оптимизују
клиренс вируса путем одговора интерферона типа I и III, као и пригушивање
одговора инфламазома и експресију цитокина. Изгледа да имуносупресија, ако није
повезана са другим елементима који доводе до слабости имунског одговора, не
представља per se препреку овом компетентном/толерантном фенотипу код деце.
Неколико извештаја потврђује да деца која примају имуносупресивне лекове имају
сличну клиничку слику и исход као и општа педијатријска популација, што указује
да третмане одржавања не треба прекидати у случају сумње или потврђене
инфекције SARS-CoV-2 (8).
COVID-19 код деце на имуносупресивној терапији због реуматолошких
болести
Повећани ризик од инфективних компликација код реуматолошких обољења
може се повезати како са основном имунолошком дисфункцијом (мања производња
специфичних имуноглобулина, низак ниво комплемента, измењени одговор
фагоцита) тако и са применом имуносупресивних лекова (стероиди, класични,
циљани и/или биолошки лекови који модификују ток болести - ЛМТБ). У области
педијатрије, бројне студије су истраживале осетљивост на инфекције пацијената са
јувенилним идиопатским артритисом (ЈИА) или јувенилним системским
еритематозним лупусом у односу на активност болести и лечење. На пример, деца
хоспитализована са ЈИА имају 2 пута већу учесталост бактеријских инфекција, без
обзира на лечење, и 3 пута већу учесталост уколико користе високе дозе оралних
стероида (≥10 мг преднизона/дан) (9). Пријављен је 6-7 пута већи ризик од
озбиљних инфекција код деце лечене етанерцептом и адалимумабом у поређењу са
децом лечене метотрексатом, а активност болести такође делује као независни
фактор ризика (10). Ова повећана осетљивост на инфекције присутна је и код
вирусних респираторних инфекција које су повезане са погоршањем основне
болести чак и када није дошло до промене или привремене обуставе хроничне
терапије (11).
У марту 2020. године, Европско удружење дечијих реуматолога и Европско
удружење реуматолога (ЕУЛАР-ПРЕС) издало је препоруку да није потребно
обустављати имуномодулаторну и имуносупресивну терапију чак и у недостатку
поузданих података о утицају SARS-CoV-2 на реуматолошке болести деце (12).
Након тога, неколико различитх студије заиста је показало да пацијенти који
примају класичне, циљане и/или биолошке лекове који модификују ток болести
132

Јелена Војиновић

(ЛМТБ) нису изложени већем ризику од тешке SARS-CoV-2 болести него општа
популација.
Две анкете код одраслих пацијената у северној Италији показале су да се
учесталост и тежина COVID-19 код пацијената лечених ЛМТБ не разликују
значајно од стопа утврђених у општој популацији у истом региону (13,14). Обе
студије су утврдиле висок степен придржавања мера превенције инфекције SARSCoV-2 (физичко дистанцирање, употреба маски и прање руку), а ретко је долазило
до обуставе терапије и релапса болести.
У области педијатријске реуматологије, истраживање спроведено након првих
недеља епидемије у најтеже погођеним регионима у Европи (област Милана,
северна Италија) испитивано је здравствено стање пацијената и подаци о
изложености SARS-CoV-2 (15). Од 123 деце лечене биолошким ЛМТБ, са или без
истовремене синтетских ЛМТБ (метотерксат), само осморо је имало благе
респираторне симптоме, а троје је имало контакт са одраслима са сумњом на
COVID-19. Ниједан пацијент није прекинуо редовну имуномодулаторну и
имуносупресивну терапију, нису пријављени рецидиви болести, а сви пацијенти су
се придржавали стандардних мера предострожности. Слични резултати су
пријављени у већој групи деце у Турској која су лечена синтетским и биолошким
ЛМТБ (16). Од 414 пацијената, пријављено је само шест случајева са сумњом на
COVID-19 . Једини потврђени случај COVID-19 , девојчица са ЈИА на лечењу
лефлуномидом и са анамнезом о породичном контакту, имала је брз повољан ток са
негативизацијом бриса назофаринкса 2 недеље након дијагнозе. Утврђено је да је
долазило до прекида терапије ЛМТБ код 14% оболеих, што је најчешће било
повезано са потешкоћама у приступу здравственим установама због страха,
анксиозности и/или друштвених ограничења или са перцепцијом ризика у вези са
лечењем. Друге анкете становништва су пријавиле 11–18% благих респираторних
симптома код деце са реуматским обољењима упркос високој стопи
инфицираности COVID-19 у популацији (17,18).
На основу свега изнетог могуће је констатовати да чак и код деце са
реуматолошким обољењима лечених ЛМТБ нема повећане инциденције SARSCoV-2 болести или њених компликација. Због тога је током епидемије изузетно
важно основну болест држати под контролом наставком лечења јер је добро познато
да активност болести може бити фактор ризика за тежу клиничку слику инфекција
код ове деце.
Као закључак, можемо рећи да имунопатогенеза COVID-19 указује да су
специфичност урођеног и адаптивног имунског одговора главни актери плућне и
ванплућне упале и повреде ткива а не директно оштећење изазвано вирусном
инфенцијом SARS-CoV-2 (6, 7).
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Ово је вероватно разлог што имуносупресија можда није штетна или је чак корисна
у инфекцији SARS-CoV-2(2, 5). Чини се да одрасли са аутоимунским болестима
нису изложени већем ризику од тешког тока COVID-19 болести баш због
имуносупресије, а у сложенијим стањима, као што су онколошки пацијенти, појава
лошијих исхода инфекције може се боље објаснити укупном крхкошћу и
захваћеношћу више органа него имуносупресивним статусом. Ипак, тачно
одређивање утицаја имуносупримираног имунитета на педијатријску инфекцију
SARS-CoV-2 далеко је од тога да буде једноставан задатак јер су деца сама по себи
имунотолерантна на патоген. У процени у којој се сумња да је вирус подстрекач, а
имунолошки систем убица, имуносупресивна терапија могла би се прогласити
невиним за погоршање тока COVID-19, барем код деце. Према овим закључцима,
код такве деце не треба укидати имуносупресивне лекове и одлагати редовну
терапију на шта указују и препоруке рлевантним струковних удружења.
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8.3. ДУГОТРАЈНЕ ПОСЛЕДИЦЕ КОРОНАВИРУСНЕ
БОЛЕСТИ 2019 („ДУГИ КОВИД“) КОД ДЕЦЕ
Срђа Јанковић
Универзитетска дечја клиника, Београд

Под појмом „дуги ковид“ уопштено се подразумевају све перзистентне или
новоискрсле манифестације коронавирусне болести 2019 (КОВИД-19) забележене
по окончању акутне инфекције коронавирусом тешког акутног респираторног
синдрома број 2 (САРС-коронавирус-2) које се не могу задовољавајуће објаснити
другом дијагнозом (1). Према Центрима за спречавање и сузбијање болести
Сједињених Америчких Држава, „дуги ковид“ се дефинише клинички испољеном
симптоматологијом четири недеље или више по инфекцији (2), док дефиниција
Светске здравствене организације предвиђа постојање симптома најмање три
месеца након акутне инфекције и њихово трајање од најмање два месеца (3). „Дуги
ковид“ у педијатријској доби је знатно слабије проучен феномен него код одраслих
особа и његова учесталост није прецизно утврђена (4). Такође је неопходно на
самом почетку разграничити „дуги ковид“ код деце од мултисистемског
запаљењског синдрома – знатно јасније дефинисане секвеле КОВИД-19 чија је
патогенеза умногоме познатија. Ни деца са јасно одређеним компликацијама, као
што су миокардитис и фиброза плућа, не убрајају се међу пацијенте с „дугим
ковидом“.
Досад су изведене тек малобројне студије о дугорочним последицама КОВИД-19
у педијатријској популацији, што је великим делом условљено мањом тежином
болести у овом узрасту и мањом учесталошћу озбиљнијих компликација у
поређењу с одраслима. Резултати досадашњих истраживања су у много чему
противуречни, а њихове варијације огромне. На разлике у учесталости „дугог
ковида“ код деце које су нађене у различитим студијама потенцијално утиче читав
низ чинилаца, међу којима се истичу време испитивања у односу на почетак (или
резолуцију) акутне инфекције, критеријуми укључивања у студију и искључивања
из ње, бележење (или не) претходно постојећих релевантних обољења или стања, а
посебно начин прикупаљања података (клинички преглед и одговарајућа
објективна евалуација или само упитник о тегобама). Ипак се може закључити да је
преваленција „дугог ковида“ код деце свеукупно мања него код одраслих (5).
Огромна разлика у учесталости „дугог ковида“ дијагностикованог на основу
субјективних тегоба насупрот објективно утврђеним клиничким поремећајима
сведочи о томе да код деце, за разлику од одраслих, велика већина случајева „дугог
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ковида“ није повезана са оштећењем ткива и органа заосталим након акутне
инфекције, већ са знатно теже одредивим функционалним одступањима од
физиолошког стања и неретко неухватљивим нарушавањем психофизичке
равнотеже. О последњем нарочито сведочи чињеница да у једном делу студија
учесталост тегоба које се доводе у везу са „дугим ковидом“ не надилази учесталост
исте симптоматологије у одговарајућој популацији здраве деце (6). Са друге стране,
у истраживањима је нађено да је ризик појаве „дугог ковида“ у педијатријске доби
већи код старије деце и адолесцената у поређењу са млађом децом; код девојчица у
поређењу са дечацима; код деце која пате од алергија или болују од хроничних
болести; као и код деце код које је ток акутне инфекције био праћен тежом и
бурнијом симптоматологијом (1, 7). Последње, међутим, нипошто није
универзално, јер се неретко дешава да родитељи доведу на преглед дете са тегобама
које одговарају „дугом ковиду“ и након сасвим благог, па и асимптоматског облика
КОВИД-19.
Најчешће забележени симптоми и знаци који се доводе у везу с „дугим ковидом“
код деце јесу главобоља, убрзано замарање, поремећаји сна, тешкоће у вези са
пажњом и концентрацијом, болови у мишићима и зглобовима, болови у трбуху, а
нешто ређе и осип, хронична дијареја, неодређени бол у грудима и лупање срца (8).
Често се сусреће и дуготрајно повишена телесна температура без јасног узрока,
обично у субфебрилном опсегу. Многа погођена деца су озбиљно ометена у
свакодневним животним активностима. Ниједан од побројаних проблема, међутим,
нипошто није специфичан за „дуги ковид“, те разграничење дугорочних ефеката
инфекције per se у односу на тегобе узроковане пратећим последицама пандемије у
ширем смислу нипошто није једноставно (9). Још је теже повући јасну границу
између физичких и психолошких аспеката „дугог ковида“, с обзиром на то да стрес
(везан за широку лепезу пандемијских околности) свакако може допринети
настанку тегоба и тежини њиховог субјективног доживљавања, док се дуготрајан
органски поремећај неретко озбиљно одражава и на ментално здравље детета.
Прогноза „дугог ковида“ код деце је веома повољна. Код велике већине
пацијената тегобе спонтано ишчезавају у року од неколико месеци. Међутим, због
потенцијално значајног негативног утицаја на школовање, друштвене активности и
општи психофизички развој, оправдано је евалуирати сву децу која су преболела
инфекцију САРС-коронавирусом-2 (била симптоматска или не) након четири
недеље од инфекције, уз још један контролни преглед након три месеца (10).
Нарочито је важно умирити дете и родитеље одговарајућим објашњењима тока и
прогнозе болести и охрабрити их за што бржи повратак детета редовном животу.
Здравствено стање детета ваља пратити, али је у исти мах упутно избећи непотребно
понављање дијагностичких процедура, нарочито код деце без објективних
патолошких налаза, за коју, када су у питању лекарске интервенције, важи начело
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„мање је више“. Уколико, пак, постоје недвосмислене тегобе у сфери менталног
здравља, индикована је консултација и подршка психолога. Иако је по правилу реч
о бенигном стању које се спонтано окончава оздрављењем, „дуги ковид“ код деце,
с обзиром на пандемијске околности и психосоцијалне аспекте, свакако завређује
пажњу као народноздравствени проблем који изискује помну пажњу и
интердисциплинарну обраду. Потребна су и даља, обимнија научна истраживања
ради бољег разумевања патогенезе и евентуалних допуна постојећих препорука.
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9.1. ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС - ПРИМАРНА ПРЕВЕНЦИЈА
Невена Фолић, Славица Марковић
Клиника за педијатрију, Универзитетски клинички центар Крагујевац
Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу
Дијабетес мелитус представља комплексан патофизиолошки ентитет који се
одликује хроничном хипергликемијом узрокованом поремећајем секреције и/или
дејства инсулина. У домену модерне медицине, сматра се једним од најчешћих
хроничних незаразних обољења и озбиљним здравственим, али и социоекономским проблемом. Забрињавајући су подаци o рапидном глобалном порасту
инциденције током протеклих година (1).
Светска здравствена организација (World Health Organization – WHO) и
Међународна федерација за дијабетес (International Diabetes Federation – IDF)
процењују да ће се број оболелих, који је у 2019. години у свету износио 463
милиона, до 2045. године повећати на 700 милиона. Иако се највише стопе
инциденције региструју у развијеним земљама, највећи пораст броја оболелих
очекује се у земљама у развоју, где припада и наша земља. Дијабетес мелитус типа
1 (ДМ1) представља најчешће метаболичко-ендокринолошко обољење у
детињству, а инциденција износи 14,8 на 100 000 деце узраста до 14 година. Мада
је дијабетес мелитус типа 2 (ДМ2) удружен са старијом животном доби, учесталост
ове болести значајно расте последњих деценија и у педијатријској популацији, што
је у корелацији са пандемијом гојазности код деце и адолесцената. Овај облик
дијабетеса најчешће се јавља између дванаесте и шеснаесте године, са већом
преваленцијом код девојчица (2).
Још педесетих година прошлог века, Левел и Кларк увели су појам нивоа
превенције, надовезујући се на знања о природном току болести. Постоје три
основна нивоа превенције: примарни, секундарни и терцијарни, који су, по природи
комплементарни, а у извесном смислу се и преклапају.
Примарна превенција дијабетеса подразумева велики број мера и активности
које су усмерене ка спречавању и сузбијању оболевања, при чему избегавање
излагања штетним факторима околине представља најранији, најважнији и
најуспешнији начин превенције. Најпожељније је да превенција болести и брига о
здрављу почну још пре концепције. Стратегије примарне превенције ДМ1 имају за
циљ да спрече појаву аутоимунског процеса против бета ћелија код асимптоматских
особа са високим ризиком за ДМ1. Увиди из различитих студија показују да је сама
болест континуум који напредује узастопно променљивом, али предвидивом
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брзином кроз различите препознатљиве фазе пре појаве симптома. Док прва или
асимптоматска фаза подразумева постојање аутоимунског процеса који се доказује
присуством два или више аутоантитела уз још увек евидентну нормогликемију;
фазу 2 одликује аутоимуност бета ћелија са променама метаболизма глукозе које
нису дијагностичке за дијабетес уз одсуство клиничких симптома; стадијум 3 или
клинички дијабетес представља почетак клиничких манифестација. Ова
класификација омогућава боље сагледавање и евентуално усвајање одговарајућих
мера у циљу превенције настанка симптоматске болести у раним стадијумима
ДМ1(3).
Имајући у виду да и поред опсежних истраживања тачан механизам настанка
ДМ1 још није утврђен, о самој комплексности етиологије говори мултифакторска
природа болести. Дакле, поред генетске предиспозиције, имунолошких чинилаца,
веома значајна улога у настанку дијабетеса приписује се факторима спољашње
средине, од којих неки испољавају своје дејство још интраутерусно, а тешко их је
препознати и квантификовати. Генетски маркери који у комбинацији са
серолошким маркерима указују на висок ризик за развој ДМ1 јесу алели HLA DR3
- DQA1*0501 - DQB1* 0201 i HLA DR4 - DQA1*0301 - DQB1* 0302, а алели који
га искључују су HLA DR2 - DQA1*0102 - DQB1* 0602. Имајући у виду да је поред
ћелијски посредованог имунског одговора у оштећењу бета ћелија панкреаса
присуство антитела на поједине компоненете бета ћелија значајан хуморални
фактор имунолошког оштећења, увиди у истраживања су показали да ће блиски
рођаци особа са ДМ1 са великом вероватноћом испољити дијабетес уколико су
идентификована најмање два антитела. У особа са ДМ1 могу се евидентирати
антитела на декарбоксилазу глутаминске киселине (GADA), на ћелије острваца
(ICA), тирозин фосфатазу (IA-2), антитела на инсулин (IAA) и транспортер цинка
8. Сам степен прогресије болести је дискутабилан и зависи од њиховог титра, врсте
али и узраста идентификовања (4). Студије спроведене у Немачкој, Финској и
Америци показују да ће се ДМ1 испољити у периоду од 10 година код 70% деце
која имају позитивна два или више антитела, при чему је указано да у даљем
истраживању посебну пажњу треба посветити деци која у наведеном периоду нису
развила дијабетес и анализирати факторе који су повезани са споријом прогресијом,
како би се боље разумели природни протективни механизми (5).
Резултати TEDDY студије у којој је испитивано 8.686 деце са високим ризиком
за дијабетес, која су праћена од рођења до 15. године живота показали су да
различити фактори околине активишу аутоимунски одговор већ у прве три године
живота, при чему је у узрасту до 8 година више од 400 њих имало аутоантитела, али
само 150 je до сада развило дијабетес (6). Бројна истраживања указују на
доминантан утицај вирусних инфекција у настанку ДМ1, а велики значај се
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приписује и излагању стресу, недостатку витамина Д, изостанку дојења у првој
години живота и употреби појединих лекова (7). До настанка дијабетеса преко
активације аутоагресивног Т-ћелијског механизма може довести и рано увођење
протеина крављег млека у исхрану одојчета, као и глутена. У складу са наведеним
факторима ризика, неопходно је у популационо заснованом приступу примарне
превенције ДМ1 базирати се на промени стила живота, лоших навика и
елиминацији наведених штетних елемената спољашње средине. У том смислу
поједина истраживања показују да дојење у значајном степену смањује ризик од
настанка ДМ1, а у исхрани заступљено биљно уље, али и адекватна суплементација
витамином Д могу деловати протективно у превенцији његовог настанка. TrialNet
студијска група доказује да се раном суплементацијом омега 3 масних киселина
превенира аутоимуност унутар бета ћелија у особа са ризиком за развој ДМ1.
Имајући у виду да људи у различитим географским подручјима имају различите
навике у исхрани, али и сходно социоекономским и културолошким одликама
појединих земаља, чиниоци правилне исхране намећу се као веома важан фактор
превенције од најранијег периода (8). И поред наведеног, студије примарне
превенције (TRIGR, FINDIA, BABYDIET) које су спроведене са покушајем
модулације аутоимунског одговора, где су као аутоантигени означени протеини
крављег млека, говеђи протеин, глутен нису дале жељене резултате. Научној
јавности представљени су и покушаји дерегулације аутоимунског одговора са
парентерално, орално или назално примењеним инсулином, као и утицај
превентивне примене никотинамида, а резултати ових истраживања су
контроверзни.
Приступ примарне превенције који је усмерен ка деци са повећаним ризиком
подразумева идентификовање ризичних група и појединаца, као што су рођаци
првог и другог реда, а затим и превенцију настанка болести утицајем на генетску
предиспозицију, као и факторе ризика спољашње средине. Међутим, сам ефекат
овог приступа је дискутабилан имајући у виду да се у 85% ДМ1 јавља спорадично.
Бројна истраживања указују на 15 пута већи ризик за настанак дијабетеса код особа
у првом степену сродства са особом оболелом од ДМ1, а 150 пута већи ризик код
монозиготног близанца пацијента са ДМ1. Иако је ризик од дијабетеса много већи
за рођаке пацијената са ДМ1, велика инциденција спорадичних случајева
делимично резултује тиме што скоро 40% особа у општој популацији носи
високоризичне HLA алеле за ДМ1.
Превенција ДМ2, у чијој основи је инсулинска резистенција, подразумева
спровођење два приступа: популационог и усмереног ка особама са повећаним
ризиком, а примарна је борба против гојазности, промена стила живота и начина
исхране. Први приступ је првенствено усмерен ка сузбијању настанка и развоја
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гојазности код деце и одраслих особа, спречавањем повећања телесне масе код
нормално ухрањених особа, сузбијањем прогресије гојазности код већ гојазне деце
и стимулисањем одржавања стања након редукције телесне масе. У циљу
превенције ДМ2 не треба занемарити стратегије које се односе на побољшање
здравља мајке и њен статус ухрањености, адекватну исхрану одојчади и мале деце,
при чему је доказано да сваки месец дојења у првих 9 месеци смањује ризик од
појаве гојазности за 4%. Веома је важна и едукација здравствених радника на
примарном нивоу здравствене заштите, као и деце и адолесцената о превентивној
примени физичке активности и адекватном начину исхране, односно промени стила
живота, повећање доступности хране са ниским садржајем масти и соли, као и
организовање редовних систематских прегледа. У случају недовољне ефикасности
наведених мера, приступа се спровођењу индивидуално прилагођене дијете, која се
одређује на основу антропометријских и метаболичких параметара, начина исхране
и навика пацијента, према посебном протоколу. У медикаментној превенцији ДМ2
сматра се да терапија метформином код одраслих пацијената са „предијабетесом“
спречава и одлаже развој дијабетеса. Његова примена је одобрена код деце старије
од 10 година (9), мада нема прецизних водича за примену метформина код
пацијената без знакова јасно развијеног дијабетеса.
Сходно драматичаном порасту преваленције ДМ код деце и адолесцената,
креирање рационалних стратегија у домену примене превентивних корективних
мера, али и адекватних терапијских модалитета, императив је у ургентном
решавању овог веома озбиљног проблема модерног доба.
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9.2. ДИЈАБЕТЕС МЕЛУТУС – СЕКУНДАРНА
ПРЕВЕНЦИЈА
Сандра Станковић, Јелена Вучић
Клиника за педијатрију, Универзитетски клинички центар Ниш
Секундарна превенција типа 1 дијабетеса (ДМ1) подразумева поступке који се
предузимају код особа са доказаним аутоимунским процесом на протеине
панкреасних острваца. Важно је прецизно дефинисати тренутак када је аутоимунска
каскада започела деструкцију бета ћелија (1). Ризик за почетак значајније
деструкције ендокриног панкреаса се процењује на основу постојања аутоимунских
аутоантитела. Серолошки аутоимунски маркери су антитела на декарбоксилазу
глутаминске киселине (GADA), на ћелије острваца (ICA), ензим тирозин фосфатазу
(IA-2) и антиинсулинска антитела (IAA). Мере секундарне превенције се спроводе
код особа код којих је потврђено постојање повишеног титра најмање две врсте
ових аутоантитела, са или без доказа поремећене функције бета ћелија (2).
Аутоантитела на протеине панкреасних острваца и узраст у време када је
доказано њихово присуство представљају јасне предикторе брзине клиничке
прогресије ДМ1. Ова аутоантитела се откривају код више од 90% новооткривених
случајева дијабетеса типа 1(3).
Новији радови указују на значај посттранслационе модификације (PTM)
аутоантигена путем процеса оксидације, гликозилације, цитрулинизације и
деаминације у стварању неоепитопа који могу довести до нарушавања имунолошке
толеранције код ДМ1(4,5). Строло и сар. су показали постојање ових нових
аутоантитела код већине особа са клинички манифестним ДМ1 или са
предијабетесом. Такође је показано да позитиван титар oxPTM-INS антитела и IA2A антитела има бољу осетљивост и специфичност у односу на позитиван титар
GADA и IAA антитела. Сензитивност oxPTM-INS је била 74%, IA-2A71%,GADA 65%
и IAA50%, док је специфичност oxPTM-INS била 91%, IA-2A 91%, GADA 66% и
IAA68 % (4). Постојање једног аутоантитела код ризичних особа носи 25%
петогодишњег ризика за развој дијабетеса, постојање 2 антитела 39%, док детекција
3 или више носи ризик од чак 75% (3). У горе наведеној студији (4), деца која су
имала повишен титар аутоантитела у комбинацији oxPTM-INS-Ab+,GADA+ и IA2A+ имала су двоструко већи ризик да испоље клиничке знаке дијабетеса у току
првих 5 година надзора у односу на децу која су имала повишен титар аутоантитела
IAA+, GADA+, IA-2A+. Након 10 година надзора, ризик за клиничко испољавање
дијабетеса је порастао у првој групи на 100%, док је у другој групи био мањи и
износио је 84.37% (6). IA-2A+ се јављају код 90% деце са дијабетесом млађе од 10
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година, док се ICA+јављају код старије деце, GADA+ се јављају у каснијој фази
(6,7).
У секундарној превенцији могу се такође користити и метаболички маркери. У
студији DPT-1(Diabetes Prevention Trial Type 1) је показано да у просеку 30 месеци
пре почетка дијабетеса гликемија на гладно, као и 2 сата после оброка почиње
лагано и прогресивно да расте, а базални и стимулисани C-пептид да пада. Деца са
вредностима HbA1c 6.0%-6.5% имају 10 пута већи ризик за развој дијабетеса од
деце чији је HbA1c испод 6%. Мерење C-пептида поуздана је мера резидуалне
ендогене секреције бета ћелија. Континуирано мерење нивоа глукозе може имати
улогу у предикцији клиничког испољавања дијабетеса. Стек и сарадници су
пратили 23 пацијента са повишеним титром аутоантитела на протеине панкреасних
острваца који су носили апарат за континуирано мерење шећера. Резултати ове
студије су показали да су деца која су преко 18% времена имала ниво шећера у крви
изнад 7.77 mmol/l била у већем ризику за напредовање дијабетеса. Поремећен
глукозни одговор током теста оралног оптерећења глукозом, такође представља
поуздан показатељ ризика за даље напредовање дијабетеса (7).
Учињено је неколико имунолошких интервентних студија са циљем да се
одложи губитак функције бета ћелија. Обећавајући лек је теплизумаб, анти-CD3
моноклонско антитело које се не везује за Fc рецептор. У фази 2 клиничке студије,
Херолд и сарадници су показали да теплизумаб значајно, за око 2 године, одлаже
клинички почетак ДМ1 код високоризичних рођака особа оболелих од дијабетеса
која су имала најмање две врсте повишених аутоантитела и абнормални ОГТТ
приликом уласка у студију. Пацијенти са HLA-DR4 фенотипом и негативан титар
антитела на протеин 8 транспортер цинка (анти-ZnT8) имали су добар одговор на
терапију теплизумабом. Пацијенти са HLA-DR3 фенотипом су имали лошији
одговор на терапију. Претклиничке студије су показале да анти-CD3 моноклонско
антитело може бити ефикасно само код особа које имају активан аутоимунски
одговор и да је примена ових лекова током прве фазе дијабетеса неефикасна (8, 9,
10).
ЕNDIT (The European Nicotine Diabetes Intervention Trial) студија није успела да
докаже позитиван утицај суплементације никотинамидом. DPT-1 студија, у којој су
испитивани ефекти ране оралне или парентералне инсулинизације показала је да је
она имала пролазан позитиван ефекат на функцију бета ћелија, посебно код деце са
високим титром аутоантитела, али само док је трајала инсулинизација (9,10).
У периоду секундарне превенције, важно је још стриктније инсистирање на
поступцима који су се односили на примарну превенцију: промени стила живота и
борби против гојазности, избегавање високог уноса протеина крављег млека и
глутена као и одговарајућа надокнада витамином Д (1).
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9.3. ДИЈАБЕТЕС МЕЛУТУС – ТЕРЦИЈАРНА
ПРЕВЕНЦИЈА
Катарина Митровић
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“,
Београд
Медицински факултет Универзитета у Београду
Увод
Дијабетес мелитус типа 1 (ДМТ1) је једно од најчешћих хроничних
аутоимунских болести у детињству и адолесценцији. Патогенеза настанка
дијабетеса мелитуса је веома комплексна и још увек није у потпуности јасна.
Поједине студије, користећи различите предиктивне моделе, имале су за циљ да
идентификују особе које су у ризику за настанак ДМТ1 и самим тим да болест
открију у раној, преклиничкој фази. Оваква истраживања би требало да омогуће да
се здравственим надзором тих испитаника превенира настанак дијабетес мелитуса,
а код оних са већ манифестном болешћу спречи њено даље напредовање (1,2,3).
Превенција ДМТ1 може бити: примарна, секундарна и терцијарна. Примарна
превенција је усмерена ка особама које су у високом ризику да оболе од дијабетеса
и има задатак да смањи утицај фактора окружења који преципитују настанак
болести. Задатак секундране превенције јесте да се избегне и одложи настанак
клинички манифестног дијабетеса, односно да се аутоимунитет особа са
позитивним аутоантителима што је могуће дуже држи под контролом, док се
терцијарна превенција спроводи код особа са већ клинички манифестним ДМТ1 (2).
Терцијарна превенција
Научницима је одавно познато да две врсте имунских ћелија, Т и Б лимфоцити,
имају велику улогу у патогенези дијабетес мелитуса. Т ћелије имају директну улогу
тако што нападају и уништавају инсулин-продукујуће ћелије панкреаса. Иако Б
лимфоцити не доводе до директног оштећења бета ћелија, могу да покрену Т ћелије
и стимулишу их на напад. Већ дужи низ година код болесника да ДМТ1 се спроводе
бројна истраживања (TrialNet Study Group) која имају за циљ очување преосталих
функционалих бета ћелије панкреаса и продужење фазе ремисије.
О терцијарној превенцији дијабетеса почело је да се размишаља почетком
осамдесетих година XX века, када је код болесника са новооткривеном болешћу, а
у циљу супресије аутоимунског одговора, покушана примена имуносупресивне
терапије (циклоспорин, азатиоприн, преднизон). И поред извесних минималних
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позитивних ефеката, због токсичности ових лекова одустало се од њихове даље
примене (4).
Последњих година истраживања су усмерена у правцу испитивања ефеката
имуносупресивне и имуномодулаторне терапије (2,3). Већина ових истраживања су
још у току, тако да се за сада ни један од наведених лекова није одобрен за клиничку
примену код деце.
Антитимоцитни глобулин
Антитимоцитни глобулин (АТГ) је имуносупресивни лек који делује тако што
блокира деловање Т ћелија на више нивоа. Ова терапија се најчешће користи у
индукционој фази припреме за трансплантацију органа, а има за циљ да брзо
супримује активност Т ћелија. Код болесника са новооткривеним ДМТ1,
антитмоцитни глобулин је примењиван током првих 8 недеља од почетка болести
у оквиру 2. фазе студије спонзорисане од стране ITN (The Immune Tolerance
Network). Резултати истраживања су показали да примена АТГ доводи до
исцрпљења Т ћелијског одговора. Међутим, код већине болесника са ДМТ1 није
дошло до очувања функције бета ћелија после 24 месеца примене лека (5). TrialNet
студијска група је спровела 2б фазу плацебо контролисане студије током које је
примењена мала доза АТГ (2,5 mg/kg). Резултати ове студије су показали очување
парцијалне резерве бета ћелија и смањење концентрације HbA1c две године после
примене терапије, што је обећавајуће. Будуће студије би требало да утврде да ли
мала доза АТГ може превенирати или одложити настанак ДМТ1 (6).
Анти-CD3 моноклонска антитела
Улога CD3 у комплексу T ћелијског рецептора је препозната пре више деценија
што је иницирало дизајнирање антитела која су имала за циљ да препознају и
униште активисане Т лимфоците са CD3 на својој површини. Иако су ова антитела
била ефикасна код болесника са трансплантацијом органа, бројна нежељена
деловања су лимитирала њихову примену. Током последњих година развијена су
два нова молекула CD3 антитела која имају улогу да се везују за активисане Т
лимфоците и модулишу њихов одговор, без велике деструкције Т ћелија која је
сматрана главним узроком нежељеног деловања лека.
Студије на анималним моделима показале су да нови анти - CD3 лек има
продужено дејствo. У неколико студија су укључени болесници са новооткривеним
ДМТ1 код којих су примењена модификована анти-CD3 моноклонска антитела.
Прва рандомизована студија у којој је у иницијалној, 1. фази, модификовано
анти-CD3 антитело, hOKT3γ1 (Ala-Ala) (лек данас познат као теплизумаб),
примењено код болесника узраста 7-30 година у трајању од 14 дана. Ниво C152
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пептида је после 12 месеци лечења повећан чак код 71% особа са ДМТ1, а у
контролној групи код 21% испитаника. Примена једне дозе теплизумаба је код
болесника са високим ризиком довела до побољшања функције бета ћелија и до
одлагања настанка ДМТ1. Међутим, после двогодишњег надзора, нити у студијској,
нити у контролној групи испитаника није забележена разлика у нивоу C-пептида.
Временом је код обе групе испитаника дошло до смањења његове концентрације
(7). Ово запажање је подстакло истраживаче на модификацију студије
(Autoimmunity-Blocking Antibody Therapy for Tolerancein Type 1 Diabetes-ABATE) у
коју су укључени испитаници са новооткривеним ДМТ1 дијагностикованим до 8
недеља раније. Они су добијали анти-CD3 антитело, hOKT3γ1 (Ala-Ala), два пута
са размаком од 12 месеци. Резултати ове студије су обећавајући и показују да
имунолошка терапија може да доведе до побољшања метаболичког одговора и
одложи настанак дијабетес мелитуса (8).
Нежељена деловања оба анти-CD3 моноклонска антитела су благи болови,
повишена температура и осип и последица су ослобађања цитокина. Ова нежељена
дејства се решавају применом антинфламаторних лекова и антихистаминика. Ови
лекови су још увек у фази истраживања и ниједан још није одобрен за клиничку
употребу (8, 9).
Абатацепт
Абатацепт (CTLA4-Ig) је моноклонско антитело које се везује за костимулаторни
молекул CD80 и CD86, блокирајући тако костимулацију неопходну за активацију
Т лимфоцита. Лек је одобрен за клиничку употребу код болесника са аутоимунским
болестима, као што су реуматоидни артритис, инфламаторне болести црева,
мултипла склероза и системски еритемски лупус. Примењује се у облику
интравенске инфузије, једном месечно.
У оквиру TrialNet студије за терцијарну превенцију дијабетеса, абатацепт се
примењује код испитаника узраста од 6 до 45 година, код којих је дијабетес
дијагностикован 3 месеца раније и који имају два или више аутоантитела усмерена
ка ћелијама панкреасних острваца. Регрутација нових испитаника је завршена, а
резултати ове студије се очекују ускоро.
Ритуксимаб
Ритуксимаб је лек који је у клиничкој употреби за лечење Б ћелијског лимфома,
а од недавно је одобрен и за лечење реуматоидног артритиса. Његов ефекат на
имунски систем је добро познат и користи се код транспланатације органа. Реч је о
анти-Б лимфоцитном антителу, чија ефикасност се испитује у оквиру TrialNet
студије, по питању терцијарне превенције ДМТ1. Ова студија има за задатак да
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испита улогу ритуксимаба у смањењу броја Б лимфоцита, што би превенирало Т
ћелијски посредовану деструкција бета ћелија. Циљ ове студије је да утврди да ли
ритуксимаб код деце са новоткривеним ДМТ1 може да сачува резидуалну секрецију
инсулина и спречи даље оштећење бета ћелија. Резултати ове студије су показали
да једна доза ритуксимаба код болесника са ДМТ1 може да супримује секрецију
IAA и да блокира њену продукцију за више од годину дана. Неопходне су даље
студије које ће код болесника са ризиком за настанак ДМТ1, који још не добијају
инсулин, да утврде утицај ритуксимаба на ниво IAA антитела (10).
Закључак
Терцијарна превенција дијабетеса се спроводи код особа са већ клинички
манифестним ДМТ1 и има задатак да очува резидуалну секрецију инсулина и
продужи период ремисије. Познато је да се имунолошки посредована деструкција
бета ћелија која је започела пре дијагнозе дијабетеса наставља и даље. Последњих
деценија су спровођене бројне студије са имуносупресивном и имуномодулаторном
терапијом које су имале за циљ очување функције преосталих бета ћелија
панкреаса. Велики број тих студија је имао обећавајуће резултате, али и поред тога
још ниједан од испитиваних лекова није регистрован за клиничку примену. Надамо
се да ће резултати неких других истраживања у скоријој будућности показати боље
резултате, чиме би превенција дијабетеса мелитуса била могућа.
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10.1. СУМЊА НА МАЛИГНУ БОЛЕСТ- ЗНАЦИ
УПОЗОРЕЊА
Јелица Предојевић-Самарџић
Клиника за дјечије болести, Универзитетски клинички центар Републике Српске
У многим земљама малигне болести су други узрок смртности код дјеце старије
од годину дана, одмах иза несрећних и акцидеталних догађаја који имају летални
исход. Годишња инциденција малигних болести износи 12-14 на 100.000 дјеце
млађе од 15 година (1). Последњих година је постигнут велики напредак у лијечењу
рака у детињству захваљујући новим стандардизованим клиничким протоколима
лијечења.
Дјеца обољела од малигнитета треба да се лијече у специјализованим
установама/одјелима највишег терцијарног нивоа. За исход већине малигних
болести у дјеце, важно је што прије открити болест јер то значајно утиче на исход
лијечења. С обзиром да су малигне болести у дјетињству и младости ријетке, треба
настојати да се она што прије препозна како би се завршила дијагностика и што
прије започело лијечење (2,3).
Малигне болести дјечије доби се значајно разликују од малигнитета одраслих кao
штo je приказано на табели 1.
Taбeлa 1. Разлике између педијатријских и адултних малигнитета
Параметар
Локација
Статус на дијагнози
Рана детекција
Скрининг
Одговор на ХТ*
Превенција

Дјеца
Ткива
80% дисеминација
Обично случајно
Углавном не постоји
Бољи одговор на ХТ
Ријетко могућа

Одрасли
Органи
Локално или регионално
Често могућа (скрининг)
Често могућ
Лошији одговор на ХТ
80%
се
може
превенирати

*ХТ хемиотерапија
Малигна болест код дјеце није превентабилна али може бити откривена у раним
фазама. Љекари опште праксе и педијатри морају познавати знакове и симптоме
педијатријских малигнитета(3). Педијатријски канцер се ријетко налази на листи
диференцијалних дијагноза љекара примарног нивоа. Ипак, врло често родитељи
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дају податке и мишљење да им је дијете тешко болесно. Већина дијагностичких
грешака и кашњења у постављању дијагнозе је због изостанка темељне анамнезе и
клиничког прегледа дјетета(4).
У педијатријској онкологији постоје двије врсте неоплазми: малигнитети крви и
лимфног ткива (леукемије и лимфоми) и солидни тумори од којих су најчешћи
малигнитети централног нервног система (ЦНС). Постоје разлике у учесталости
појединих малигнитета према узрасној доби. Најчешћа малигна болест дјетињства
је акутна лимфобластна леукемија, ембрионални тумори се готово искључиво
јављају у најмлађем узрасту, а са узрастом расте учесталост малигних тумора ЦНСа.
Приликом прегледа тешко болесног дјетета треба имати на уму и малигну болест
(„тражи да би нашао“). Не постоји лабораторијски тест који може замијенити добро
узету анамнезу и темељно обављен клинички преглед(5).
Постоје анамнестички подаци и симптоми који указују са великом вјероватноћом
на малигну болест или неко друго веома озбиљно обољење дјетета а ослањају се на
ИМЦИ (Integrated Management of Childhood Ilness) класификацију коју је израдила
СЗО и УНИЦЕФ (Табела 2). Оваквог пацијента треба одмах испитати и упутити у
специјализовани центар, чиме се спречава губитак времена и избјегава непотребна
лабораторијска испитивања или сликања која се касније морају поновити (6,7).
Наравно, ако је дијете витално угрожено треба га стабилизовати и транспортовати
у стабилном стању (нпр. интракранијална хипертензија код тумора мозга).
Табела 2 Анамнестички подаци и симптоми који требају побудити сумњу на
постојање
малигне болести
Анамнестички подаци
Повишена температура преко 7 дана без видљивог узрока
Главобоља: упорна, прогресивна и првенствено ноћна која буди дијете или
се
појављује када устаје ујутро и/или је праћена повраћањем
Симптоми
Петехије, модрице и/или крварење
Изражено бледило дланова или коњунктива
Леукокорија, страбизам, хетерохромија, хифема или проптоза
Лимфни чворови >2,5 цм у пречнику, тврди, безболни, трају ≥4 недеље
Акутни и/или прогресивни фокални неуролошки знаци, конвулзије без
температуре
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или раније познатог неуролошког обољења, промјене свијести, губитак
равнотеже,
свијести, губитак равнотеже, поремећаји вида
Опипљива абдоминална маса.
Хепатомегалија и/или спленомегалија
Маса у неком делу тијела без знакова инфламације
Многобројни симптоми могу указивати на малигну болест у дјеце, али су они у
пракси значајно више повезани са бенигним и честим дјечијим болестима. Управо
због тога, родитељи али и љекари су спремни да минимизирају те симптоме. На њих
треба обратити пажњу ако су дуготрајни и посебно ако се јављају удружени са
неким другим симптомима. Најчешћи су конституционални симптоми,
лимфаденопатија, неуролошки и коштано мишићни симптоми.
Конститутивни симптоми
Дуготрајна температура без идентификованог узрока је чест симптом рака код
деце и повезана је углавном са леукемијом или лимфомом. Симптоми као што су
бљедило, умор, малаксалост и анорексија који нису повезани са акутном
инфекцијом могу бити узроковани малигном болести. Хеморагијска дијатеза
захтјева даље испитивање јер може бити посљедица инфилтрације коштане сржи са
малигним ћелијама.

Паранеопластични симптоми и предиспозиција за настанак рака у деце
Паранеопластични симптоми, за разлику од одраслих су веома ретки у деце.
Паранеопластични симптоми код дјеце повезани са неуробластомом (8,9).
Одређена стања предиспонирају дјецу на развој малигнитета(10). То су прије свега
генетски наслеђени поремећаји и синдроми: Даунов синдром, Беквит-Видеман
синдром, Ли Фраумени синдром и др.

•

•

Закључци и препоруке за поступање на примарном нивоу здравствене
заштите
Комбинација дуготрајне и необјашњиве температуре, понављајуће или
дуготрајне инфекције, бљедило, малаксалост, хеморагијске манифестације,
хепатоспленомегалија или лимфаденопатија - треба испитати, обавезно урадити
крвну слику и размаз периферне крви.
Повећани лимфни чворови, посебно они већи од 2 цм који трају дуже од четири
до шест недеља и/или који су повезани с грозницом, ноћним знојењем,
губитком тежине, хепатоспленомегалијом или ортопнејом— урадити крвну
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•

•

•

•

слику са размазом периферне крви, седиментацију еритроцита и радиографију
грудног коша.
Новонастале главобоље с одређеним карактеристикама (дуготрајне,
окципиталне, уз буђење дјетета или које се јављају рано ујутро, праћене са
мучнином и повраћањем и/или неуролошким дефицитом) могу указивати на
тумор мозга када други узроци као што су мигрена, синузитис, тензијска
главобоља и очне абнормалности искључе. Узимање анамнезе и провођење
неуролошког прегледа неопходни су прије него што се затражи
компјутеризована томографија мозга.
Свака трбушна маса или хепатоспленомегалија, особито ако је повезана с
анорексијом, повраћањем, грозницом или болом код дјетета које изгледа
болесно, захтијева даљну процјену ултразвуком.
Бол у костима који траје, буди дијете из сна, не реагује на нестероидне
антиинфламаторне љекове или је повезан са отоком кости треба процијенити
радиографијом, учинити ЦРП-, крвну слику и размаз периферне крви
Било која опипљива, нагло настала тумефакција већа од 2 цм у меким ткивима
треба бити прегледана ултразвуком или магнетном резонанцом.
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10.2. САВРЕМЕНЕ ТЕХНИКЕ РАДИОТЕРАПИЈЕ
Марина Никитовић
Институт за онкологију и радиологију Србије, Београд
Медицински факултет Универзитета у Београду
Од проналаска X зрака крајем 19. века развила се грана медицине радиотерапија
која се бави применом јонизујућег зрачења у лечењу првенствено малигних
болести. Од тада па до данас, захваљујући првенствено технолошком развоју
усавршавали су се начини и облици примене јонизујућег зрачења у
мултидициплинарном терапијском приступу код малигних болесника.
Током примене зрачне терапије, у зрачном волумену поред туморског ткива
налазе се увек и нормална здрава ткива. Радиобиологија се бави утицајем зрачења
на туморско ткиво: осетљивост туморског ткива, доза коју је потребно дати, начин
фракционирања дозе, али исто тако важно и утицајем на нормална ткива и органе
који се налазе у близини тумора. Нормална ткива у близини тумора, која ми
називамо органи од ризика, су главни огранчавајући фактор радиотерапије.
Основни циљ радиотерапије је примена адекватне радијационе дозе на тумор уз
максималну заштиту околних нормалних структура. На тај начин се смањују
нежељени ефекти радиотерапије и омогућава добар квалитет живота лечених
болесника.
Савремене технике радиотерапије се све више приближавају овим циљевима.
Развој савремених техника зрачења је првенствено омогућио технолошки развој. Са
једне стране, то је развој дијагностичких процедура, примена компјутеризоване
томографије - ЦТ у свакодневној клиничкој пракси од 1970.године, а затим и
откриће магнетне резонанције – МРИ. Оне нам омогућавају прецизно дефинисање
тумора, њихово раздвајање од нормалних структура што у крајњој линији доводи
до повећања прецизности испоруке максималне дозе у жељени туморски волумен,
са минималним оштећењем нормалног ткива. Поред тога дошло је до значајног
напретка у развоју компјутерских система који је омогућио да је цео процес
радиотерапијског планирања од имобилизације пацијента, израде терапијског ЦТа, делинеације циљних волумена, плана медицинских физичара и реализације на
линеарним акцелераторима повезан у јединствен комјутерски систем на
радиотерапијском одељењу.
Процес планирања зрачења у савременом радиотерапијском приступу пролази
кроз више фаза, од адекватне имобилизације пацијента, израде терапијског ЦТ-а
или МРИ, делинеације циљних волумена, адекватног планирања зрачних поља,
провере поља пре почетка зрачења на линеарном акцелератору и само спровођење
зрачне терапије. Развојем савремених техника овај процес је значајно напредовао,
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временски је захтеван и захтева тимски рад свих учесника у планирању и
спровођењу радиотерапије – радијационог онколога, медицинских физичара и
радиотерапијских техничара.
Савремене технике зрачења су тродимензионална конформална радиотерапија –
3Д КРТ, интензитетом модулисана радиотерапија – ИМРТ и волуметријски
модулисана лучна терапија – ВМАТ.
Тродимензионална конформална радиотерапија – 3Д KРТ
Дефиниција конформалне терапије подразумева геометријску подударност
зрачног волемена са ткивом које третирамо. Она зависи од концепта циљних
(таргет) волумена уведених од стране међународних препорука за прописивање и
испоруку дозе у транскутаној радиотерапији познатих као извештај
Интернационалне комисије за радијационе јединице и мерења - ICRU 50 (енглески,
International Commission for Radiation Units and Measurements) и његов суплемент
ICRU 62 (1).
Волумен тумора (енглески, Gross Tumour Volume - ГТВ) - Волумен тумора
укључује целокупну палпабилну или дијагностички видљиву локализовану или
проширену зону малигног раста. Он може да садржи примарни тумор, метастатске
лимфне чворове или друга метастатска места. Ако се радиотерапија спроводи после
радикалне хирушке интервенције ГТВ се не може експлицитно дефинисати.
Клинички циљни волумен (енглески, Clinical Target Volume - ЦТВ) - Клинички
циљни волумен садржи ГТВ и околно ткиво за које се претпоставља да садржи
субклиничку болест. То може бити околно ткиво вероватно инфилтрисано
малигним ћелијама али и удаљена ткива као рецимо регионалне лимфне чворове на
које се проширио малигни процес. У случају постоперативне радиотерапије ЦТВ
садржи ткиво које је било око тумора пре хирушке интервенције. Волумен тумора
и клинички циљни волумен су геометријски ентитети базирани на анатомским и
клиничким налазима и описани су у три димензије серијом пресека, током процеса
планирања, на терапијском ЦТ-у.
Планирани циљни волумен (енглески, Planning target volume - ПТВ) - Да би сва
ткива обухваћена у ЦТВ-у примила планирану дозу обично је потребно третирати
геометријски већи волумен него што је ЦТВ. Планирани циљни волумен је такође
дизајниран да узме у обзир непрецизности током радиотерапије или случајне
грешке током спровођења радиотерапије.
Органи под ризиком (енглески, Organs at Risk - ОАР) - Органи под ризиком су
нормална ткива у непосредној близини циљних волумена чија радијациона
осетљивост може значајно да утиче на планирање зрачне терапије и/или величину
дате дозе. За различите органе и ткива, као и различите волумене укључене у зрачни
волумен, различита је и толеранција на терапијску дозу зрачења (2).
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Интензитетом модулисана радиотерапија – ИМРТ
Интензитетом модулисана радиотерапија – (енглески, Intensity Modulated
Radiotherapy – ИМРТ) је савремена радиотерапијска техника, која омогућава већи
ниво конформалности дистрибуције терапијске дозе у односу на 3Д конформално
зрачење и представља још један корак напред у примени транскутане
радиотерапије.
ИМРТ се заснива на примени више зрачних снопова/поља, подељених у већи број
мањих зрачних снопова/поља. Током сваке фракције зрачења, на основу параметара
плана за ИМРТ, облик зрачног поља се више пута сукцесивно или континуирано
динамички мења. На тај начин се унутар основног, фиксног зрачног поља
дефинишу димензије и облик за већи број сегментних поља, а преко сваког од њих
се на део циљног волумена испоручује различита доза зрачења (3). Тако се у
циљним волуменима (ГТВ, ЦТВ, ПТВ) постиже контролисано нехомогена
дистрибуција дозе. Нехомогеност дозе је прилагођена варијацијама облика циљних
волумена и/или органа од ризика и захваљујући томе овом техником зрачења се
може постићи повећање (ескалација) дозе зрачења у жељеном волумену. Значајно
је да примена ИМРТ омогућава повећање дозе зрачења у волумену регије од
интереса уз прихватљиву токсичност нормалних структура, које својом
радиотолеранцијом одређују ограничења за примену појединих вредности доза
зрачења (4). Примена већих доза зрачења ИМРТ техником може довести до боље
локалне контроле болести уз прихватљиву радијациону токсичност и очување
квалитета живота лечених пацијената.
Волуметријски модулисана лучна терапија – ВМАТ
Волуметријски модулисана лучна терапија (енглески, Volumetric Modulated Arc
Therapy - ВМАТ) нова је техника радиотерапије која омогућава непрекидно
испоручивање дозе зрачења на мету док се радиотерапијски апарат окреће око
пацијента. Ова техника прецизно обликује дозу зрачења према тумору, док
истовремено минимизира дозу на органе који окружују тумор, органе од ризика.
ВМАТ техника је слична ИМРТ техници по начину на који се доза зрачења мења модулира током трајања самог третмана. ВМАТ испоручује зрачење на линеарном
акцелератору помоћу конусог зрака који се непрекидно окреће око пацијента. Свака
ротација назива се луком и може се користити један или више лукова. Током сваке
ротације, конусни зрак континуирано обликује, модулира мултиламеларни
колиматор. Поред тога, брзина дозе и брзина ротације гентрија такође су
оптимизовани да генеришу високо конформалну расподелу дозе. Зрачење се дакле
испоручује само на предвиђено подручје, омогућавајући радијационом онкологу да
поштеди више околног здравог ткива (5). ВМАТ и ИМРТ су подједнако ефикасни
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за поштеду нормалних ткива. Међутим, време третмана употребом ВМАТ технике
је знатно краће. ВМАТ планирање и сам третман су технички веома захтевни и
захтевају висок ниво прецизности. С друге стране, применом ВМАТ технике
зрачења повећава се волумен здравог ткива на који је апликована ниска доза
зрачења.
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10.3. ПРЕПОЗНАВАЊЕ И ЛЕЧЕЊЕ ТРАНСФУЗИОНИХ
РЕКАЦИЈА
Милош Кузмановић
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „ Др Вукан Чупић“
Медицински факултет Универзитета у Београду
Компоненте крви и други трансфузијски препарати доводе до специфичних
реакција и/или нежељених појава.
Подела трансфузијских рекација
На основу механизма настанка трансфузијске реакције се деле на имунске и
инфективне, а по времену јављања на ране (24 сата од почетака примене трансфузје)
и касне (до неколико недеља од трансфузије). С обзиром на комплексну етиолошку
поделу, трансфузијске рекције ће бити разматране према својој учесталости (1, 2).
Фебрилне нехемолитичке рекације
Пораст телесне температуре (преко 38⁰C), током или непосрeдно после
трансфузије најчешће је последица фебрилне нехемолитичке реакције (ФНР).
Настаје због проинфламаторних цитокина чију синтезу коју покреће везивање
антитела из плазме донора за леукоците примаоца или инфузијом већ синтетисаних
проинфламаторних цитокина. Терапија је симптомска. Мере за превенцију ФНР су
филтрација крвних продуката ради елиминације леукоцита, као и примена
тромбоцита у адитивном раствору. (3, 4).
Алергијске/анафилактичке реакције
Алергијске реакције су посредоване типом један алергијске реакције. Њихов
интензитет је у распону од ограничених (уртикарија) до тешких системских рекција
које су потенцијално фаталне (анафилаксија). Изазване су присуством протеинских
компоненети у плазми даваоца. Терапијски поступци обухватају примену
антихистаминика и кортикостероида, уз друге потпорне мере. Превенција
алергијских рекација може се постићи „прањем“ компоненти крви (замена плазме
физиолошким раствором), као и применом тромбоцита у адитивном раствору (2,
5).
Акутна хемолитичке рекације
Акутна хемолитичка реакција настаје приликом трансфузије ABO
некомпатибилних еритроцита или плазме. Испољава се као фебрилност, диспнеја,
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хемоглобинурија, уз развој дисеминоване интрваскуларне коагулопатије и акутне
бубрежне инсуфицијенције. Ова трансфузијска реакција је најчешће последица
грешке у идентификацији болесника или узорка. Од кључног значаја за превенцију
је идентификација начина рада који је довео до грешке (1, 2).
Одложене хемолитичке рекације
Одложене хемолитичке рекације настају због имунизације на антигене
еритроцита који не припадају ABO антигенском систему и то су: Rh, Kell, Kidd i
Duffy
антигени.
Испољавају
се
хемоглобинуријом,
индиректном
хипербилоирубинемијом, изостанком очекиваног пораста хемоглобина,
фебрилношћу, боловима у грудима и/или стомаку и хипертензијом (1, 2).
Лезија плућа повезана с трансфузијом
Лезија плућа повезана с трансфузијом (енгл. transfusion related lung injury –
TRALI) је едем плућа који није кардиогеног порекла а повезан је с применом
трансфузиолошке потпоре. Клиничка слика се развија најчешће 6 сати од
трансфузије и испољава се фебрилношћу, тахидиспнејом и хипоксемијом. Терапија
је потпорна. Давалац чија је крвна компонента довела до ове реакције (TRALI може
да изазове свака крвна компонента која садржи плазму) више није погодан да даје
крв (6).
Инфекције које се преносе трансфузијом
И поред сложених процедура избора даваоца и тестирања, инфeкције пренете
трансфузијом су и даље реална могућност. Најчешће објашњење је да је давалац
био у раној фази инфекције (период „прозора“). Увођењем NAT тестирања период
„прозора“ за HIV је смањен са 17 на 5 дана, али није потпуно елиминисан.
Инфективне компликације могу настати због контаминације крвних продуката
током обраде и складиштења (7, 8 ,9).
Трансфузијом изазвана болест калема против домаћина
Ова имунолошка компликација (енгл. transfusion associated graft versus host
disease – tGVHD) настаје када прималац има дефицит ћелијског имунитета и добије
крвну компоненту (еритроците или тромбоците) који садрже вијабилне лимфоците.
Због дефицита ћелијског имунитета примаоца лимфоцити нису елиминисани и
долази до њихове активације, клонске експанзије и ћелијским имунитетом
посредованих оштећења ткива домаћина. Клинички tGVHD испољава аплазијом
коштане сржи, инсуфицијенцијом јетре, малапсорпцијом и променама на кожи.
Симптоми и знаци tGVHD се испољавају и до месец дана од трансфузије. Терапија
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је потпорна, ток болести прoгресиван и завршава се смртним исходом. Превенција
се спроводи применом озрачених компоненти еритроцита и тромбоцита (10).
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10.4. АНЕМИЈА У ПРАКСИ
Нада Крстовски
Универзитетска дечја клиника, Београд
Медицински факултет Универзитета у Београду
Пракса је недовосмислено показала да су анамнеза и физикални налаз кључни у
постављању дијагнозе. И поред бројних лабораторијских испитивања који су често
широко доступни, у већине деце се етиолошка дијагноза анемије може поставити
само прегледом крвне слике на аутоматском бројачу (1).
Дефиниција анемије
Анемија је смањење концентрације хемоглобина испод доње границе нормалних
вредности здравих особа одговарајућег узраста. Нормални распон за хемоглобин
(ХГБ) значајно варира у зависности од старости и пола.
Узраст
Најчешћи узрок анемије код млaде одојчади је „физиолошка анемија“, која се
јавља у доби од отприлике шест до девет недеља. Код здравих донешених
новорођенчади, нивои хемоглобина су високи (>14 g/dl) при рођењу, а затим брзо
опадају, достижући најнижу вредност од приближно 11 g/dl у доби од шест до девет
недеља, што се назива „физиолошка анемија детињства“.
Патолошка анемија код новорођенчади и младе одојчади разликује се од
физиолошке анемије по једном од следећег: анемија (ХГБ <13,5 g/dl) у току првог
месеца живота, анемија са нижим нивоом ХГБ него што се обично види код
физиолошке анемије (тј. <9 гg/dl), знаци хемолизе (нпр. жутица, иктерус склере или
тамни урин) или симптоми анемије (нпр. раздражљивост или лоше храњење).
Уобичајени узроци патолошке анемије код новорођенчади укључују губитак крви,
имунолошку хемолитичку болест, конгениталну инфекцију, трансфузију близанаца
и конгениталну хемолитичку анемију.
Анемија откривена у узрасту од три до шест месеци указује на
хемоглобинопатију. Недостатак гвожђа у исхрани је мало вероватан узрок анемије
пре навршених шест месеци код новорођенчади.
Код мале деце, старије деце и адолесцената, вероватнији су стечени узроци
анемије, посебно анемија због недостатка гвожђа. Скрининг на анемију због
недостатка гвожђа препоручује се код све деце узраста од 9 до 12 месеци (2).
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Евалуација
Процена детета са анемијом почиње детаљном анамнезом. Степен симптома,
лична и породична анамнеза, анамнеза исхране и развоја могу пружити важне
назнаке узрока анемије (3).
Карактеризација симптома помаже да се разјасни озбиљност и хроничност
анемије и може идентификовати пацијенте са губитком крви или хемолитичком
етиологијом.
У физикалном прегледу детета са анемијом треба обратити пажњу на општи
аспект, бледило, жутицу, хепатоспленомегалију, а посебно се усредсредити на
хемодинамику јер је веома важно током физикалног прегледа проценити да ли има
елемената за настанак анемије нагло или постепено.
Почетне лабораторијске анализе укључују комплетну крвну слику (ККС) са
индексима еритроцита. Требало би утврдити број ретикулоцита, иако то није
неопходно за дијагнозу анемије услед недостатка гвожђа код деце млађе од 2
године. ККС, еритроцитни индекси, размаз крви и број ретикулоцита се користе за
фокусирање дијагностичких разматрања и усмеравање даљег тестирања како би се
потврдила етиологија анемије.
Еритроцитни индекси су саставни део процене анемичне деце. Средњи
корпускуларни волумен (MCV) даје прелиминарну категоризацију анемије.
Нормалне вредности MCV варирају у зависности од старости (одојчад има повећан
MCV у поређењу са старијом децом). Код недоношчади, вредности MCV расту са
смањењем гестацијске старости. MCV је најкориснији параметар еритроцита и
користи се за класификацију анемија. Ширина расподеле еритроцита (RDW) је
квантитативна мера варијабилности величина еритроцита (анизоцитоза). Нормалне
вредности мало варирају са годинама и углавном су између 12 и 14 процената.
Друге ћелијске линије (број леукоцита и тромбоцита) могу да дају назнаке
основног узрока анемије.
Преглед периферног размаза може открити абнормалне ћелије које могу помоћи
у идентификацији узрока анемије
Број ретикулоцита разликује поремећаје који су резултат брзог уништавања или
губитка еритроцита (хемолиза или крварење) од поремећаја који резултирају
немогућношћу адекватног стварања еритроцита (тј. депресија коштане сржи).
Дијагностички приступ
Први корак у сужавању дијагностичких могућности је утврђивање да ли пацијент
има изоловану анемију или су друге ћелијске линије такође абнормалне Узроци
панцитопеније код деце укључују леукемију, инфекције, мијелосупресивне лекове,
апластичну анемију и хиперспленизам. Узроци анемије повезане са ниским бројем
тромбоцита
укључују
хемолитичко-уремијски
синдром,
тромботичку
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тромбоцитопенијску пурпуру и Евансов синдром. Анемија због недостатка гвожђа
је обично повезана са тромбоцитозом . Други узроци анемије повезани са
повећаним бројем тромбоцита укључују анемију након спленектомије и инфекцију.
Узроци анемије повезане са повећаним бројем леукоцита укључују леукемију и
инфекцију.
Класификација анемије
Анемије се класификују на основу величине еритроцита и физиолошког одговора
коштане сржи (тј. одговора ретикулоцита). Приступ процени анемичног пацијента
коришћењем ових класификационих шема помаже у даљем сужавању
дијагностичких могућности.
Најчешћи узроци микроцитне анемије код деце су недостатак гвожђа и
таласемија. Ширина дистрибуције еитроцита (RDW) може бити од помоћи у
разликовању недостатка гвожђа од таласемије. Анизоцитоза (висок RDW) је
типична за недостатак гвожђа, док је RDW обично нормалaн код пацијената са
таласемијом . Уобичајени узроци нормоцитне анемије укључују хемолитичке
анемије, губитак крви, инфекције, лекове и анемију хроничне болести. Најчешћи
узрок макроцитозе код деце је излагање одређеним лековима . Остали узроци
укључују недостатак витамина B12 или фолата, болест јетре, Дajмонд Блeкфан
анемију, хипотиреозу и апластичну анемију .
Број ретикулоцита је посебно користан у процени деце са нормоцитном
анемијом. Висок број ретикулоцита (>3 процента) одражава повећани
еритропоетски одговор на губитак крви или хемолизу. Уобичајени узроци
укључују: крварење, аутоимуну хемолитичку анемију, мембранопатије (нпр.
наследна сфероцитоза); ензимопатије (нпр. недостатак глукоза-6-фосфат
дехидрогеназе (G6PD), хемоглобинопатије и микроангиопатску хемолитичку
анемију (нпр. хемолитичко-уремијски синдром). Низак или нормалан број
ретикулоцита одражава мањак производње еритроцита (тј. смањен одговор
коштане сржи на анемију). Узроци неадекватног одговора коштане сржи укључују
инфекције, тровање оловом, хипопластичне анемије, пролазну еритробластопенију
детињства, Дајмонд Блекфанову анемију, лекове и болести бубрега. Поред тога,
анемија услед акутног губитка крви може бити повезана са ниским апсолутним
бројем ретикулоцита ако није било времена да коштана срж успостави одговарајући
одговор ретикулоцита, што обично траје отприлике недељу дана.
Када су дијагностичке могућности сужене на основу индекса еритроцита и
одговора ретикулоцита, врши се даље потврдно тестирање. Ако се сумња на
хемолитичку анемију, тестирање треба да укључи индиректни билирубин у серуму,
нивое лактат дехидрогеназе и хаптоглобина. Тестирање за специфичне етиологије
може укључивати директан антиглобулински тест, скрининг тест недостатка G6PD,
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осмотску резистенцију и/или електрофорезу хемоглобина. Ако се сумња на
недостатак гвожђа, додатне анализе могу укључити серумски феритин, гвожђе и
укупни капацитет везивања гвожђа (TIBC). Аспират коштане сржи и/или биопсија
могу бити неопходни за дијагнозу леукемије или других болести инсуфицијенције
коштане сржи.
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11.1 НЕОНАТАЛНА СЕПСА – ДА ЛИ СЕ МЕЊА
ЕМПИРИЈСКИ ПРИСТУП АНТИБИОТСКОЈ ТЕРАПИЈИ
Александра Дороњски
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад
Медицински факултет Универзитета у Новом Саду
Стопа неонаталног морталитета је побољшана последњих деценија –
снижење у односу на 1990. годину износи 37%. Неонатална сепса значајно
доприноси неонаталном морталитету, заједно са другим неонаталним
инфекцијама, око 15,6% неонаталних смрти годишње – процењено је 430.000680.000 смртних случајева годишње (углавном у земљама са ниским и средњим
приходима) (1).
У циљу бољег лечења новорођенчади са сепсом (и другим озбиљним
неонаталним инфекцијама, као што је менингитис), Светска здравствена
организација (СЗО) је дала препоруке за терапију: (1) β-лактамски антибиотик
релативно уског спектра (нпр. амоксицилин, бензилпеницилин или, ако постоји
ризик од стафилококних инфекција, клоксацилин) у комбинацији са гентамицином,
за емпиријску терапију прве линије; (2) цефотаксим/цефтриаксон представљају
другу линију емпиријске терапије (3). Разлог за препоруку ових антибиотика је тај
што су ефикасни против најчешћих узрочника неонаталне сепсе (Streptococcus
agalactiae, Staphilococcus aureus i Enterobacteriaceae), имају минималну токсичност
и истовремено су јевтини и практични за употребу.
Нажалост, као и код других бактеријских инфекција, и код узрочника
неонаталне сепсе је присутна резистенција на антимикробне лекове (4), што је све
већи проблем у свету.
Проспективна мултицентрична епидемиолошка студија спроведена 2021. године
показала је да постоји стопа резистенције на амоксицилин од 95%, на цефтриаксон
од 80% и на гентамицин од 60%. Слична опсервациона студија неонаталне сепсе у
Индији показала је скоро идентичну ситуацију, са преко 56% грам-негативних
бактерија отпорних на три или више класа антибиотика широког спектра
(цефалоспорини широког спектра, пиперацилин-тазобактам, флуорохинолони,
аминогликозиди и карбапенеми ) а чак 38% S. aureus
изолата је била отпорно на метицилин (1). Анализа 390 грам-негативних
бактеријских изолата из ове студије показала је да је 97,2% отпорно на ампицилин,
а 70,3% на гентамицин. Само 28,5% рам-негативних изолата било је осетљиво на
најмање један од антибиотика у комбинованој терапији ампицилин-гентамицин, у
поређењу са 77,2% за цефтазидим-амикацин, 73,3% за амоксицилин-клавуланатамикацин и 80% за пиперацилин-амикацин. Ови уочени обрасци резистенције су
поновљени у другим регионалним ретроспективним опсервационим студијама (1).
Студија објављена у Pediatric Research укључила је сва рандомизована
контролна испитивања (Randomized Controlled Trials – RCT- РЦТ) која су се бавила
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овом проблематиком у истраживањима од 1982. године. Студије превенције нису
укључене.
Смртност - најчешће пријављени исход у студијама је преживљавање – нађена је у
67/90 (74%) студија. За преживљавање су коришћени различити временски периоди
- од 3 дана до 2 године. Од 67 пријављених студија морталитета, 42 су пријавиле
смртност од свих узрока, 7 је пријавило морталитет специфичан за болест (нпр.
сепса), а 23 су пријавиле смртност током одређеног временског периода (2).
Морбидитет: исходи повезани са клиничким побољшањем (44%) и профили
морбидитета (51%) су такође често пријављивани у укљученим студијама. Профил
морбидитета пацијената је категорисан у орган специфичне - према функцији
захваћеног органа. Четрдесет две од 90 (46,7%) студија су пријавиле исходе
респираторног морбидитета као што су пнеумонија, трајање механичке вентилације
и хронична болест плућа. Други домен је био хематолошки систем, са 39 (43,3%)
студија, које су извештавале о исходима. Тридесет две од 90 студија су испитивале
имунски одговор на лечење новорођенчади са сепсом, посебно студије које су
испитивале давање фактора стимулације раста колонија гранулоцита (Colony
stimulating growth factor - CSGF ЦСГФ) где су лабораторијски резултати као што
су апсолутни број неутрофила, време до опоравка имунитета и однос незрелих
према укупном броју гранулоцита. У овој великој студији није било анализе
употребе антибиотика (време примене, врста, трајање антибиотске терапије) у
односу на исход (било који дефинисан у индивидуалним и РЦТ студијама) (2).
Са тако високим стопама резистенције на β-лактамске антибиотике и
гентамицин, постаје све јасније да тренутни режим који препоручује СЗО за
неонаталну сепсу више није оптималан и да је потребан алтернативни емпиријски
режим прве линије.
Код касне неонаталне сепсе избор антибиотика је још спорнији јер се све више
неонаталних јединица интензивне неге руководи присуством болничке флоре
одељења на коме се лечи новорођенче или одељења са којег је новорођенче
премештено. Постојањем ове праксе препоруке се могу давати само генерално –
начелно, а избор антибиотика је све мањи јер је резистенција на антибиотике још
израженије када су у питању инфекције болничким сојевима.
Иако новоразвијени антимикробни агенси могу имати потребан спектар
активности, вероватноћа њихове брзе употребе у педијатријској и неонаталној
популацији је мала због кашњења у добијању одобрења за педијатријски и
неонатални узраст (што може потрајати и до 10 година након одобрења за одрасле)
( 1 ).
Међутим, одређени број старијих антимикробних средстава задржава потребан
спектар антимикробне активности и могу се поново користити за употребу у
неонаталној сепси.
Идентификација нових антимикробних режима за лечење неонаталне сепсе
један је од циљева Глобалног партнерства за истраживање и развој антибиотика
(Global Antibiotic Research and Development Partnership - GARDP). ГАРДП има за
циљ да развије односно предложи антимикробни режим (за примену у земљама са
средњим и нижим приходима) као емпиријски третман неонаталне сепсе на
местима са све већом антимикробном резистенцијом на актуелне третмане које
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препоручује СЗО (1). Постављени су критеријуми за избор антимикробних агенаса
који задовољавају потребе оваквог лечења:
1. Антимикробни агенс треба да буде јевтин за производњу (тј. да производња није
онемогућена постојањем патента).
2. Клинички релевантна активност против бактерија отпорних на више лекова,
посебно против грам-негативних бактерија резистентних на гентамицин или βлактамске антибиотике широког спектра и грам-позитивних микроорганизама
резистентних на метицилин.
3. Да је лиценциран за употребу код неонаталних инфекција (да су регулаторна тела
одобрила њихову употребу, нпр. Европска агенција за лекове) или да постоји
велико искуство са њиховом потребом у неонаталном периоду (ако и где не постоји
дозвола за употребу лека).
4. Ограничена токсичност.
Пет агенаса је испунило ове критеријуме и идентификовано је као кандидати
који су потенцијално корисни (сами или у комбинацији) за лечење неонаталне
сепсе у описаном окружењу. То су: амикацин, тобрамицин, фосфомицин,
фломоксеф и цефепим (1). Имајући у виду њихове карактеристике, треба их узети
у обзир при избору антибиотика за неонаталну сепсу.
Амикацин и тобрамицин
Амикацин и тобрамицин су аминогликозиди са in vitro активношћу против
бактерија отпорних на гентамицин. Оба имају спектар активности против грамнегативних бактерија (као и други аминогликозидни антибиотици), укључујући
Pseudomonas aeruginosa . Они такође делују против стафилокока, али су углавном
неефикасни против других грам-позитивних бактерија као монотерапија.
Анаеробне бактерије су отпорне на аминогликозидне антибиотике.
Токсичност аминогликозида (укључујући амикацин и тобрамицин) се огледа
кроз три ефекта. Прво, употреба аминогликозида може изазвати реверзибилно
неолигуријско оштећење бубрега услед акумулације аминогликозида у
проксималним тубулским епителним ћелијама, што доводи до њихове некрозе. На
другом месту, аминогликозиди могу изазвати ототоксичност оштећењем сензорних
ћелија унутрашњег ува, што може довести до неповратног оштећења функције
кохлеје. Може доћи и до вестибуларног оштећења, али је реверзибилно (нестаје
након престанка узимања лека). Трећа је појава неуро-мишићне блокаде, ретка али
озбиљна токсичност повезан са употребом аминогликозида ( до сада је
пријављивана само код одраслих).
Оба аминогликозида могу потенцијално да се користе у лечењу неонаталне
сепсе због њиховог спектра активности против грам-негативних бактерија које су
отпорне на гентамицин и на стафилококе. Оба антибиотика могу се користити
заједно са другим антибиотицима (у потенцијалном комбинованом режиму) да би
се обезбедила анти-стрептококна активност.
Оба аминогликозида имају дугу историју употребе у неонатологији; токсичност
везана за њихову примену се може ублажити одговарајућим мерама.
Фосфомицин (Fosfomycin)
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Фосфомицин је дериват фосфорне киселине изолован из различитих врста
Streptomyces-a. Фосфомицин има широк спектар деловања, са потенцијалном
активношћу против већине грам-позитивних и грам-негативних бактерија,
укључујући Pseudomonas и анаеробе. Нема ефекта против ацинетобактера и
листерије. Због своје мале молекулске тежине, фосфомицин је широко
распрострањен у већини ткива, укључујући кости и мека ткива. Везивање за
протеине је занемарљиво. Пенетрација у цереброспиналну течност је делимична.
Фосфомицин се скоро потпуно излучује путем бубрега, при чему је око 90% лека
непромењено у урину у року од 48 сати. Фосфомицин се не метаболише. У жучи су
откривени значајни нивои фосфомицина.
Фосфомицин није повезан са уобичајеним озбиљним нежељеним догађајима.
Флебитис, осип и гастроинтестинални поремећаји су чести, али не чешћи него
приликом примене других антибиотика. Код интравенске примене фосфомицина
динатријума, постоји могућност преоптерећења натријумом, што може бити
релевантно за новорођенчад због ризика од преоптерећења течношћу.
Потенцијалне предности код неонаталне сепсе проистичу из чињенице да је
фосфомицин недовољно примењиван од свог открића 1960-их, упркос широком
спектру деловања, и делује против већине патогена - узрочника неонаталне сепсе.
Поред тога, његов јединствени механизам деловања ограничава потенцијалну
унакрсну резистенцију на друге антимикробне лекове. Ови фактори значе да су
стопе резистенције на фосфомицин глобално ниске и чине овај агенс погодним за
лечење неонаталне сепсе. Регулаторно одобрење за фосфомицин није универзално
и није доступно у многим земљама.
Фломоксеф(Flomoxef)
Фломоксеф је β-лактамски антибиотик из групе оксацефема који је први пут
синтетизован у Јапану 1980-их година.
Оксацефеми су деривати цефалоспорина, првобитно изоловани из врсте
Streptomyces. Молекулска конфигурација бочних ланаца оксацефема обезбеђује
посебну активност против грам-негативних бактерија и стабилност против
деградације β-лактамазе.
За разлику од других цефалоспорина, фломоксеф показује високу активност
против стафилокока (укључујући сојеве отпорне на метицилин), већине
ентеробактерија и скоро свих анаероба. Важне празнине у спектру деловања
укључују ентерококе, врсте Pseudomonas и Acinetobacter.
Фломоксеф има само благе уобичајене нежељене ефекте, са честим
гастроинтестиналним поремећајима (вероватно због утицаја на анаеробе у
цревима), осипом, еозинофилијом, неутропенијом и повишеном температуром.
Иако је већина података о токсичности из студија код одраслих, ограничени подаци
о токсичности из неонаталних фармакокинетичких студија указују на сличан
профил токсичности за новорођенчад.
Фломоксеф је атрактивна опција за употребу код неонаталне сепсе. Има широк
спектар активности и интринзичну стабилност према бета лактамазама проширеног
спектра деловања (енгл. extended-spectrum beta-lactamasе, ESBL), са ниским
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стопама епидемиолошке отпорности. Доступни су и значајни неонатални
фармакокинетички подаци (иако само у јапанској популацији).
Цефепим (Cefepime)
Цефепим је цефалоспорин, β-лактамски антибиотик четврте генерације.
Цефалоспорини су β-лактамски антибиотици изоловани из гљивице Cephalosporium
1950-их. Цефепим је структурно сличан цефалоспоринима треће генерације, као
што су цефтриаксон и цефотаксим.
Цефепим се лако дистрибуира у мека ткива, са брзим продирањем у
инфламирану течност, уз блиско подударање са концентрацијама у плазми.
Пенетрација у цереброспиналну течност код одраслих је променљива; мала
неонатална студија сугерише сличан променљив продор у цереброспиналну
течност. Цефепим се првенствено излучује преко бубрега, при чему се око 80% лека
излучује непромењено у урину. Приближно 10-12% примењеног цефепима се
метаболише. Укупна стопа клиренса код новорођенчади је промењљива.
Цефепим је генерално безбедан лек са уобичајеним нежељеним ефектима који
су обично благи - гастроинтестинални поремећаји, осип, итд.
Цефепим је повезан са ретким неуротоксичним нежељеним ефектима, а ови
зависе од концентрације. Ова токсичност је углавном повезана са старењем и
бубрежном дисфункцијом – што је потенцијална опасност када се користи у
неонаталном периоду.
Има широк спектар деловања и искуство његове употребе у неонаталном
периоду је велико. Међутим, цефепим такође има лошије клиничке резултате од
очекиваних у лечењу инфекција бактеријама које производе ЕСБЛ. Ове
карактеристике могу ограничити његову корист у неонаталној сепси
проузрокованој узрочницима који поседују ЕСБЛ.
Свих ових пет антимикробних лекова имају карактеристике које их чине
потенцијалним кандидатима за емпиријски антимикробни режим за неонаталну
сепсу. Они показују спектре активности против бактерија које изазивају неонаталну
сепсу са преовлађујућим механизмима отпорности који су проблематични за
тренутни режим који препоручује СЗО: амикацин и тобрамицин нуде активност
против грам-негативних бактерија отпорних на гентамицин; фломоксеф и цефепим
имају побољшану стабилност на ЕСБЛ у поређењу са другим β-лактамима, а
фосфомицин и даље задржава своју широко распрострањену активност против
бактерија са механизмима резистенције на друге класе.
Алтернативни режим прве линије емпиријског третмана неонаталне сепсе ће
вероватно морати да буде комбинација два од ових агенаса да би се обезбедила
неопходна покривеност спектра за лечење циљних патогена и да би се смањио
ризик од резистенције на оба агенса. Позитивна фармакодинамичка интеракција
(нпр. синергија) такође је пожељна. Избор одговарајућег режима ових агенаса ће
стога зависити од епидемиологије окружења, фармакодинамичких карактеристика
ових агенаса (самих и у комбинацији) и тестирања у клиничким испитивањима.
Неминовно је поставити питање ефикасности препоручених антибиотика
за почетак лечења неонаталне сепсе. Свакако да би оваква анализа допринела
бољем (локалном) решењу питања комбинације антибиотика који се користе за
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лечење неонаталне сепсе; ово би такође смањило потребу за применом хинолона,
смањило употребу карбапенема и тако (евентуално) елиминисало потенцијалне
изворе бактеријске резистенције на ове (релативно нове) антибиотике.
Уместо закључка
Ново истраживање међународног тима научника поставља питања о
препорученом лечењу неонаталне сепсе у земљама са ниским и средњим
приходима. Анализа исхода лечења новорођенчади са дијагнозом сепсе у седам
земаља у Африци и Јужној Азији открила је изузетно високе стопе резистенције на
ампицилин и гентамицин, комбиновану терапију коју препоручује СЗО за
емпиријску терапију неонаталне сепсе. Студија је такође открила да деца лечена
другим комбинованим терапијама - цефтазидимом и амикацином - имају нижу
стопу морталитета. „Наши подаци имају непосредне импликације на сваком нивоу
здравствене заштите и сугеришу да ће СЗО можда морати да ревидира своје
смернице за антибиотике за неонаталну сепсу у земљама са средњим и ниским
приходима, где је отпорност на антибиотике на тренутно препоручене третмане
изузетно висока“ (7 ).
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11.2. ОFF-LABEL ЛЕКОВИ У ЛЕЧЕЊУ КРИТИЧНО
ОБОЛЕЛЕ ДЕЦЕ
Слободан Спасојевић
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад
Медицински факултет Универзитета у Новом Саду
Велики број лекова који су неопходни у лечењу деце нису лиценцирани за примену
у овом узрасту. Широм света, услед непостојања информација о стандардном
прописивању лекова у дечијем узрасту, лекари често примењују различите лекове
у дозама или за индикације за које они нису иницијално одобрени. Неодговарајуће
студије повећале су примену лекова у педијатријској популацији за које нема
довољно података о сигурности и ефикасности њихове примене. Стога се примена
off-label и нелиценираних лекова сматра питањем сигурности пацијента и повезана
је са повећаним ризиком од нежељених реакција на лекове као и ризиком од
субдозирања или предозирања услед недостатка информација о фармакокинетици
ових лекова код деце. Примена ових лекова сматра се углавном легалном ако нема
одступања од етичких норми и специфичних мера сигурности.
Off-label примена лека подразумева његову примену ван упутства за коју је
производ лиценциран у односу на дозу, узраст, пут примене, индикације и
контраиндикације. Off-label примену лекова треба разликовати од примене лекова
без дозволе (off-licence). Нелиценцираном употребом лекова сматра се употреба
лека који није регистрован у Републици Србији, али јесте у другим земљама, или
који је регистрован али га треба превести у неку другу формулацију или лека који
није регистрован (нпр. за лечење ретких болести).
Последично, off-label примена лекова честа је у педијатрији, са значајним
варијацијама, зависно од коришћене методологије и испитиване популације и
достижe и до 60% свих лекова прописаних деци у болничким условима. Резултати
студија указују да је примена off-label и off-licence лекова широко распрострањена
пракса у педијатријској популацији и да се креће у распону од 25-90%. У Немачкој,
off-label и нелиценцирани лекови примењују се код 61% педијатријских пацијената
лечених на општим педијатријским одељењима. У Бразилу, студија спроведена код
262 педијатријска пацијента узраста до 16 година који су лечени на општим
педијатријским одељењима утврдила је примену бар једног нелиценцираног лека
код 22% и бар једног off-label лека код 60% испитаника. Ова пракса је чешћа код
критично оболеле деце. Према истраживању Нир-Неуман и сар. у лечењу
пацијената у јединици неонаталне интензивне терапије примењени су у 29,2%
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случајева лиценцирани, у 5,9% нелиценцирани и у 64,8% off-label лекови. Чак 23,9%
новорођенчади примило је бар један нелиценцирани, а 96,3% њих бар један off-label
лек. Удео примене ових лекова већи је код превремено рођене новорођенчади,
нарочито код екстремно превремено рођене, што је и очекивано имајући у виду
мали број клиничких студија у овој вулнерабилној популацији пацијената. Код
пацијената лечених у јединици педијатријске интензивне терапије, у 52% случајева
примењен је лиценирани, у 3,4% нелиценцирани, а у 43,8% off-label лек. Последњих
година уочава се пораст примене нелиценцираних и off-label лекова.
Најчешће примењивани off-label и нелиценцирани лекови по групама лекова су
кардиолошки лекови, дерматолошки лекови, системски хормонски лекови и
гастроентеролошки лекови (нарочито инхибитори протонске пумпе).
Европска медицинска агенција сматра да off-label и нелиценцирана примена лекова
код деце повећава инциденцију и тежину нежељених реакција на лекове. Иако offlabel примена лекова није нелегална, неодговарајућа нити експериментална у
већини случајева, често се дешава без детаљне анализе потенцијалне користи и
могућих ризика.
Све чешћа off-label примена лекова у педијатрији најчешће је последица
неукључивања деце у клиничке студије током процеса одобравања лека, углавном
из етичких и финансијских разлога. Недоступност педијатријских формулација
лека је најчешћи разлог нелиценциране примене лекова код деце. Одсуство
прецизних упутстава за примену лека у специфичним узрасним групама или код
одређених болести не значи нужно да његова примена није дозвољена у овим
ситуацијама. Вероватније је да је непостојање ових препорука последица
непотпуности података који су у складу са позитивним законским прописима
неопходни да би регулаторно тело званично одобрило њихову примену у тим
ситуацијама. Непостојање ових препорука не значи обавезно да примена ових
лекова код педијатријских пацијената није поткрепљена клиничким искуством и
одређеним подацима, већ пре да докази о сигурности и ефикасности њихове
примене у овој популацији нису у складу са строгим прописима регулаторних тела.
Стога је од изузетног значаја за примену ових лекова код деце разликовати ову
ситуацију од експлицитне контраиндикације за примену неког лека у дечијем
узрасту.
Процес одлучивања о примени off-label и нелиценцираних лекова код деце
Европска педијатријска академија сматра да је off-label и нелиценцирана примена
лекова код деце рационална и клинички оправдана ако корист примене лека
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превладава потенцијалне ризике. Стога процес доношења одлуке о примени ових
лекова у лечењу деце мора бити вођен у складу са доступним доказима и
процењеној користи њихове примене код сваког појединачног пацијента, а у складу
са принципима медицине засноване на доказима. Како одговарајуће клиничке
студије најчешће нису доступне, клиничар темељи своју одлуку на експертским
мишљењима доступним у релевантним научним часописима, препорукама
струковних организација/удружења, као и на подацима релевантних база података
(Cochrane, Harriet Lane). Ово је нарочито случај при лечењу ретких болести или
специфичне популације, као што је, на пример, новорођеначки узраст. У овим
ситуацијама ординирајући лекар има значајну улогу у дељењу свог искуства о
примени ових група лекова са стручном јавношћу. Такође, ординирајући лекар је у
обавези да све евентуалне нежељене реакције током примене ових лекова пријави
релевантном регулаторном телу.
У већини случајева, off-label и нелиценцирана примена лекова није екпериментална.
Примена иначе одобреног лека на начин и код популације који није експлицитно
забрањен од стране регулаторног тела се не сматра експерименталном и нема
потребе за посебним одобрењем његове примене ако је она у најбољем интересу
пацијента. Најчешће је довољно обавити разговор са родитељем/старатељем о
очекиваним ризицима и потенцијалној користи примене ових лекова и евентуалним
алтернативама. Ако је, међутим, off-label примена лекова експериментална или није
заснована на јасним медицинским доказима, родитеље/старатеље је неопходно
детаљно информисати и тражити њихов писмени пристанак за овакву терапију. У
овим ситуацијама, неопходно је размотрити и прибављање мишљења стручног
конзилијума и надлежног етичког одбора.
Препоруке
1. Ординирајући лекар је одговоран за доношење одлуке који лек, у којој дози
и у коју сврху ће бити примењен.
2. Одлука се доноси на основу информација доступних у упутству за примену
лека (када је оно доступно) или на основу других података доступних
ординирајућем лекару.
3. Употреба лека мора бити заснована на јасним научним доказима, стручној
медицинској процени или у складу са релевантном доступном литературом.
4. Off-label и нелиценцирана примена лекова није забрањена нити
експериментална ако је заснована на јасним научним доказима, стручној
медицинској процени или је у складу са релевантном доступном
литературом.
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5. Педијатри су обавезни да указују на неопходност и значај спровођења
студија о начинима примене лекова у дечијем узрасту.
6. Подстицати спровођење и учешће у добро дизајнираним клиничким
студијама примене лекова у дечијем узрасту.
7. Подстицати праксу објављивања резултата добро дизајних клиничких
студија о примени лекова у дечијем узрасту, укључујући и оне са
негативним резултатима у релевантним научним и стручним часописима.
8. Упутство за примену лека не треба да буде једини критеријум за доношење
одлуке о потенцијалној примени лека у дечијем узрасту, већ се она доноси
индивидуално на основу процене потенцијалне користи и могућих ризика и
у складу са доступним информацијама.
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11.3. НЕИНВАЗИВНОСТ - ЦИЉ ПЕДИЈАТРИЈСКЕ
ИНТЕНЗИВНЕ НЕГЕ
Снежана Рсовац (1,2), Јасна Калањ (1,2), Катарина Милошевић (1,2)
1 Универзитетска дечја клиника, Београд
2 Медицински факултет Универзитета у Београду, Београд
Педијатријска интензивна нега
И данас се педијатријска интензивна медицина може сматрати „новом“
специјалношћу са перспективном будућношћу. Није прошло више од четири
деценије од почетка развоја специфичних техника за подршку и контролу виталних
функција код деце и оснивања одељења за такве пацијенте до формирања ове
дисциплине као такве. Међутим, у овом временском периоду догодила се и
биотехнолошка револуција. Зато је педијатријска интензивна нега у великој мери
доживела промену у својим концептима, усвојене су нове методологије, а они који
раде у овој области морају стално бити у току са новим дешавањима.
Јединице педијатријске интензивне неге (ЈПИН; енгл. Paediatric Intensive Care
Unit, PICU) су прогресивно апсорбовале искуство одељења за интензивну негу
одраслих, модификујући и прилагођавајући протоколе, прилагођавајући технике и
дизајнирајући апарате који одговарају широком распону узраста, величина и
тежина у педијатријској популацији, развијајући нове и побољшавајући постојеће
технике механичке вентилације, као што је употреба високофреквентне
вентилације, неинвазивне технике за праћење виталних функција, гасне размене,
интракранијалног притска, нове формулације лекова (1).
Интензивна нега је традиционално била фокусирана на рано препознавање
стања опасних по живот, реанимацију и стабилизацију функције органа и, коначно,
побољшање морталитета. Стопа смртности у јединицама педијатријске интензивне
неге је данас око 1-3% у развијеним земљама. Повећано преживљавање међу тешко
болесном децом резултовало је следећим последицама:
1) Променом профила пацијената: пацијенти који се данас примају у PICU су
болеснији и сложенији; критично болесна деца са већ постојећим
хроничним коморбидитетима представљају значајан број пацијената
одељења педијатријске интензивне неге (53-68% свих пацијената); ова
група пацијената има велики утицај на ресурсе због продужене
хоспитализације те они чине 81% трошкова у оквиру PICU; осим тога, они
су наши будући пацијенти: 35% ове деце сепоново хоспитализује у року од
6 месеци након отпуста.
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2) Побољшано преживљавање међу критично болесном децом је довело до
значајног пораста компликација стечених у PICU (PAC) међу преживелима;
инциденција компликација је драматично порасла и сада далеко премашује
смртност. PAC су непожељне последице, различите од дијагнозе пријема и
стечене током боравка детета у PICU; конкретно, ово укључује, али није
ограничено на јатрогену апстиненцију, делиријум и мишићну слабост
стечену током хоспитализације у јединицама педијатријске интензивне неге
(2).
Будућност развоја педијатријске интензивне неге
Будућност развоја педијатријске интензивне неге се темељи на анализама
истраживања чији су фокуси интервенције, протоколи, исходи лечења и евалуације
постојећих начела рада.
Инсерција
централних
венских
катетера
под
контролом
ултразвука. Употреба ултразвука је повезана са већим успехом из првог покушаја,
а самим тим и са мањим бројем компликација у поређењу са конвенционалним
приступом, смањењем броја покушаја пункције (посебно код оператера са мање од
5 година искуства) (3).
Неинвазивна респираторна подршка. Истраживања код новорођенчади са
бронхиолитисом, употребом назалног континуираног позитивног притиска у
дисајним путевима (CPAP) у односу на примену кисеоника назалним канилама са
високим протоком, као и упоређивање резултата лечења применом 2 Л/мин са 3
Л/мин кисеоника високог протока назалним канилама, установила су да већа брзина
протока није донела никакву корист и да је можда допринела повећању
узнемирености пацијената (4). Потребна су даља испитивања која би помогла да се
учврсте докази који подржавају CPAP преко назалне каниле високог протока за
неинвазивну респираторну подршку у PICU.
Развој протокола. Највећи фокус у развоју и примени протокола је заснован
на потреби да се кроз рандомизоване клиничке студије установе и побољшају
протоколи за лечење критично оболеле деце. Типичан пример је „кампања за
лечење септичног шока“ која из године у годину даје смернице за лечење
наглашавајући „златни сат“ за бољи исход. Додатни изазов за лечење регулисано
протоколима у интензивним негама представља решавање проблема седације
пацијената на механичкој вентилацији. Студија Мехте и његових колега, који су
открили да примена прекида седације у континуираној протоколизованој седацији,
више пута у току дана, није смањила трајање механичке вентилације или боравка
на интензивној нези (5).
Узорковања и дијагностичке процедуре. Више од половине пацијената у
интензивним негама је већ анемично на пријему. „Рутинско” узимање узорака
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током 5 дана стога подразумева губитак крви од ~50 мл. Уколико би се користили
уређаји за конзервацију крви и мање епрувете и прекинуло правило „рутинског“
узорковања, смањила би се јатрогена анемија код пацијената у интензивним
негама. Такође, „рутински“ понављајући рендгенски снимци грудног коша на
интензивној нези повећавају вероватноћу лажно позитивног резултата, подстичу
додатна потенцијално сувишна тестирања и процедуре. Радиографије грудног коша
имају ниску стопу слагања међу посматрачима. Стога није изненађујуће да бројност
рутинских рендгенских снимака грудног коша не мења клиничко лечење чак и када
се открију абнормалности и њихово елиминисање не утиче ни на интензивну негу,
ни на смртност у болници или на дужину боравка (6).
Мониторинг виталних параметара. Мониторинг је еуфемизам за учестало
тестирање. Исти тест, тј. анализа се може користити за праћење и за дијагнозу ( нпр.
крвни притисак) или за дијагнозу болести и за праћење одговора на лечење (нпр.
CRP).
Монитори и тестови, тј.анализе се разликују по томе што би монитори требало
да
буду
високо осетљиви, док се од тестова очекује да буду специфични. По дефиницији,
мониторинг је континуирано детектовање промена виталног параметра. Питање је
да ли даје оптималне резултате? Инвазивни мониторинг артеријског притиска због
могућности инфекције улазног места и погрешног одржавања или калибрисања
којим се добијају погрешни подаци су опаснији него да уопште нема артеријске
линије (7).
Промена ових концепата захтева развој одговарајућих програма за подршку у
одлучивању. Такође захтева едукацију следеће генерације интензивиста у вези са
односом ризика и користи од тестирања, омогућавајући стварање реалних и
практичних очекивања од резултата тестирања. Ово треба да буде праћено јавним
(и правним) образовањем. У исто време, мора се водити рачуна да се избегне замена
догме „више је боље“ догмом „мање је боље“. Лагани прелазак са претераног
тестирања на ефикасно и довољно тестирања, а не само ефикасно тестирање, може
се извршити само уз стварање снажних научних доказа који показују безбедност и
сигурност оптимализације тестирања и мониторинга (8).
Присуство родитеља у јединицама интензивне неге („отворена“
интензивна нега). Присуство родитеља је важан сегмент лечења критично болесне
деце. Њихово присуство у интензивној нези носи одговорност и не сме утицати на
аутономију у доношењу одлука медицинског особља а то може утицати на развој
анксиозности и стреса код медицинског особља. Зато је овај начин рада интензивне
неге изазов како за медицинско особље тако и за родитеље. Пројекат
имплементације родитеља захтева пројекат и план развоја вештина разговора,
едукације родитеља и организације присуства родитеља. „Отворена“ интензивна
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нега захтева свакодневни мултидисциплинарни приступ како у лечењу пацијената
тако и у одржавању функционалне „отворене“ интензивне неге. На основу
досадашњих анализа установљено је да присуство родитеља у јединицама
интензивне неге ствара чврсту везу поверења у лечење њиховог детета и позитивно
утиче на опоравак. Овај сегмент будућег развоја интензивне неге има велики
потенцијал (9).
Реч аутора
Развој педијатријске интензивне неге је незаустављив. Иако постоји много
изазова, будућност развоја педијатријске интензивне неге има правац у коме
хуманост и повезивања са родитељима, индивидуални приступу у лечењу сваког
болесника и оптимализација процедура лечења и коришћења артифицијалне
интелигенције представљају императив. Да би се избегле могуће грешке неопходне
су клиничке студије за сваки сегмент планираног развоја педијатријске интензивне
неге.
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12.1. ИНДИКАЦИЈЕ ЗА ГЕНЕТИЧКО ИСПИТИВАЊЕ КОД
ПЕДИЈАТРИЈСКИХ ПАЦИЈЕНАТА И ТУМАЧЕЊЕ
РЕЗУЛТАТА САВРЕМЕНИХ ГЕНЕТИЧКИХ ТЕСТОВА
Горан Чутурило
Mедицински факултет Универзитета у Београду,Универзитетска дечја клиника,
Београд
Клиничка генетика се бави дијагностиком и третманом генетичких болести
и болести које у свом настанку имају значајну генетичку компоненту. Готово све
генетичке болести спадају у ретке болести (инциденција 1:2000 новорођених или
мања), а њихов број је прешао 8000. Кумулативна инциденција ових болести није
мала и сматра се да од њих болује 5-6% деце и адолесцената (1).
Рад у генетичкој амбуланти се заснива на основним принципима рада
субспецијалистичких амбуланти, уз извесне специфичности. Током прве
консултације, након анамнезе и физикалног прегледа, болесник и породица се
информишу о диференцијалној дијагнози и могућностима и ограничењима
генетичких тестова. То је такозвано генетичко информисање пре тестирања.
Наредна консултација се обавља након добијања резултата генетичког тестирања.
Уколико резултати генетичких тестирања потврђују клиничку дијагнозу, клинички
генетичар настоји:
•
објаснити карактеристике, ток и прогнозу болести,
•
информисати о могућностима лечења и превенције компликација,
•
објаснити узрок болести, начин наслеђивања и генетички аспект планирања
потомства, укључујући могућности за пренаталну и преимплантациону
дијагностику,
•
направити индивидуални план за додатну дијагностику, превенцију и
лечење (укључујући консултације других специјалиста) и када је то могуће бити
координатор третмана болесника и породице.
Контролни прегледи клиничког генетичара имају за циљ додатна
информисања болесника и породице и разјашњавање њихових недоумица, те
подршку/координацију спровођења и оптимизацију сачињеног плана дијагностике,
превенције и лечења (1).
Индикације за генетичко испитивање
Постоје бројне индикације за упућивање пацијената у генетичку амбуланту, а
најзначајније су (1, 2, 3):
197

Клиничка генетика

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

две или више необичности или здравствених проблема – оваква
удруженост је ретка код деце и младих и често се ради о генетичком
обољењу;
тешко кашњење у развоју детета, најчешће глобално, мада може бити и
у појединим областима попут изоловане тешке одојечке хипотоније;
блаже кашњење у развоју удружено са дисморфизмима, урођеним
манама или поремећајем раста (мали раст, микроцефалија);
појединци или породице са ретким или необичним болестима нарочито
ако прецизна дијагноза није постављена након разумног броја других
консултација (на пример: дегенеративне неуролошке болести,
фармакорезистентне епилепсије, ретиналне дистрофије, рана појава
наглувости, необичне кожне болести);
податак о било којој болести која се “провлачи” кроз породицу, чак и
ако су то наизглед негенетичке болести попут малигних (око 10% свих
малигнитета су део хередитарних преканцерских синдрома);
неразјашњена смрт новорођенчета; један од задатака педијатара је да
код умирућег новорођенчета узму узорак крви или брис букалне
слузокоже за изолацију ДНК;
суспектно
метаболичко/прогресивно
генетичко
обољење
(полилеталитет у породици, неразјашњено слабо напредовање,
органомегалија, развојна регресија, неуролошка детериорација
новорођенчета или одојчета са нормалном порођајном масом и без
урођених аномалија);
читав низ индикација из области репродуктивне медицине и планирања
потомства попут неразјашњеног инфертилитета, рекурентних
спонтаних побачаја (три или више) или феталних аномалија и/или
значајно успореног раста плода током ултразвучног надзора.

Генетички тестови и интерпретација резултата
Лабораторијска медицинска генетика подразумева спровођење генетичких
дијагностичких тестова. Ти тестови су најчешће анализе ДНК (испитивање
појединачних гена или хромозома), али могу бити и микроскопска анализа
хромозома (кариотип), те биохемијски и други тестови током којих се испитују
ензими, други протеини или РНК. Лабораторијском генетиком у здравственим
установана се баве лабораторијски генетичари различитих порофила, попут лекара
или молекуларних биолога. Поред извођења дијагностичких тестова задатак ових
професионалаца јесте да дају мишљење о значају резултата, осврћући се, када су
ДНК анализе у питању, на значај нађене мутације за функцију гена односно
протеина. Интеграцију овог битног резултата у целину клиничког налаза и
198

Горан Чутурило

закључак о дијагнози болести доноси клинички генетичар или други лекар
клиничар који је анализу тражио (1).
Савремене технике за анализу хромозома
Тек средином 20. века сазнали смо да имамо 46 хромозома у нашим ћелијама,
и наредних деценија генетика је била у знаку цитогенетике која се бавила
испитивањем хромозома и базирала се на анализи кариотипа. Анализа кариотипа
подразумева посматрање обојених хромозома применом светлосног микроскопа
при чему су се могле детектовати нумеричке аберације, а од структурних само оне
крупне, величине 5 и више мегабаза. Крајем 20. века у клиничку дијагностику је
уведена флуоресцентна „ин ситу“ хибридизација (FISH) која је омогућила да
„заронимо дубље“ у хромозоме, испод резолуције кариотипа и да откријемо
микроделеције и микродупликације које до тада нисмо могли дијагностиковати у
рутинској клиничкој пракси. Међутим, већина педијатријских центара је користила
флуоресцентне пробе специфичне само за појединачне хромозомске локусе, што
значи да је предуслов за примену FISH методе био да се клинички посумња на неки
конкретан микроделециони или микродупликациони синдром.
То је представљало значајно ограничење јер знамо да фенотип сваке генетичке
болести представља спектар од нетипично благих, преко типичних, до нетипично
тешких форми, и да се често преклапа са фенотиповима других болести/синдрома.
Дакле, постојала је велика потреба да у област детекције хромозомских аберација
буде уведена техника која би претраживала (готово) цео хромозомски материјал и
која би при томе имала високу резолуцију односно способност да открије и
најситније хромозомске аберације. Са уласком у 21. век, у клиничку праксу је
уведена таква метода, а њен назив је ДНК микрочип анализа (енгл. chromosomal
microarray) односно молекуларни кариотип. Поред наведеног микроереј омогућује
и прецизну карактеризацију величине и локализације детектоване аберације, а тиме
и идентификацију гена у оквиру ње (1, 2).
Савремене технике за детекцију интрагенских варијанти
Ако из перспективе хромозома “заронимо” у највећу дубину ДНК молекула,
долазимо до нивоа појединачних гена, чију нуклеотидну секвенцу испитујемо
различитим врстама секвенцирања. У другој половини 20. и првим годинама 21.
века била је актуелна анализа нуклеотидне секвенце појединачних гена применом
класичне технологије Сангер секвенцирања. Иако врло прецизна, ову методу
карактеришу прилично висока цена и утрошак времена, што значајно смањује њену
примену у савременој генетичкој дијагностици.
Праву револуцију и значајан пораст стопе детекције узрочних интрагенских
варијанти односно дијагностиковања моногенских обољења омогућило је увођење
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технологија секвенцирања наредне генерације (енгл. next generation sequencing,
NGS) (5) . Ове моћне методе омогућују истовремену анализу, из само једног узорка
крви односно ДНК, великог броја гена (обично од неколико стотина до више
хиљада, па и целог генома) у потрази за узрочним интрагенским варијантама
(тачкасте мутације, мале интрагенске инсерције или делеције нуклеотида).
Најчешће коришћене апликације секвенцирања наредне генарације јесу:
•
панели, којима се обично анализира неколико десетина или стотина гена
повезаних са јасно дефинисаним клиничким ентитетом (на пример, панел гена за
генетички условљене аритмије, панел за хередитарне преканцерске синдроме,
панел за дистоније);
•
егзомско секвенцирање је можда и најчешће коришћена апликација, а
омогућује истовремену анализу кодирајућих секвенци (егзом = скуп егзона) свих
гена уз посебан осврт на оне гене који се у литератури повезују са фенотипом датог
болесника; посебно је користан приступ код сложене клиничке слике коју не
можемо повезати са неком конкретном болешћу/групом болести (на пример
болесник са нејасним дисморфолошким синдромом чији фенотип укључује
кашњење у расту и развоју и различите аномалије);
•
геномско секвенцирање такође омогућује детаљну анализу свих познатих
гена, али не само кодирајућих већ и некодирајућих секвенци (интрони, регулаторне
секвенце); има још већу стопу постављања генетичких дијагноза од егзомског
секвенцирања, али и већу цену.
Нова технолошка решења омогућују егзомским, а посебно геномским
секвенцирањима и велику успешност у анализи хромозома, на готово истом нивоу
као код хромозомског микроереја. Због тога ове методе имају потенцијал да буду
дијагностички тест првог избора код већине пацијената у клиничкој генетици (1,3).
Зашто је интерпретација резултата генетичких тестова изазовна?
Сваки човек у свом геному има мноштво варијанти, генских и хромозомских, по
којима се разликује од других људи. Те варијанте се крећу у спекту од честих
(фреквентних у општој популацији) и безначајних за здравље, до ретких и за ген
оштећујућих, које могу узроковати болест. Једна од карактеристика егзомских и
геномских секвенцирања, као и микроереја, јесте често откривање генских или
хромозомских варијанти непознатог значаја, што клиничку интерпретацију
резултата чини сложеном. Методе које нам највише помажу у интерпретацији
таквих резултата су клиничка корелација са фенотипм пацијента и утврђивање,
путем серије циљаних тестирања, сегрегације нађене генске/хромозомске варијанте
међу оболелим и здравим члановима породице.
Један од практичних проблема које педијатар који није клинички генетичар
треба да савлада у овладавању савременим генетичким тестовима је и познавање
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врло специфичне номенклатуре којом су интрагенске и хромозомске варијанте
представљене у лабораторијским извештајима (1, 2, 3).
Један од првих циљева едукације педијатара из области клиничке генетике би
могао бити самостално коришћење хромозомског микроереја односно
мокелуларног кариотипа, као што су деценијама пре нас наши учитељи самостално
постављали индикације и тумечили резултате класичне анализе кариотипа.
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13.1. СИМПТОМИ И ЗНАЦИ УРОЂЕНИХ БОЛЕСТИ
МЕТАБОЛИЗМА КОЈЕ СЕ МОГУ ЛЕЧИТИ
Маја Ђорђевић Милошевић, Сања Грковић
Институт за здравствену зштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“
Урођене болести метаболизма (УБМ) су генетски одређене. Настају због
смањене активности ензима који доводе до поремећаја метаболичких процеса у
организму. Грубо посматрано, патофизиолошка основа ових болести може бити
последица више поремећаја: нагомилавања супстрата, дефицита продукта или
стварања токсичних метаболита. За један број УБМ веома је важно рано
препознавање знакова и симптома који нас воде ка дијагнози и успешном лечењу.
У ову групу болести спадају неки урођени поремећаји аминокиселина, органских
киселина, уреја циклуса, бета оксидације масних киселина у митохондријама. Ако
се болест не препозна на време прогноза је лоша, а смртни исход код једног броја
болесника је неизбежан. Код Гошеове болести, на пример, симптоми и знакови нам
омогућују дијагностику која не мора бити тако брза, јер природни ток болести није
фудроајантан, а примена ензимске супстиционе терапије даје одличне резултате у
лечењу. У раду ће бити говора о препознавању УБМ са брзом прогресијом и лошом
прогнозом које се у нашој земљи не откривају неонаталним скринингом (1).
Значај неонаталног скрининг програма
У највећем броју земаља превенција природног тока, и могућности лечења
УБМ су били императив да се пронађе начин њиховог раног откривања, пре појаве
првих симптома. Још шездесетих година прошлог века започет је скрининг на
фенилкетонурију. Открићем тандемске масене спектрометрије (МС/МС),
омогућено је да се неонатални скрининг програм прошири и да се открије већи број
ових урођених болести. Програм који се примењује је једноставан, релативно јевтин
и са мало лажно позитивних и негативних резултата открива поремећај. Проширени
скрининг на УБМ се изводи у лабораторијама којима руководе биохемичари са
минимум десетогодишњим искуством у дијагностици УБМ, уз уску сарадњу са
клиничарима. Након постављања дијагнозе, применом дијете или медикамената
мења се неповољан ток болести. Метаболичке болести које се откривају на овај
начин припадају групама поремећаја метаболизма аминокиселина, органских
киселин, циклуса уреје и оксидације масних киселина у митохондријама. У
земљама у којима се овај начин масовног, раног откривања болести не спроводи,
као што је наша, неопходно је да се на основу клиничких знакова и симптома
посумња, а затим докаже болест на биохемијској основи да би се са лечењем почело
на време (1,2).
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У првим данима живота можемо очекивати симптоме УБМ, са сликом
акутне интоксикације, веома брзо након узимања привих оброка. Болесници код
којих је ензимска активност нижа, односно ближа нули, клинички ће се раније
испољити. Симптоми на које треба обратити пажњу су неспецифични и
подразумевају: одбијање оброка, поспаност, поремећај свести, конвулзије,
респираторни
дистрес,
хепатомегалију,
симптоме
хипогликемије,
кардиомиопатију.... Након искључивања сепсе, интракранијалне хеморагије,
асфиксије, урођене срчане мане, биохемијским методама брзо се дијагностикују
метаболичке болести. За УБМ карактеристични су: неупадљива перинатална
анамнеза, постојање латентног периода, прогресија клиничког испољавања и
мултиорганско испољавање. Међутим, постојање симптома од стране само једног
система, на пример нервног система, не искључује УБМ и може се видети код
једног броја поменутих болести. Симптоми и знаци су последица акутног деловања
токсичних метаболита насталих због смањене активности ензима у оквиру одређене
УБМ. Генетичко испитивање је неопходно (не сме се чекати за доношење одлуке о
лечењу!) за пренаталну дијагностику и евентуалну процену природе и тока болести
(1,2).
Поремећаји метаболизма аминокиселина и органских киселина
Од урођених поремећаја метаболизма аминокиселина сликом акутне
интоксикације у неонаталном узрасту манифестује се рани облик „болести са
мирисом мокраће на јаворов сируп” (МСУД). Обично дан након почетка храњења
примећује се да је новорођенче поспано и да слабо узима оброке. Из дана у дан
проблем је израженији, постепено долази до развоја дубљег поремећаја свести, са
или без конвулзија. Прогресија може ићи до појаве апнеја или потпуног престанка
дисања. Ове промене су последица токсичног деловања леуцина на ћелије ЦНС.
Типичан је ЕЕГ запис на коме се могу видети промене које по изгледу подсећају на
чешаљ. У рутинским биохемијским налазима најчешће нема метаболичке ацидозе
ни електролитних поремећаја, гликемија је нормална, али може бити и повишена.
За дијагнозу је потребно одређивање аминокиселина у серуму, када се виде
повишене концентрације леуцина, изолеуцина и валина уз присуство
алоизолеуцина (метаболит кога има само у МСУД). Акутна терапија подразумева
прекид уноса протеина, наставак исхране глукозом (ако стање свести дозвољава), а
најчешће је неопходно да се спречавање катаболизма обави парентералном
применом глукозе и липида. Истовремено се започиње дијализа са циљем уклањања
токсичног леуцина. Са уносом протеина почиње се најкасније после три дана. Од
тог момента дете је до краја живота на посебној хипопротеинској исхрани, и
размишља се о трансплантацији јетре, као начину надокнаде ензима који недостаје
(2,3).
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Веома сличну клиничку слику могу имати органске ацидемије
(метилмалонска, пропионска, изовалеријанска), али од биохемијских поремећаја
доминира метаболичка ацидоза. Поред тога, могу се јавити и панцитопенија,
хиперамонијемија, а типично је присутво кетона у мокраћи који се код здраве
новорођенчади не региструју. Одређивање органских киселина у мокраћи,
аминокиселина и профила ацил-карнитина у крви може дати дијагнозу органских
ацидемија. Поред корекције метаболичке ацидозе, прекида уноса протеина и
спречавања катаболизма, акутна терапија некада захтева дијализу уз примену
супрафармаколошких доза витамина који су кофактори у неким метаболичким
реакцијама (посебно витамин Б12, до добијања дефинитивне дијагнозе органске
ацидемије). Трајна терапија је рестрикција протеина (2,4).
Поремећаји циклуса уреје
Код поремећаја циклуса уреје такође доминирају знаци од стране ЦНС уз
хепатомегалију са порастом серумских трансаминаза, са или без холестазе.
Респираторна алкалоза, која је честа код ових болесника је последица деловања
амонијака на респираторни центар, а одређивање амонијака у крви је први
дијагностички корак. Код новорођенчади и одојчади вредности амонијака у серуму
могу бити и преко 1000 микромол/л. Сматра се да свако повишење амонијака преко
100 микромол/л може да доведе до неуролошких симптома. Поред амонијака,
потребно је одредити амникоиселине у серуму док се чекају резултаати генетичких
анализа. Ако су концентрације амонијака у серуму високе неопходно је прекинути
унос протеина и спречити катаболизам парентералним уносом масти и шећера. За
одстрањивање амонијака користе се методе екстракорпоралне елиминације и
примена супстанција које везивањем стварају нетоксичне метаболите који се лако
одстрањују путем бубрега (као на пример натријум бензоат). Дуготрајна терапија је
дијета са ограниченим уносом протеина уз примену натријум бензоата или других
супстанција са истом функцијом (1,2).
Поремећаји метаболизма бета оксидације масних киселина у митохондријама
Главна карактеристика поремећаја бета оксиадацију масних киселина у
митохондријама јесте да се симптоми јављају у гладовању. Најчешћи поремећај из
ове групе је дефцит ацил-дехидрогеназе масних киселина средњих ланаца (енглеска
скраћеница, MCAD дефицијенција). Деца са овим проблемом могу бити и неколико
година након рођења без симптома. Међутим, у случају било кавих, чак и баналних
инфекција, када дете слабије једе или гладује, активира се катаболизам, због
поремећаја бета оксидације нема супстрата за производњу енергије, односно
настаје некетонска хипогликемија. Такође се описује изненадни смртни исход због
хипогликемије. Превенција поремећаја се заснива на раном откривању (најбоље
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неонаталним скринингом), спречавањем гладовања, обезбеђивањем глукозе
(орално или парентерално), посебно у периодима инфекција. Познато је да свака
доказана хипогликемија или сумња на развој хипогликемије захтева пријем у
болницу ради испитивања етиологије, којом се омогућује превенција. Остали
поремећаји бета оксидације се такође погоршавају у време инфекција али дете има
сталне симптоме са честом прогресијом, као што су, на пример, хипотонија,
миокардиопатија и хепатомегалија. Посебним начином исхране уз евентуалну
примену карнитина прогресија поменутих поремећаја се може превенирати (1,2).
Закључак
Након латентног периода од неколико дана, у узрасту новорођенчета и
одојчета могу се јавити симптоми и знаци који прогредирају. Обично је захваћено
више органа, али није искључено да доминирају знаци од стране само једног.
Брзина реаговања и упућивања детета у терцијарну здравствену установу одредиће
и његову судбину. Применом различитих метода детоксикације, дијете и
медикамената значајно се може помоћи. Треба имати у виду да се ови симптоми
могу јавити касније, било када у животу, а урођене болести метаболизма треба
разматрати након искључења других, чешћих поремећаја.
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3.

4.
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14.1. ОРОФАЦИЈАЛНИ РАСЦЕПИ – ПРОТОКОЛ
ИСПИТИВАЊА И ЛЕЧЕЊА
Радоје Симић
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић”
Београд
Медицински факултет Универзитета у Београду
Увод
Орофацијални расцепи, као најчешће урођене аномалије на глави и врату,
представљају прекид континуитета меких и/или коштаног ткива од горње и доње
усне према носу, оку, уху и бради. Најзаступљенији су расцепи примарног непца
(структуре настале прве у ембрионалном развоју од 4. до 8. гестационе недеље (ГН),
које се налазе испред форамена инцизивума: горња усна, алвеоларни лук, предњи
део носа и тврдог непца) и расцепи секундарног непца (највећи део тврдог непца,
меко непце и увула, настали од 8. до 12. ГН). Ови расцепи се најкраће описују као
расцепи усне и непца. Инциденција је 1/700 живорођене деце (1, 2).
Најједноставнија подела је на: расцепе усне; расцепе усне и непца (Слике 1а и 2а) и
само расцепе непца (Слика 3а). Расцепи могу бити: комплетни и инкомплетни;
једнострани, обострани или медијални. Најбројнији су једнострани расцепи усне и
непца (Слика 1а), а најређи су обострани расцепи усне и непца (Слика 2а) (2).

Слика 1. Једнострани расцеп усне и непца,
непца, пре (а) и после операције (б)

Слика 2. Обострани расцеп усне и
пре (а) и после операције (б)

Расцепи, у зависности од типа, угрожавају: исхрану новорођенчета (немогућност
стварања вакуума у устима код расцепа непца), дисање (код западања језика у
ждрело), слух (дисфункција Еустахијеве тубе и чешће инфекције средњег уха) и
правилан развој говора; омогућавају чешће инфекције горњих и доњих дисајних
путева и естетски су неприхватљиви (2, 3). Орофацијални расцепи се налазе у преко
400 синдрома (делеција дугог крака 22 хромозома, Van der Woude, Pierre Robin
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секвенца и др.). Удружене аномалије има 25%-30% деце са расцепом усне са или
без расцепа непца и 40%-50% оних са расцепом непца. Поред генетских узрока за
настанак расцепа значајни су тератогени фактори: пушење, алкохолизам, неки
антиепилептици, високе дозе деривата витамина А, недостатак фолне киселине,
неки пестициди, зрачење, вирусне и бактеријске инфекције праћене фебрилношћу.
Лечење расцепа усне и непца је мултидисциплинарно (1, 2, 4, 5).
Протокол испитивања и лечења
Протокол испитивања и лечења деце са расцепом усне и непца подразумева читав
низ процедура од планирања породице до завршетка раста особе са расцепом.
Преконцепцијски период
- Уколико у породици постоје особе са расцепом или са неком другом
аномалијом, а постоји могуће деловање неког од фактора спољашње средине
обавља се разговор са родитељима у генетичком саветовалишту (гинеколог,
генетичар, педијатар) (1, 2).
Период трудноће
- Ултразвучним (УЗ) прегледом може се открити расцеп усне после 12 ГН, али се
најчешће открива око 20 ГН. Расцепе непца је теже открити. Трудноћа се прати УЗ
прегледима и одговарајућим тестовима, а по потреби феталном магнетном
резонанцијом да би се искључиле удружене аномалије. Генетичке анализе се раде
из плодове воде (амниоцентеза), крви пупчаника или мајчине крви. Тим
(конзилијум) за феталне аномалије анализира виђени расцеп и обавља разговор са
родитељима. Изоловани расцепи не угрожавају живот плода и детета. Комплексне
некоректибилне удружене аномалије разлог су предлога за прекидом трудноће.
Порођај мајке која носи дете са тешким расцепом усне, алвеоларног лука и
вероватно непца обављати у близини дечјих болница (1, 2, 4).
Неонатални период
- Деца са малом доњом вилицом, расцепом непца и језиком који запада у ждрело
(Pierre Robin секвенца) имају чујно и отежано дисање. Ова деца се постављају на
бок или трбух, ставља им се орални „airway” или ларинксна маска или
назофаринксни тубус. Примењује се артефицијална вентилација са режимом
„cPAP”. Ако претходне процедуре немају ефекта дете се планира за оперативно
лечење: фиксација врха језика за доњу усну или трахеостомија са или без
постaвљања апарата за мандибуларну остеогенетску дистракцију (издуживање
доње вилице након њеног пресецања, по медоти сличној Илизаров методи за дуге
кости) (2, 4).
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- Дете прегледа хирург (дечји пластични), утврђује тип расцепа и обавља
разговор са родитељима са објашњавањем детаљнијег план испитивања и лечења.
- Мајка се обучава да храни дете, ако је могуће, избором одговарајућих техника
за дојење или давањем мајчиног млека на флашицу (стишљива са посебном
цуцлом), шприцем или кашичицом. У недостатку мајчиног млека примењују се
адаптиране формуле. Дете се храни у скоро усправном положају, избегавајући
аспирацију млека или враћање млека кроз нос и његово задржавање око фаринксног
отвора Еустахијеве тубе (3).
- Дете се прегледа у циљу искључивања удружених аномалија: УЗ абдомена,
главе и срца, са прегледом одговарајућих супспецијалиста (нефролог, уролог,
кардиолог, ортопед, физијатар, специјалиста ОРЛ и др.)
- Преглед ортодонта (стоматолог, специјалиста ортопедије вилице) са лечењем
постављањем одговарајућих протеза. Оптуратори који служе само да раздвоје усну
од носне шупљине су од мале помоћи у побољшању храњења бебе. Препоручује се
примена активне протезе којом се ретропонира протрудирани централни део горње
вилице (премаксила) и шире њени латерални сегменти са додатком за подизање и
обликовање крилца ноздрве-а (преоперативно назоалвеоларно моделовање-ПНАМ)
(2, 4, 5).
Рани одојачки период
- Операција расцепа усне у узрасту 2-3 месеца (правило „10”: узраст 10 недеља,
телесна маса од 10 либри што је око 4,6 kg, леукоцити у крви испод 10 и хемоглобин
изнад 10). Примењује се оперативна техника која поштује и реконструише све
субанатомске делове усне и носа (Fisher) или по Millard-u (Слике 1б, 2б).
Специјалиста ОРЛ процењује стање у средњем уху (отоскопски и
тимпанометријом) и одлучује да ли је неопходна уградња вентилационих цевчица
у бубне опне, током операције расцепа усне, због секреторног отитиса.
- Уколико се примењује активно ортодонтско лечење операција расцепа усне
изводи се у узрасту 4-6 месеци. Месец дана након операције наставља се са
применом протеза. Дете узима немлечне оброке по правилима као за децу без
расцепа (2, 4, 5).
Касни одојачки период.
- Операција расцепа непца (тврдо и меко непце, у истом акту) у узрасту 9-12
месеци (правило „10”: узраст 10 месеци, телесна маса од око 10 kg, леукоцити у
крви испод 10 и хемоглобин изнад 10). За тотални расцеп непца примењује се
техника формирања мукопериосталних режњева на а. палатини мајор и вомерских
режњева (Veau-Kilner-Wardill)). За субтоталне расцепе примењује се двострука
опозициона „Z” пластика (Furlow), којом се боље преклапају мишићи, продужава
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меко непце и изломљеним ожиљком спречава скраћивање непца (Слика 3б).
Специјалиста ОРЛ процењује неопходност уградње вентилационих цевчица у
истом оперативном захвату (4, 5).

Слика 3. Субтотални расцеп непца, преоперативно (а), после операције по Furlow
(б).

Узраст 2-3 године
- Праћење стања у средњем уху периодичним прегледима (на 3-6 месеци).
Преглед логопеда са одговарајућим вежбама и обучавањем родитеља (2, 4, 5).
Предшколски период (3-6 година)
- Корективне (естетске) операције на меким ткивима усне, носа и непца. У случају
одржавања назалног говора изводи се велофарингопластика (оперативно
смањивање отвора између задње ивице меког непца и задњег зида ждрела). Редовно
праћење код специјалисте ОРЛ, логопеда, ортодонта и хирурга пластичара.
Школски период (6-12 година).
- Уградња коштаног графта (спонгиоза карличне кости) у дефект алвеоларног
лука (у циљу стабилизације горње вилице и зуба уз расцеп, успостављања
правилног алвеоларног лука, стварања подлоге за постављање импланта зуба и
подизања ретропониране базе крилца ноздрве). По потреби корективне операције
на усни и носу (4, 5).
Пубертет и адолесценција (12-18 година).
- Корективне операције на меким ткивима на почетку овог периода. Ортодонтски
третман фиксним протезама. На крају овог периода коначне естетске операције на
носу, као и корективне операције на горњој вилици.
- Кроз цео период детињства праћење правилности раста и развоја, испитивање
и лечење пратећих болести и разговори са психологом (2, 4, 5).
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14.2. ДЕФОРМИТЕТИ СТОПАЛА
Синиша Дучић (1,2), Бојан Буква (1,2), Микан Лазовић (1)
1 Универзитерска дечја клиника, Београд
2 Медицински факултет у Београду
Стопало представља део скелетног система који служи да обезбеди ослонац
приликом стајања и покрете приликом ходања, трчања и скакања. Његов развој
почиње у седмој гестационој недељи и ембриолошки пролази кроз четири фазе, да
би по рођењу добило своју физиолошку позицију и грађу.
Конвенционално, стопало је подељено на три дела: задње стопало (талус и
калканеус), средње (навикуларна, кубиодна и кунеиформне кости) и предње
стопало (метатарзалне кости и фаланге прстију).
Урођени деформитети стопала могу настати као последица поремећаја раста и
развоја стопала (структурални деформитети) или као последица нефизиолошког
положаја костију и зглобова стопала (постурални дефомитети), а услед различитих
ендогених, егзогених или генетских фактора.
Конгенитални talipes equinovarus (PEV)
Урођено грудвасто стопало (talipes equinivarus) са учесталошћу од 1-2 на 1000
живорођене деце представља најчешћи урођени деформитет стопала (Слика 1).
Етиологија грудвастог стопала је још увек неразјашњена и укључује различите
факторе које можемо поделити на: механичке факторе, прекид феталног развоја,
аномалије крвних судова потколенице (превасходно a. tibialis anterior),
неуромускуларне дефекте (различите парализе мишића), генетске факторе
(полигенетско наслеђивање), као и утицај бројних спољашњих фактора (хемијски,
физички, ендокрини, фармаколошки) (1, 2).
Деформитет суштински представља интраутерино ишчашење тало-навикулокалканео-кубоидног зглоба и укључује четири компоненте: еквинус, варус, адуктус
и кавус. Дијагноза се поставља клиничким прегледом, а допуњује радиографијом
стопала. Ради се о комплексном деформитету при чему је стопало оријентисано у
плантарној флексији са табанским делом пут унутра, предњим делом стопала у
медијалној девијацији уз елевацију свода стопала. Примарне промене представљају
промене на коштаним структурама и зглобовима, а секундарне промене на меким
ткивима (мишићима, лигаментима и зглобној капсули) (1, 2, 3).
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Слика 1. Клинички изглед грудвастог стопала.
Принцип лечења подразумева репозицију ишчашених зглобова уз претходно
истезањe и/или ресекцију скраћених структура. Модалитети лечења су разнолики,
почевши од конзервативног лечења па до искључиво хируршке корекције (1, 2, 4).
Стандард у лечењу грудвастог стопала представља метод лечења по Понсетију,
који представља примарно конзервативну методу лечења корективним натколеним
гипсаним имобилизацијама, уз последчно пласирање абдукционе ортозе (ципеле по
Понсетију, Denis-Brown ципеле) (Слика 2).. Понекад се Понсети метод лечења
допуњује минималним хируршким интервенцијама, тј. тенотомијом Ахилове
тетиве (2, 4).

Слика 2. Приказ гипсаних имобилизација по Понсетију: А корекција кавуса, B, C
корекција метатарсус варуса и адуктуса стопала, D, E – корекција еквинуса
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Конгенитални pes metatarsus varus (PMV)
Конгенитални pes metatrsus varus (PMV) представља чест деформитет стопала, по
учесталости одмах после PEV-а, са учесталошћу од око 1 на 1000 живорођене деце
(Слика 3). Представља деформитет предњег стопала са медијалном сублуксацијом
тарзометатрзалних зглобова и инверзијом свих пет метатарзалних костију, при чему
је задњи део стопала (талус и калканеус) у физиолошкој позицији. Може бити
постурални, настао на бази неприродног положаја костију предњег стопала, и
структурални, који је последица структуралних промена и има лошију прогнозу. У
литератури се среће термин конгенитални pes adductus, код кога не постоји
инверзија метатарзалних костију (1, 3).

Слика 3. Метатарсус варус
Конгенитални pes metatarsus varus се лако дијагностикује на рођењу, али често се
превиди функционални PMV, који се дијагностикује тек по проходавању детета. У
клиничкој слици са табанске стране примећује се абдукција и инверзија стопала у
нивоу метзатрзофалангеалне регије уз присуство кожне бразде са медијалне стране.
Палац је обично шире одмакнут од другог прста, а карактеристичан је лучни облик
латералне ивице стопала, што доприноси изгледу стопала сличном зрну пасуља.
Активна и пасивна абдукција стопала је ограничена или немогућа, у зависности од
степена деформитета. Флексија стопала је најчешће ограничена. Радиографија
обично није неопходна (1, 5).
Лечење РMV-a зависи од врсте и степена деформитета, као и од узраста
пацијента. Започиње се одмах по рођењу у воду истезања скраћених мекоткивних
структура медијалне стране стопала уз одржавање позиције корективним гипсаним
имобилизацијама, или корективним ортозама. У случају неуспеха конзервативног
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третмана неопходно је хируршким путем ослободити мекоткивне струцтуре са
медијалне стране стопала (4, 5).
Pes cavus
Pes cavus представља фиксирани деформитет предњег и задњег дела стопала по
типу еквинуса са наглашено подигнутим медијалним сводом стопала (Слика 4).
Деформитет је најчешће последица неуромишићних обљења и настаје после
проходавања детета као одговор на неравнотежу између појединих мишићних група
стопала приликом ослонца на подлогу (1, 6).

Слика 4. Pes cavus
Клиничка слика је специфична: главице метатарзалних костију су спуштене у
односу на пету уз наглашење медијалног уздужног лука стопала. Често је присутно
скраћење Ахилове тетиве, скраћење тетива опружача на новоу
метатарзофалангеалних зглобова као и скраћење тетива прегибача на новоу
интерфалангеалних зглобова, што даје прстима изглед чекића. Радиографија
стопала и кичменог стуба уз неуролошко испитивање представља обавезан сегмент
дијагностике (1, 2, 6).
У раном стадијуму деформитета спроводи се конзервативни третман у виду
истезања плантарне апонеурозе и скраћених мишића, као и примена различитих
ортоза у циљу прерасподеле оптерећења. У случају неуспеха конзервативног
лечења, индиковано је хируршко лечење, а по обављеном неурофизиолошком
испитивању (4, 6).
Talus verticalis (конгенитални конвексни pes valgus)
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Вертикални талус или конгенитални конвексни pes valgus (CCPV) је изузетно
редак урођени деформитет стопала који представља примарну, тератолошку
дислокацију тало-навуларно-калканеалном зглобу, при чему је навикуларна кост
дислоцирана пут дорзолатерално у односу на талус. Може да буде изолован
деформитет, али често је удружен са другим аномалијама (7).
Talus verticalis представља ригидан деформитет, при чему се глава талуса
палпира са плантарне и медијалне стране стопала уз предњи део стопала који је у
абдукцији и дорзалној флексији, а задњи део стопала у еквинусу и валгусу, што
стопалу даје облик упијача. Дијагноза се поставља радиографијом у антеропостериорној и латералној пројекцији при чему се визуелизује повећање
талокалканеалног угла. Често се може у новорођеначком периоду помешати са
калканеовалгусом или у каснијем периоду живота са паралитичким валгусом
стопала (1, 2, 7).
Лечење се започиње што раније, истезањем мекоткивних структура и
пласирањем корективних лонгета (реверзан поступак по Понсети-ју), а у случају
неуспеха конзервативног лечења индикован је хируршки третман лечење (4, 7).
Pes calcaneovalgus
Pes calcaneovalgus настаје због неадекватног положаја плода интраутерино при
чему су стопала компримована пут дорзално и латерално. Чешће се дешава код
прворотки, код крупнијих беба и мајки са добро развијеном мускулатуром предњег
трбушног зида.
У клиничкој слици доминира стопало у наглашеној дорзифлексији при чему
често дорзална страна стопала додирује предњу ивицу голењаче и гледа упоље.
Тетиве опружача палца и прстију су скраћене, као и тетива m. tibialis anterior-a.
Стопало није ригидно и добро реагује на конзервативни третман. Радиографским
налазом треба искључити вертиклани талус (1, 2, 8).
Конзервативно лечење у изузетно великом проценту даје добре резултате.
Третман се своди на манипулације у талонавикуларном зглобу и истезање
скраћеним мекоткивних структура и одржавање позиције гипсаним
имобилизацијама. Хируршки третман је резервисан за најтеже деформитете (3, 4).
Pes planus
Pes planus представља уобичајени „проблем“ у дечјој ортопедији и најчешћи је
узрок посете дечјем ортопеду. Обухвата сва стања код којих су спуштени или
одсутни уздужни сводови стопала. Често је удружено са валгусом петне кости, када
говоримо о pes planovalgusu. С обзиром на то да у узрасту до 4. године живота
постоје масни јастучићи на табанској страни стопала, који развојем стопала
(оптерећењем стопала у виду стајања, ходања или трчања) нестају, најчешће је у
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питању физиолошки плановалгус. На основу етиологије равна стопала можемо
поделити на конгенитална и стечена, флексибилна, структурална и неуромишићна.
Према градацији равна стопала можемо поделити у три степена, а на основу степена
спуштености сводова.(1, 2, 9).
Клинички гледано, равна стопала могу бити флексибилна (далеко чешће) или
ригидна равна стопала. Флексибилна равна стопала су углавном асимптоматска,
удружена са на стопала су симптоматска праћена ограничењем покретљивости у
пределу задњег и средњег хипермобилношћу зглобова, ротаторним поремећајима
потколенице или валгусом колена и потколеница (Слика 5). За разлику од
флексибилних равних стопала, ригидна рав дела стопала. У склопу клиничког
прегледа треба обратити пажњу на изглед обуће коју дете носи. У случају
флексибилних и асимптоматских облика равних стопала даља дијагностика није
неопходна, за разлику од ригидних равних стопала која захтевају радиографију
и/или ЦТ дијагностику. Испитивањем мишића потколенице и стопала треба
искључити неуромишићне поремећаје или спровести комплетно неуролошко
испитивање (1, 9).

Слика 5. Флексибилно равно стопало
С обзиром на физиолошки развој стопала и редукцију масних јастучића, до
четврте године живота лечење равних стопала није потребно. Растом и развојем
стопала масни јастучићи се губе, лигаменти стопала и плантарна апонеуроза постају
чвршћии стопало до десете године живота поприма физиолошки облик.
Лечење равних стопала зависи од етиологије, узраста детета и степена
деформитета. Асимптоматска флексибилна равна стопала првог и другог степена се
не лече, у случају тегоба заузима се активан став према подлози (да деца ходају боса
на неравној, „боцкавој“ површини) у узрасту до 10 година, у случају симтома и код
спуштености стопала трећег степана се препоручује ношење уложака са
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супинационим клином, ређе ортопедске обуће или ношење ортозе. Оперативно
лечење треба разматрати код неуспеха конзервативних метода лечења
симптоматских равних стопала у узрасту преко 10 година, као и код структуралних
равних стопала (4, 9).
Тарзалне коалиције
Тарзалне коалиције представљају различит степен фиброзне, хрскавичаве или
коштане повезаности између костију тарзуса у виду моста, који може потпун или
прекинут везивним ткивом. Етиологија тарзалних коалиција је непозната, али
највероватније се ради о поремећају диференцијације и сегментације током
феталног развоја стопала. Тало-калканеаlне и калканео-навикуларне коалиције
представљају најчешће тарзалне коалиције (1, 10).
Тарзалне коалиције су најчешће асимптоматске, и углавном се дијагностикују у
периоду преадолесценције када долази до бола у задњем делу стопала приликом
физичких активности. Радиографија стопала у косој пројекцији најчешће потврђује
сумњу на тарзалну коалицију, али често је и ЦТ преглед неопходан код нејасних
случајева ради потврде дијагнозе (2, 10).
Врста лечења зависи од тегоба и величине (ширине) коалиције: у почетку је
најчешће довољно ограничење физичких активности и употреба уложака ради
редукције тегоба. У случају неуспеха конзервативног лечења индикован је
хируршки третман у виду ресекције коалиције (4, 10).
Закључак
Деформитети стопала представљају хетерогену групу урођених или стечених
стања која укључују структуралне промене или мишићни дисбаланс, који утичу на
функцију и изглед стопала. Класификују се на основу етиологије и клиничког
налаза. Могу бити повезани са другим аномалијама коштано-зглобног система
(најчешће куковима) или аномалијама других система. Најчешћи деформитет
стопала је грудвасто стопало (конгенитални talipes equinovarus). У третману
деформитета стопала битно је, на првом месту, препознати деформитет одмах по
рођењу и дете упутуити на преглед дечјем ортопеду, који првовремено започиње
адекватан конзервативни третман, сукцесивним манипулативним техникама
истезања скраћених структура уз пласирањ адекватних корективних гипсаних
имобилизација. Сами резултати лечења зависе од етиологије, степена деформитета
и узраста пацијената. У случају неуспеха конзервативног лечења индиковано је
хируршко лечење. Избор хируршке технике зависи од етиологије, степена
деформитета и узраста пацијента.
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15.1. ПРИМЕНА ДИГИТОКСИНА У ПЕДИЈАТРИЈСКОЈ
КАРДИОЛОГИЈИ
Владислав Вукомановић
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић”
Београд
Медицински факултет Универзитета у Београду
УВОД
Употребу екстраката дигиталис пурпуреа, кардиотоничне гликозиде, у терапији
срчане слабости, први је описао William Withering 1785. године. Механизам дејства
кардиотоничних гликозида као специфичних инхибитора Nа+/К+-АТPаза су
описали Schatzmann et al, са последичним порастом интрацелуларних јона кацијума
(1). Сходно томе, дигоксин је традиционално био лек првог избора у лечењу срчане
инсуфицијенције (СИ) код одраслих и деце. Прецизна процена инциденције СИ код
деце је проблематична. Према подацима Института за јавно здравље Србије
„Батут“, у две терцијалне педијатријске установе у Београду од 2016. до 2021.
године хоспитализована су 42 пацијента са СИ (25 дечака). Скоро половина (45,2%)
пацијената било је узраста између 15 и 19 година.
Према Националној сарадњи за побољшање квалитета педијатријске
кардиологије, 2016. године, само 28% пацијената је отпуштено кући са дигоксином
у терапији (2). Разлози за постепено смањење употребе дигоксина је последица
његовог механизма деловања, токсичности и развој нових фармаколошких опција.
Поред тога, модификација парадигме у патофизиологији СИ, утицала је да је
терапија СИ прешла са инотропне терапије на мадулацију неурохуморалних
механизама (3). Неке студије су закључиле да дигоксин није утицао на стопу
морталитета, док су друге тврдиле да је дигоксин повезан са повећаним ризиком од
смртности од свих узрока код пацијената са СИ (3). С друге стране, показано је да
новорођенчад и одојчад са синдромом хипоплазије лебог срца лечена дигоксином
након Norwood процедуре имала су три пута мањи ризик за смтрни исход до
наредне оперативне процедуре у поређењу са онима који нису лечени дигоксином
(2). Недавно је откривено да срчани гликозиди имају антиканцерогено дејство (1).
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МЕХАНИЗАМ ДЕЈСТВА
Позитиван инотропни ефекат
Сви кардиоактивни стероиди су снажни инхибитори интринзичног мембранског
протеина На+К+-АТP-азе. Инхибиција ензима доводи до повећање
интрацелуларног нивоа натријумових јона. Као резултат тога, активност
измењивача Nа+/Cа2+ је смањена и самим тим се повећавају интрацелуларне
концентрације јона калцијума (повећан улазак Cа2+, смањен ефлукс Cа2+) и
доступни су контрактилним протеинима, повећавајући снагу контракције
миокарда. То се постиже изузетном ефикасношћу преноса енергије и малим
губитком кисеоника. Чини се да се ови ефекти одржавају недељама и месецима, без
икаквих доказа о десензибилизацији или тахифилакси (4).
Рианодински рецептори (РиР) су један од два интрацелуларна јонска канала која
умогућаваја кретање Cа2+ у цитосол из интрацелуларних складишта (5). Постоје
докази који потврђују да РиР тип 2 игра кључну улогу у развоју срчаних аритмија
и срчане инсуфицијенције. У терапијској концентрацији, дигоксин скраћује трајање
затвореног стања РиР2 канала. Активација РиР2, која је специфична за канонско
дејство инхибиције Nа+/К+-АТP-азе, може допринети инотропним ефектима
дигоксина и дигитоксина (5).
Електрофизиолошки и неурохуморални ефекти
Реверзибилна инхибиција Nа+/К+ измењивача је механизам дејства дигоксин
који је битан у терапији аритмија (6). Наиме, овај лек смањује аутоматизам и
повећава максимални дијастолни потенцијал. Инхибиција Nа+/К+-АТP-азе такође
може повећати осетљивост барорецептора код СИ, што резултује смањењем
активације симпатичког нервног система (симпатоинхибиторни ефекти), што је
важан механизам који доприноси ефикасности у лечењу СИ. Дигоксин такође има
есенцијалне парасимпатичке ефекте (вагомиметички ефекат), посебно на
синоатријални и атриовентрикуларни чвор (6). Доминатан ефекат дигоксина је
успорење фазе спонтане дијастолне деполаризације пејсмејкер ћелија. Тај ефекат је
доминантно индиректан, услед његовог вагомиметског механизма дејства.
Дигоксин у терапијским дозама утиче на циркулишуће неурохормоне тако што
смањује концентрацију норепинефрина у серуму и активност ренина у плазми.
Дигоксин смањује серумски алдостерон и инхибира периваскуларну срчану
фиброзу изазвану алдостероном (антифибротични ефекти) смањењем активности
РААС (6).
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ТОКСИЧНОСТ И НЕЖЕЉЕНИ ДОГАЂАЈИ ДИГОКСИНА
Дигоксин је лек уског терапијског опсега и високих интеракција између лекова.
Токсичност дигоксина (ДТ) може се јавити акутно, намерним или случајним
предозирањем или хронично. Око 80% тровања у педијатријској популацији је
последица узимања биљака, преосталих 20% су поледица задесног или намреног
узимања лекова (7).
Токсичност дигоксина може изазвати екстракардијалне и кардиогене ефекте.
Екстракардијалне махифестације су гастроинтестиналне и неуролошке.
Кардиоваскуларна токсичност је се јавља од 8 до 12 сати након ингестије (7).
Аритмије повезане са дигиталисом су резултат успоравања брзине проводљивости
(успоравање фазе 0) и повећаног аутоматизма. Суправентрикуларне аритмије
(атријална тахикардија, убрзана спојничка тахикардија) су чешће код деце него код
одраслих (7). Атриовентрикуларни блок најтипичнији знак токсичности дигоксина
код новорођенчади. "Патогномоничан" налаз ЕКГ-а код тровања дигиталисом је
бидирекциона вентрикуларна тахикардија (7).
КОНТРАИНДИКАЦИЈЕ
Апсолутне контраиндикације за употребу дигоксина су преосетљивост,
вентрикуларна фибрилација, синдром болесног синуса, атриовентрикуларни
блокови и хипертрофична опструктивна кардиомиопатија.
Релативне контраиндикације су хипоксија, хипотиреоза, акутни миокардитис,
преексцитација попут WPW синдрома, поремећаји електролита и акутни инфаркт
миокарда (8).
ИНДИКАЦИЈЕ ЗА ПРИМЕНУ ДИГОКСИНА
Лечење срчане инсуфицијенције код деце
Иако су фармаколошки приступ деци са СИ екстраполирани из кардиолошке
праксе одраслих пацијената, хистолошке разлике у структури миокарда у
педијатријској и одраслој популацији могу се односити на различите терапијске
опције (9).
Повећање контрактилности кардиомиоцита дуго се сматрало значајним за
терапију срчане инсуфицијенције, повећавајучи минутни волумен и одржавајући
бољу перфузију органа. Централни механизам инотропних лекова укључује
хронично повећање интрацелуларног Cа2+, што може допринети измењеној
експресији гена и апоптози и повећању вероватноће малигних вентрикуларних
аритмија (10). Боље разумевање патофизиологије СИ утицало је на развој новијих
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лекова за СИ (Слика 1). Патофизиолошке разлике између акутне и хроничне срчане
инсуфицијенције доприносе различитим терапијским опцијама (10).

Слика 1. Лечење пацијената са срчаном инсуфицијенцијом (10).
Легенда слике: Х – инхибитори; = миметици
Срчани гликозиди у лечењу педијатријске срчане инсуфицијенције
Дигоксин и дигитоксин, два најчешће коришћена инотропа дигиталиса, имају
позитивне инотропне ефекте кроз индиректно интрацелуларно повећање Ца2+.
Проспкетивна рандомизована студија, Digitalis Investigation Group, показала је да је
дигоксин у ниским серумским концентрацијама значајно смањује морталитет и
хоспитализације код амбулантних пацијената са хроничном срчаном
инсуфицијенцијом, посебно код пацијената млађих од 50 година (10). Дигоксин је
користан код пацијената са срчаном инсуфицијенцијом са смањеном ејекционом
фракцијом (1,10).
Дигоксин има значај код пацијената са тешком СИ који не могу да толеришу АЦЕ
инхибиторе или β-блокаторе због нижег системског крвног притиска или бубрежне
дисфункције, посебно код симптоматских пацијената. Дигоксин има посебну улогу
у смањењу симптома и хоспитализације код деце са УСМ и СИ (1,10).
Срчани гликозиди и унивентрикуларно срце
Недавна студија је показала да је дигоксин значајно смањује међуфазни
морталитет код новорођенчади са синдромом хипоплазије левог срца (2). У групи
пацијената који нису лечени дигоксином (228 пацијената), међуфазни морталитет
је био 12,3%, док је у групи леченој дигоксином (102 пацијената) морталитет
износио 2,9%. Процењени ризик од морталитета у групи пацијената који нису
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лечени дигоксином био је 3,8 пута већи од оних на дигоксину (95% ЦИ, 1,1–12,8;
p=0,03). Ова велика, мултицентрична кохортна студија је закључила да би једна
смрт у фазама била спречена на сваких 11 деце лечене дигоксином (2).
Срчани гликозиди и аритмије
Инотропно-брадикардни ефекат је јединствен за дигоксин (позитивна инотропна
и негативна хронотропна својства) у поређењу са свим другим симпатомиметичким
инотропима који изазивају тахикардију. Због вагомиметичких ефеката, дигоксин
успорава електричну проводљивост у атриовентрикуларном (АВ) чвору, чиме се
смањује срчану фреквенцију. Пораст нивоа калцијума доводи до продужења фазе 4
и фазе 0 срчаног акционог потенцијала, чиме се повећава рефракторни период АВ
чвора. Спорије провођење кроз АВ чвор носи смањени вентрикуларни одговор (1).
Дигоксин се користи у терапији суправентрикуларне тахикардије (СВТ),
атријалне фибрилације и феталне тахикардије.
Не постоји прецизна терапија прве линије за неонатални СВТ, али се дигоксин
или пропранолол користе као перорални лекови прве линије за лечење СВТ код
новорођенчади (11). Показано је да су поновне хоспитализације услед рецидива
СВТ након отпуштања биле значајније чешће у групи пацијената који су лечени
пропранололом. Такође, већи број пацијената без рецидива СВТ током 6 месеци
лечено је дигоксином (74%) у поређењу са пропранололом (69%), али без значајне
разлике (11).
Дигоксин се препоручује у лечењу синусне reentry тахикардије, фоклане и
мутифокалне атријелне ектопичне тахикаридје, као и АФ код деце.
Према Америчком удружењу за срце, третман СВТ код фетуца треба да се
заснива на стању мајке и фетуса, а примена дигиталиса код мајке је третман првог
избора (12).
ЗАКЉУЧЦИ
Иако је употреба дигоксина опала током година, дигоксин игра веома значајну
улогу у лечењу срчане инсуфицијенције и аритмија у педијатријској популацији и
лечењу феталних аритмија. Дигоксин има значај код пацијената са тешком СИ који
не толеришу ACE инхибиторе или β-блокаторе због нижег системског крвног
притиска или бубрежне дисфункције, посебно код симптоматских пацијената.
Велики значај дигоксина се огледа у смањењу међуфазног морталитета код
пацијената са СХЛС. Дигоксин се користи као лек прве линије за лечење
суправентрикуларне тахикардије код новорођенчади.
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15.2. АКУТНА РЕУМАТСКА ГРОЗНИЦА
Милан Ђукић
Универзитетске дечја клиника, Београд
Медицински факултет Универзитета у Београду
Акутна реуматска грозница (АРГ) је аутоимуна, мултиорганска инфламаторна
болест настала као последица инфекције бета хемолитичким Стрептоком групе А.
АРГ се карактерише релапсима који кумулативно повећавају ризик за хронично
оштећења срчаних залистака (реуматска болест срца - РБС) које је израженије
уколико је дете млађе.
Побољшањем услова живота и појавом потентних антибиотика ова болест је
крајем прошлог века у развијеним земљама практично ерадицирана, али још увек
перзистира у сиротињским, прегусто насељеним регионима са лошом општом и
личном хигијеном. Ризик за појаву АРГ се дефинише интеракцијом инфекције
Стрептококом групе А, социоекономским статусом појединца и друштва, генетске
предиспозиције и нивоом медицинске заштите.
АРГ ствара велики проблем уколико се правовремено не препозна и лечи, јер су
последице у виду РБС често девастирајуће са потребом за раним кардиохируршким
операцијама у дечјем узрасту. Уз Кавасаки-јеву болест, миоперикардитис и
инфективни ендокардитис РБС представља једно од најчешћих стечених
кардиоваскуларних обољења у педијатријској популацији.
Тренд инциденце акутне реуматске грознице
Подаци из недавних студија показује да је годишња инциденција АРГ још увек
повишена у земљама Јужног Пацифика, Новог Зеланда, Аустралије и Индије креће
су рангу од 8 до 51 на 100000 деце (1, 2, 3). Једине две актуелне студије из Европе
су студије Бреда и сарадника (2012) из Италије са инциденцом 4,1/100000 деце
узраста 2,5-17 година и Кочевара (2017) из Словеније са учесталошћу 1,25/100000
деце узраста 3-14 година (4, 5). Због недостатка конзистентних података из свих
светских региона немогуће је прецизно одредити актуелну инциденцу АРГ. Веома
озбиљан додатни проблем је постојање субклиничких форми АРГ које отежавају
прецизирање инциденце, а за њихово откривање је потребан прилично скуп и добро
организован медицински систем примарне заштите које многе сиромашне земље не
могу себи приуштити. Ипак се као показатељ инциденце клиничке и субклиничке
АРГ може узети податак о преваленци доказаних реуматских болести срца.
Чињеница да је у свету 1990. г. око 375000, а 2015. г. око 320000 пацијената
преминуло због реуматске болести срца (6), акутна реуматска грозница остаје
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главни узрок кардиоваскуларног морталитета код деце и млађих адулта у
неразвијеним земљама.
У Србији смо из нашег искуства значајно више имали деце са акутном
реуматском грозницом крајем прошлог века, док их сада значајно ређе
дијагностикујемо. Међутим, недавно смо открили код два дечака пре пубертета већ
узнапредовале валвуларне дисфункције са срчаном инсуфицијенцијом. Оба дечака
су имали субклиничку форму АРГ што нас упозорава да ова болест још увек
обитава у нашој средини. Касно препознавање АРГ са већ озбиљним кардијалним
последицама чини реуматску болест срца веома малигном са раним
кардиохируршким корекцијама повећаног ризика.
Патогенеза акутне реуматске грознице
Патогенеза АРГ је још увек некомплетна, јер постоје докази да се АРГ јавља код
генетски предиспонираних особа (0,3-3%) са неадеквантим имунолошким
одговором на инфекцију стрептококом групе А. Антигени стрептокока активирају
хуморални и целуларни имунитет стварајући антитела и активиране Т ћелије на
одређене стрептококне компоненте које укрштено реагују са хуманим протеинима
везивног и мишићног ткива (молекуларна мимикрија). Молекуларна мимикрија или
укрштена реактивност се пре свега повезује са М протеином и карбохидратним
антигеном мембране стрептокока групе А и хуманим антигеним епитопима као што
су миозин, ламинин, виментин, колаген. Неадекватни имунолошки одговор развија
имуно-модулирану инфламацију и оштећења везивног ткива и мишићних ћелија.
Генетска предиспозиција за АРГ још није у потпуности разјашњена, али се
углавном повезује са ХЛА регионима ДQА1 и ДQБ1 и генским локусом за
имуноглобулински тешки ланац (ИГХВ4-61 генски сегмент) на 14 хромозому (7).
Клиничка слика акутне реуматске грознице и хроничне последице у виду
реуматске болести срца
Први атак АРГ се јавља углавном код деце узраста 5-15 година, ретко пре 5. и
после 30. године живота. Рекурентни атаци АРГ су најчешћи у првих 5 година од
иницијалног атака и обично се не јављају после 40. године живота.
По правилу клинички знаци и симптоми АРГ се испољавају око 3 недеље после
стрептококне инфекције. Главни симптоми су полиартритис и кардитис док су
хореа, еритема маргинатум и субкутани нодули знатно ређи. Клиничке
манифестације се скоро никад не јављају заједно. Миграторни, транзиторни
полиартритис са захватањем великих зглобова је праћен изразитим црвенилом и
боловима ( 60-80% деце са АРГ). Карактеристично је да полиартритис врло брзо
реагује на анти-инфламаторну терапију. Кардитис се јавља код 50% деце са АРГ и
најчешће је лоциран на митралној и нешто ређе на аортној валвули. Понекад су у
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атаку АРГ присутни синусна тахикардија и прекордијални болови због захватања
миоперикарда.
Хроничне компликације АРГ су везане једино за кардијалне залиске и уколико
је њихова дисфункција значајна поставља се дијагноза реуматске болести срца
(РБС). Реуматска болест срца је најчешће резултат кумулативних оштећења током
понављаних атака АРГ. Хронична валвуларна дисфункција се обично постепено
погоршава са појавом срчане слабости и других компликација обично између 2 и 4
декаде живота, мада се јавља и раније код мале деце и адолесцената.
Морфолошки митралну валвулу са РБС карактеришу задебљање листића и
субвалвуларног апарата, скраћење хорди , фузија комисура и ограничени покрети
листића. Митрална регургитација је најчешћа рана манифестација РБС, док се у
каснијем годинама јавља митрална стеноза са фузионисаним митралним
кусписима. Аортна валвула је ређе и обично блаже оштећена са такође задебљаним
кусписима и зароланим ивицама. АРГ поред валвулитиса може бити манифестована
кардијалним аритмијама, емболијским догађајима, акутном срчаном слабошћу и
инфективним ендокардитисом. Тешка РБС са узнапредовалом кардијалном
дисфункцијом носи висок ризик за повећани морбидитет и морталитет са 2
годишњом стопом смртности од чак 16,9% (8).
Дијагноза акутне реуматске грознице – Јонес-ови критеријуми
Ниједан клинички параметар нити појединачна лабораторијска анализа нису
патогномични за акутну реуматску грозницу. Већина пацијената са АРГ има
комбинацију повишене температуре, захваћености зглобова и кардијалне
инфламације, док су значајно ређи цхореа и кожне манифестације.
Правовремена дијагноза и лечење инфекције грла стрептококом групе А неће
превенирати све случајеве АРГ. Око трећине деце са АРГ није имало никакве знаке
и симптоме запаљења ждрела (9). Такође ни оптимална секундарна профилакса АРГ
неће превенирати све реуматске болести срца. Данашња реалност је да многи
пацијенти живе са реуматском болешћу срца несвесни свога примарног запаљења
грла и АРГ који претходе оштећењу срчаних залистака. Студија која је испитивала
успешност аускултације стетоскопом у препознавању реуматског кардитиса је
показала ниску сензитивност и специфичност због чега није погодна као метод за
скрининг АРГ (10).
Клинички критеријуми АРГ су први пут описани од стране Д. Јонес-а 1944. г. (11)
после чега је у 4 наврата учињена њихова званична модификација односно ревизија.
Последња ревизија Јонес-ових критеријума је учињена 2015. г. (12) из два основна
разлога: први је веома хетерогена клиничка слика са пуно субклиничких,
непрепознатих атака што лажно смањује учесталост акутне реуматске грознице и
њених катастрофалних последица. Други разлог је укључивање модерних
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дијагностичких техника пре свега ехокардиографије у препознавању и
квантификацији последица реуматског кардитиса.
Модификовани Јонес-ови критеријуми из 2015. г. су приказани у табели 1. Први
пут су раздвојени мајор и минор критеријуми за популације са ниским ризиком
(<2/100000 деце) и високим ризиком. Дијагноза првог атака АРГ захтева потврду 2
мајор, 1 мајор и 2 минор или присутна 3 минор критеријума из табеле заједно са
доказима о недавној инфекцији Стрептококом групе А (позитиван брис ждрела,
позитиван антигенски тест и повећан антистрептолизински титар).
Табела 1. Модификовани Јонес-ови критеријуми 2015. г. за акутну реуматску грозницу

Мајор критеријуми
Низак ризик
Кардитис
(клинички
или
субклинички)
Полиартритис
Chorea
Erythema marginatum
Subcutaneous nodules
Минор критеријуми
Низак ризик
Полиартралгија
Фебрилност (≥ 38,5ºC)
Седиментација еритроцита ≥60 мм/х
и/или CRP ≥3,0 mg/dl
Продужен PR интервал

Високи ризик
Кардитис (клинички или субклинички)
Артритис – моноартритис или
полиартритис; полиартралгија
Chorea
Erythema marginatum
Subcutaneous nodules
Високи ризик
Моноартралгија
Фебрилност ( ≥38,0ºC)
Седиментација еритроцита ≥ 30 мм/х
или ЦРП ≥3,0 mg/dl
Продужен PR интервал

Радна група за АРГ светске здравствене организације подржала је концепт
субклиничког кардитиса дијагностикованог Допплер ехокардиографијом чак и кад
је аускултација негативна (13). Тако је задња ревизија Јонес-ових критеријума од
стране Америчке кардиолошке асоцијације (АХА) из 2015. г. укључила
субклинички кардитис детектован ехокардиографијом као мајор знак АРГ. Ова
препорука важи посебно за неразвијене земље са високим ризиком за АРГ.
Рад Турбидy-а (14) је показао да ехокардиографија учињена у прва три месеца
епизоде АРГ идентификује субклинички кардитис код 18% деце. Око 45% ове деце
има перзистентну или погоршану валвуларну дисфункцију у периоду дужем од 2
године, што говори додатно у прилог не баш бенигне природе субклиничког
кардитиса.
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У клиничкој пракси се често не ради додатна дијагностика стрептококне
инфекције (брис грла, антистрептолизински титар), нити се региструје фебрилност
због прекомерне употребе антипиретика због чега се често заборави на Јонес-ове
критеријуме АРГ. Због тога се у ендемским регионима за АРГ препоручује да се
деца са зглобним манифестацијама (артритис, артралгија), са повишеном
седиментацијом еритроцита и Ц реактивним протеином (ЦРП), са или без
температуре упуте на обавезна ехокардиографски преглед који је метода избора за
откривање кардитиса. Ехокардиографска потврда кардитиса довољан је доказ да
постављање дијагнозе акутне реуматске грознице. Ехокардиографски налаз би
требало урадити унутар првих 3 месеца од почетка симптома.
Лечење акутне реуматске грознице
Циљеви лечења акутне реуматске грознице су: елиминација иницијалног
Стрептококом групе А (СГА) фарингитиса, лечење артритиса, кардитиса и хорее и
превенција прогресије реуматске болести срца. Примарно лечење СГА инфекција
је потпуна ерадикација узрочника што се постиже или једном интрамускуларном
дозом депо препарата бензyлпеницилина или 10-дневно лечење оралним
амоксицилином (35-40 mg/kg/дан), азитромицином или цефалоспоринима. Код
пацијената са минималном хиперсензитивношћу на пеницилин, препоручују се
орални цефалоспорини, а код пацијената са ангиоедемом, хипотензијом или
анафилаксом препорука су орални макролиди (еритромицин 10 дана 40 mg/kg/дан
у две подељене дозе маx. 1 g/дан).
Инфламација зглобова се брзо смирује унутар 1-3 дана на примену аспирина (80100 мг/кг/дан подељено у 3 до 4 дозе). Лечење аспирином траје обично 1-4 недеље,
али понекад и до 12 недеља. Међутим, у појединачним случајевима регистрована је
нереактивност на аспирин због чега се препоручује напроxен 15-20 mg/kg/дан
подељен у две дозе, ибупрофен 20-30 mg/kg/дан у 3 подељене дозе или
кортикостероиди код резистентних случајева на нестероидне антиреуматике.
Код ехокардиографски доказаног кардитиса у оквиру АРГ препоручује се
примена АЦЕ инхибитора, евентуално диуретици код пулмоналне венске стазе. Око
10-30% пацијената има тешку митралну регургитацију и 10% акутну срчану слабост
после прележане АРГ и они могу захтевати додатну деконгестивну,
вазодилататорну и инотропну терапију или чак хитну кардиохируршку
интервенцију.
Сyденхам-ова хореа се обично развија недељама и месецима после СГА
инфекције и обично због тога није праћена другим симптомима АРГ. Спонтани
опоравак унутар првих 6 месеци је најчешћи исход, али код тежих облика постоји
неколико начина лечења који су сви праћени нежељеним ефектима дуготрајне
терапије. Лекови избора у смиривању хореатичних атака су антиепилептици
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царбамазепине или натријум-валпроат. Антиинфламаторно се даје орални
преднизолон (2 мг/кг/дан у трајању 4 недеље), али у појединим студијама постоје
докази о повољнијем ефекту интравенских имуноглобулина (15). Трећа
најтоксичнија могућност за смирење цхореатичних атака је примена допаминских
антагониста (халоперидол, цхлорпромазине) са значајним екстрапирамидним
нежељеним ефектима.
Примарна превенција акутне реуматске грознице
Примарна превенција АРГ подразумева лечење акутног фарингитиса. Примарна
превенција се састоји у лечењу пеницилинским антибиотицима код доказаног или
сумњивог фарингитиса СГА. За ерадикацију СГА репоручује се парентерална
примена пеницилинских препарата, или 10 дневно лечење пероралним
пеницилинским препаратима. Главни проблем у примарној превенцији АРГ је
препознавање акутног СГА фарингитиса јер око 1/3 пацијената нема никакве
симптоме фарингитиса тако да не добију потребне антибиотике. Други
потенцијални проблем је да Стрептокок групе А може изазвати АРГ без
фарингитиса након инфекције других органа (кожне стрептококне инфекције на
пример). Обзиром на време јављања АРГ између 5 и 15. године живота препоручује
се посебан опрез код школске деце са акутним фарингитисом.
Секундарна превенција акутне реуматске грознице
Секундарна превенција АРГ подразумева континуирану антибиотску
профилаксу рекурентних инфекција Стрептококом групе А.
Секундарна
профилакса се сматра најефикаснијом превенцијом АРГ, али је проблем да због
дуготрајне примене антибиотика деца и адолесценти често одустају или нередовно
узимају антибиотике. Препорука је да се у интервалима даје интрамускуларно
пеницилински депо препарат (бензатхине пенициллин G у дози 600000 IJ за децу до
30 kg и 1200000 IJ за децу тежу од 30 kg). Једино у случају неприхватања
периодичних интрамускуларних ињекција од стране деце или контраиндикација
препоручује се свакодневна примена оралних пеницилинских препарата.
Трајање секундарне профилаксе зависи од узраста пацијента, периода од задњег
атака АРГ и што је најважније од присуства и тежине реуматске болести срца. У
неким високо ризичним регионима, пацијентима са високим ризиком за
рекуренцију АРГ и присуством хемодинамски значајне РБС препоручује се чак
доживотна профилакса. Због бројних препорука ми смо одабрали водиче АХА из
2009. г. које су приказане у табели 2.
Табела 2. Препоруке за трајање секундарне профилаксе акутне реуматске грознице (АХА,
2009):
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Акутна реуматска грозница (АРГ) и Препоруке за дужину секундарне
реуматска болест срца (РБС)
профилаксе АРГ
АРГ са кардитисом и РБС
10 година после задњег атака АРГ или
до 40. године живота
АРГ са кардитисом без РБС
10 година после задњег атака АРГ или
до 21. године живота
АРГ без кардитиса
5 година после задњег атака АРГ или
до 21. године живота
Вакцина
Пошто још увек не постоји метод који би могао са сигурношћу идентификовати
3-5% особа са генетском предиспозицијом за АРГ, проналажење ефикасне и
безбедне вакцине која би превенирала инфекције Стрептококом групе А био би
идеалан начин у спречавању АРГ. Иако је развој вакцине против СГА почео 1960.
г. испоставиле су се потешкоће у њиховој ефикасности: прво велика хетерогеност
сојева Стрептокока пyогенеса са више од 250 типова М протеина и друго
могућности укрштене реактивности вакциналних антигена и ткива домаћина.
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15.3. ТРАНСКАТЕТЕРСКО ЗАТВАРАЊЕ
ВЕНТРИКУЛАРНОГ СЕПТАЛНОГ ДЕФЕКТА КОД ДЕЦЕ
Сергеј Пријић
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић”
Београд
Медицински факултет Универзитета у Београду
Вентрикуларни септални дефект (ВСД) представља најчешћу урођену срчану
ману, чија релативна заступљеност у односу на конгенитална обољења срца износи
око 20%. Мана се јавља изоловано или удружено са другим структурним
аномалијама срца и великих крвних судова. Зависно од локализације, дефекти се
класификују у пет група: перимембранозни, мишићни, инлет (инлет), аутлет
(оутлет) субаортни и аутлет (оутлет) субпулмонални дефект. Најзаступљенији је
перимембранозни отвор и обухвата 70% свих дефеката (1, 2).
Главна карактеристика свих типова ВСД-а је постојање лево-десног шанта.
Зависно од величине отвора, дефекти могу бити без хемодинамског значаја,
повезани са оптерећењем леве коморе, те оптерећењем десне коморе и плућном
хипертензијом. Ако је отвор мали, временом може спонтано да се затвори. Уколико
је отвор већи, значајна количина крви прелази из леве у десну комору, волуменски
оптерећује плућну циркулацију, а последично и леву половину срца. Постепено
долази до повећања притиска у плућима, ретроградног оптерећења десне коморе и
смањења лево-десног шанта. Дуготрајна плућна хипертензија узрокује плућну
васкуларну опструктивну болест и уколико се плућна васкуларна резистенција
изједначи са системском, долази до реверзије шанта – Ајзенменгеровог
(Еисенменгер) синдрома.
Клиничка слика зависи од величине дефекта, односно волумена лево-десног
шанта (1). Значајни дефекти су повезани са ненапредовањем у телесној маси,
замарањем при храњењу, презнојавањем, отежаним и убрзаним дисањем и
понављаним респираторним инфекцијама. Клинички се региструје холосистолни
шум, прекордијални трил (thrill) и хепатомегалија, радиографски се детектује
увећана срчана сенка и наглашена плућна васкуларна шара, а
електрокардиографски знаци оптерећења леве коморе и преткоморе.
Ехокардиографија представља најбитнију дијагностичку процедуру, којом се
одређују локализација и величина дефекта, волуменско оптерећење левог срца и
притисци у срчаним шупљинама.
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Индикације за хируршки и транскатетерски третман
Индикације за хируршки или интервентни третман су клинички испољена срчана
инсуфицијенција, однос плућног и системског протока већи од 1,5, увећање левих
срчаних шупљина, реверзибилна плућна хипертензија, придружена аортна
регургитација и појава инфективног ендокардитиса. Код болесника са значајним
ВСД-ом индикована је примена диуретика, инхибитора ангиотензин-конвертујућег
ензима, а понекад и примена бета блокатора и дигоксина. Хемодинамски значајан
ВСД се оперише у првој години живота. Хируршко збрињавање ВСД-а се успешно
примењује већ 60 година, уз извесне ризике као што су перзистирање значајног
резидуалног дефекта, потреба за поновном операцијом, комплетни
атриовентрикуларни блок, постоперативне аритмије, инфекције, неуролошке
компликације и ретко смртни исход (3, 4).
Код болесника са релативно малим перимембранозним или мишићним дефектом
који није повезан са симптомима и знацима конгестивне срчане инсуфицијенције и
плућном хипертензијом, интервенција се одлаже, с обзиром да потенцијални
ризици од операције на отвореном срцу могу надмашити потенцијалне користи, а
такође и због могућности спонтаног затварања дефекта током времена (1).
Међутим, у случају да се дефект одржава после друге године живота, индикован је
третман ако постоји оптерећење левих срчаних шупљина (вредност з-скора
пречника леве коморе на крају дијастоле или дијаметра леве преткоморе већа од 1,5,
тј. однос димензија леве преткоморе и аорте већи од 1,5, однос плућног и
системског протока већи од 1,5 уз одсуство плућне хипертензије, те ако се
региструју радиографске и електрокардиографске промене.
Транскатетерски третман
Поред стандардног хируршког третмана, у складу са напретком у медицини, све
више су у оптицају и методе интервентне кардиологије, које представљају
алтернативу хируршком затварању перимембранозних и мишићних дефекта, са
великом стопом ефикасности, ретком појавом компликација и повољним дејством
на ремоделовање срца. Транскатетерски третман има извесне предности у односу
на хируршки, пре свега у погледу краћег трајања хоспитализације и боравка у
интензивној нези, већег комфора за болеснике, бржег повратка свакодневним
активностима и одсуства ожиљка у пределу грудног коша (3, 5, 6). Предуслови за
транскатетрску интервенцију су узраст старији од 12 месеци и телесна маса
болесника већа од 8-10 kg. Неопходно је да растојање између дефекта и аортног
залиска буде минимално 2 mm. Транскатетерско перкутано затварање ВСД-а је
први пут изведено 1988. године (7). Од тад је развијено неколико генерација уређаја
за транскатетерско затварање, којима су постигнути задовољавајући резултати
првенствено у третману мишићног и перимембранозног ВСД-а (8, 9). У последње
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три деценије коришћени су многи уређаји, као што су Рашкиндов (Rashkind)
„кишобран“ и Старфлексов (StarFlex) уређај. Најчешће коришћени уређаји у
данашње време су Амплацеров (Amplatzeр) диск и Нит-Оклуд Ле ВСД (Nit-Occlud
Le VSD) спирала.

Слика 1. а. Амплацеров уређај; б. Нит-Оклуд Ле ВСД спирала
Амплацеров уређај се састоји од централног струка и дискова постављених са
леве и десне стране (Слика 1.а). Прва искуства са транскатетерским затварањем
ВСД-а помоћу Амплацеровог уређаја датирају из 2001. године. Нит-Оклуд Ле ВСД
спирала је направљена од нитинолске жице са полиестерским влакнима,
дизајнирана је 2010. године у Немачкој, а први пут је коришћена у Србији 2015.
године (Слика 1. б) (10-12).
Процена дефекта пре интервенције се заснива на ехокардиографском прегледу
(Слика 2. а). Процедура се изводи у општој анестезији уз антиобиотску профилаксу
и хепаринизацију (100 IJ/kg). Иницијално се учини ангиограм леве коморе, са
циљем одређивања величине и локализације дефекта (Слика 2. в). Дијаметар ВСДа се мери током дијастоле и на основу највећег дијаметра се бира оптималан уређај.
Интервенција се спроводи након формирања артеријско-венске петље помоћу жице
која представља водич за интервенцију, а уређај се имплантира антероградним
путем из венског дела петље, уз додатну контролу помоћу трансезофагеалне
ехокардиографије (Слика 2. б и Слика 2. г). Нит-Оклуд Ле ВСД завојница се
производи у величинама 8x6, 10x6, 12x6, 12x8, 14x8 и 16x8 mm (величине се односе
на пречник уређаја на левој и десној коморској страни), а избор величине уређаја се
заснива на правилу да левострани пречник уређаја треба да буде двоструко већи од
ефективног отвора са десне стране или 0-2 mm већи од пречника дефекта са леве
стране.
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Слика 2. а. и в. стрелице приказују млаз протока лево-десног шанта;
б. и г. стрелице приказују имплантирани уређај без присуства шанта
Компликације транскатетерског третмана
Најзначајније компликације транскатетерског третмана су комплетан АВ блок,
хемолиза, оштећење залистака, емболизација уређаја, аритмије, алергијске реакције
на контрастно средство, васкуларне компликације и ретко смртни исход. Наведене
компликације могу да се реше са повољним резултатима. Поред извесних
предности Амплацеровог уређаја, проценат комплетног АВ блока је, до скоро, био
релативно висок (5, 10, 13). Претпоставља се да имплантирани уређај са двоструким
дисковима и кратким „струком“ врши компресију на интервентрикуларни септум у
непосредној близини Хисовог снопа и узрокује блок у спровођењу импулса (5, 14).
Кинески стручњаци имплицирају да крутост уређаја и повећана сила стезања због
кратког растојања између дискова представљају два најбитнија узрока комплетног
АВ блока, због чега су дизајнирани уређаји са ширим струком (3). За разлику од
Амплацеровог диска, Нит-Оклуд Ле ВСД опруга се адаптира структури срца, чиме
се избегава јављање комплетног AV блока. Нит-Оклуд Ле ВСД уређај пружа
приближну могућност оклузије као Амплацеров, уз већи степен безбедности (10,
11, 12). У мултицентричној студији се наводи да је механичка хемолиза знатно
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чешћа код уградње Нит-Оклуд Ле ВСД уређаја у односу на Амплацеров, због
дизајна самог уређаја и већег присуства резидуалног шанта. Инциденција хемолизе
након имплантације Нит-Оклуд Ле ВСД спирале је 3-15% (10, 11, 15, 16). Међутим,
извесне студије показују могућност настанка хемолизе и након уграђивања
Амплацеровог уређаја код пацијената са постинтервентним резидуалним ВСД-ом
(17).
Резултати транскатетерског третмана
Транскатетерске интервенције се спроводе са степеном успешности више од 90%
(5, 10, 16). Најважнији фактор који узрокује неуспешност интервенција је
неадекватно перипроцедурално дефинисање дефекта у погледу могућности
имплантације уређаја (5). Комплетно затварање дефекта (без резидуалног шанта)
непосредно након интервенције помоћу Нит-Оклуд Ле ВСД спирале се постиже код
43-58% болесника, а након двогодишњег праћења комплетна оклузија је присутна
код 69-99% оболелих (5, 10, 15). У студији Козлик-Фелдмана и сарадника, потпуно
затварање дефекта након интервенције код 88 пацијената са перимебранозним
ВСД-ом износило је 43%, након 2 године 69%, а након петогодишњег периода 85%.
У наведеној студији, укупно 4,2% болесника две године после интервенције и 1,4%
после петогодишњег периода је имало резидуални шант ≥1 mm (5). У студији
Нгyена и сарадника, степен комплетне оклузије дефекта након интервенције код 71
пацијената са перимембранозним ВСД-ом је био 58%, а након две године 98,6%
(15). У студији Хаса и сарадника, степен потпуног затварања дефекта након
интервенције је био 48%, а након периода од две године 99% (10). Болесници
лечени у Институту за здравствену заштиту мајке и детета Србије (n = 25) су
праћени просечно 2,1 ± 1,4 године, а комплетно затварање дефекта је постигнуто
код 48% испитаника непосредно након интервенције и код 82% током праћења, док
су преостали испитаници имали тривијалан резидуални лево-десни шант (19).
Током средњерочног праћења код 1/3 пацијената се региструје блага аортна и
блага митрална регургитација, док приближно половина болесника развије благу
трикуспидну регургитацију (19). Техника имплантације може да буде одговорна за
благу инсуфицијенцију залистака, што се првенствено односи на формирање АВ
петље, пролазак дугог уводника из десне коморе кроз ВСД у аорту и враћање
уређаја кроз регион аортног залиска у леву комору. Такође, ослобођени уређај може
да „зароби“ хорде трикуспидног залиска или својим положајем промени анатомске
односе у срцу (18).
Најважнији ефекат учињених интервенција се односи на позитивно
ремоделовање срца, које се огледа у нормализацији величине леве коморе, леве
преткоморе и односа величина леве преткоморе и аорте. С обзиром на
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нормализацију величина срчаних шупљина, може се закључити да новонастала
тривијална инсуфицијенција залистака представља мање оптерећење за миокард у
односу на првобитни ВСД. С тим у вези, а имајући у виду мали степен компликација
и висок степен успешности, код болесника са значајним систолним шумом и
извесном дилатацијом левих срчаних шупљина у будућности може бити размотрена
сврсисходност затварање дефекта транскатетерским приступом у случају
граничних индикација.
Закључак
Транскатетерски третман је повезан са задовољавајућим резултатима у погледу
стопе затварања дефекта, компликација и ремоделовања срчаних шупљина.
Примена метода интервентне кардиологије у клиничкој пракси има потенцијал за
побољшање третмана болесника са ВСД-ом, а степен значаја ће бити установљен у
даљим студијама.
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15.4. РАЛНА ДИСПЕРЗИБИЛНА МИНИ ТАБЛЕТА
ЕНАЛАПРИЛА
У ТЕРАПИЈИ СРЧАНЕ ИНСУФИЦИЈЕНЦИЈЕ КОД ДЕЦЕ
Милица Бајчетић
Катедра за фармакологију, клиничку фармакологију и токсикологију
Медицинског факултета у Београду
Универзитетска дечја клиника у Београду
Један од највећих проблема савремене фармакотерапије је недостатак
дизајнираних лекова за децу (1). Недостатак комерцијалних препарата за
педијатријску употребу представља велики безбедносни проблем јер се већина
лекова припрема у локалним апотекама из таблета и капсула, а ињекциони раствори
разблажују, па је биолошка расположивост и квалитет ових препарата крајње
непоуздана (1). Такође, услед недостатка комерцијалних лекова за оралну употребу
код деце, у пракси се неретко дешава да се лекови за парентералну примену за
одрасле употребљавају као орални препарати код болесне деце (off label у односу
на начин примене) што их излаже повећаном ризику од нежељених дејстава лека.
Осим тога, поједини облици лекова као што су напр. филм таблете се не смеју
делити ни уситњавати па то додатно смањује избор чак и за импровизоване,
модификоване препарате (1). Приоритет у педијатријској терапији представља
развој лекова који одговарају узрасту, физиолошком стању и терапијским
потребама деце (2). Ови препарати подразумевају флексибилне, распршиве и
мултипартикуларне оралне тврде
формулације што им омогућава
већу
флексибилност дозирања и лакшу апликацију. Тренутно не постоји ни један лек за
хипертензију и терапију срчане инсуфицијенције са лиценцом за употребу у
педијатрији као ни један комерцијални фармацеутски облик којим би могли да се
лече новорођенчад и одојчад (2). У периоду од 2013. до 2019., у оквиру пројекта
Европске комисије FP7 Лена (EU’s Seventh Framework Programme (FP7) under grant
agreement n°602295 “Labeling of Enalapril from Neonates up to Adolescents” (LENA))
дизајнирана је и испитана безбедност, ефикасност и квалитет оралне дисперзибилне
мини таблете (ОДМТ) са активном супстанцом еналаприлом у терапији срчане
инсуфицијенције узроковане дилатационом кардиомиопатијом и урођеним
срчаним манама. Орална дисперзибилна мини таблета је таблета малих димензија
(2 mm у дијаметру) која се у додиру са пљувачком дезинтегрише и ресорбује у року
од 6 до 10 секунди. Осим тога, овај облик лека представља идеалну формулацију за
новорођенчад и одојчад јер садржи прецизну концентрацију активне супстанце и
нема помоћних лековитих супстанци које могу да угрозе безбедност терапије.
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Слика 1. Изглед оралне дисперзибилне мини таблета.
Слика прeузета из протокола истраживња WP9
Пројектом је обухваћено шест истрживачких јединица од којих је четири из ЕУ
(Göttsegen Gyorgy Hungarian Institute of Cardiology, Hungarian Paediatric Heart
Centre, Будимпешта, Мађарска; Medical University of Vienna, Беч, Аустрија; Erasmus
MC, Sophia Children's Hospital, Ротердам, и University Medical Center Utrecht,
Wilhelmina Kinderziekenhuis Утрехт, Холандија; ) и две из Србије (Универзитетска
дечја клиника и Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије “Др Вукан
Чупић” у Београду). Фармакокинетска мерења обављена су на Institute of Clinical
Pharmacy and Pharmacotherapy, Heinrich-Heine-Universität, у Дизелдорфу, Немачка.
Тренутно не постоји лиценцирана формулација еналаприла која је доступна у
Европи а која би била погодна за употребу код деце испод 20 kg (око 6 година)
старости са срчаном инсуфицијенцијом. Током истраживања пацијенти у ЛЕНА
студији лечени су иновативном фармацеутском формулацијом са познатим
атрибутима квалитета (доза, стабилност, биолошка расположивост, итд.) која је
преносива, лака за руковање и не захтева употребу мерног уређаја.
ЛЕНА истраживање је омогућило : 1) развој иновативног клинички релевантног,
стабилног, очекивано безбедног, прилагођеног узрасту еналаприл производа, са
удобним начином примене и лакоћом дозирања у поређењу са свим другим
еналаприл производима за децу који су тренутно доступни у Европи; 2) генерисање,
по први пут поузданих податаке о фармакокинетици еналаприла и његовог активног
метаболита еналаприлата 3) процену, по први пут педијатријског режима
дозирања еналаприла заснованог на симулацији у циљу излагања пацијента
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еналаприлу који се постиже успешном терапијом срчане инсуфицијенције код
одраслих пацијената, 4) процену, по први пут систематских смерница о безбедној
титрацији еналаприла код најмлађих педијатријских пацијената, неонатуса и
одојчади 5) по први пут, сазнања о интеракцијама између инхибитора ангиотензин
конвертујућег ензима (ACEI) и параметара ренин ангиотензин алдостерон система
(RAAS) код деце различитог узраста као кључних патофизиолошких фактора у
отказивању срца; 6) систематски документоване доказе о безбедној и ефикасној
употреби еналаприла у краткотрајној (2 месеца) и дуготрајној употреби еналаприла
(до 12 месеци).
Поуздани подаци о фармакокинетици
и безбедности еналаприла код
педијатријских пацијената тренутно нису доступни. 3 Такође, нема ни јасног
консензуса о стандардизацији терапије срчане инсуфицијенције код деце. 4
Спровођењем клиничке студије код деце са срчаном инсуфицијенцијом узроковане
урођеним срчаним манама и дилатационом кардиомиопатијом у оквиру Плана
педијатријског истраживања (ПИПа) Лена пројекта користећи осетљиву и високо
специфичну методологију испитивања, омогућили смо генерисање поузданих
фармакодинамских и фармакокинетских података у свим узрастним раздобљима
деце, од рођења до 12 године и - моделирањем и симулацијом - за адолесценте
између 12 и 18 година. Због инциденције хроничних обољења срца само смо
пацијенте између првог дана рођења и млађе од 6 година укључивали у
испитивање. Овај свеобухватни приступ нам је омогућио да се разјасни однос
између дозе и изложености еналаприла (и његовог активног метаболита
еналаприлата) код педијатријских пацијената. Поред тога, ово клиничко
испитивање је генерисало безбедносне податке о употреби еналаприла у
педијатрији.
Еналаприл је показао ефикасност код деце са срчаном инсуфицијенцијом
изазваном урођеним срчаним манама у свакодневној педијатријској пракси (2, 3).
Пошто је патофизиологија срчане инсуфицијенције код деце слична оној код
одраслих са хроничном срчаном инсуфицијенцијом узрокованом урођеним
срчаним манама код којих је ефикасност еналаприла довољно доказана,
фармакокинетичко премошћавање је било довољно за екстраполацију ефикасности
еналаприла са одрасле на педијатријску популацију у овом истраживању (2, 3). За
моделовање и симулацију су били довољни фармакокинетски подаци, посебно код
мале деце са њиховим убрзаним сазревањем, метаболизмом и рениналдостеронског система.
Примарни циљ испитивања био је прибављање педијатријских података о
фармакокинетици како би се приказао однос дозе и ефекта , изложености леку у
релевантној педијатријској популацији. Ово је омогућило прецизну информацију о
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дозама које доводе до изложености еквивалентне оној постигнутој током лечења
одраслих пацијената .
Секундарни циљеви (WP9) били су: испитивање безбедности, посебно
безбедност бубрежне функције, након терапије еналаприл ОДМТ-а код деце са
урођеним срчаним манама; однос доза/безбедност од почетне до оптималне дозе
одржавања; испитивање односа изложености дози/одговору са фармакодинамским
параметрима у педијатријској популацији са урођеним срчаним манама; да се
испитају промене у ехокардиографији - фракционом скраћењу (FS) након терапије
еналаприл ОДМТ-а код деце са урођеном срчаним манама; да се испита
подношљивост и укус еналаприл ОДМТ-а у педијатријској популацији са урођеним
срчаним манама.
Друга и трећа фаза проспективног, отвореног, мултицентричног истраживања
имала је прецизно дефинисане критеријуме за укључивање и искучивање
пацијената. Пацијенти су подељени у две групе. Прву групу чине пацијенти који
предходно нису лечени, наивни, и за њих је извршена титрација до постизања
оптималне дозе. Другу групу чине пацијенти који су већ на терапији једним од
АЦЕИ (каптоприлом или еналаприлом) и они ће бити пребачени на очекивану
еквивалентну дозу еналаприл ОДМТа. У првих 8 недеља лечења, фармакокинетски
профил ће бити добијен при првој дози (пацијенти који нису примали АЦЕИ) или
када се постигне оптимална доза. Штавише, популациони фармакокинетика ће бити
урађена са концентрацијама измереним током целог периода лечења.
Фармакодинамски подаци и подаци о безбедности ће се добијати најмање у
интервалима од 2 недеље. Након тога, планирани број од 85 пацијената биће праћен
до 12 месеци како би се показала дугорочна безбедност, на основу појаве (тешких)
нежељених догађаја и праћења виталних знакова и функције бубрега. Протокол као
и детаљи дизајна истраживања објављени су у часопису Contemporary Clinical
Trials Communication 2019.5
Фармакокинетска мерења урађена су у узорцима крви 89 пацијената. Стопа и
обим еналаприла и његовог активног метаболита еналаприлата могу се описати у
овој кохорти пацијената са срчаном инсуфицијенцијом узрокованом дилатационом
кардиомиопатијом (26 испитаника, протокол WP8) и урођеним срчаним мана (63
испитаника, протокол WP9). Штавише, узрок настанка срчане инсуфицијенције и
узраст пацијента могу се идентификовати као потенцијални фактори модификације
фармакокинетике. Прво, степен изложености еналаприлу код деце са срчаном
инсуфицијенцијом узрокованом дилатационом кардиомиопатијом достигао је само
50%, у поређењу са пацијентима са срчаном инсуфицијенцијом насталом услед
урођених срчаних мана. Друго, најмлађа педијатријска старосна група показала је
нижу стопу и обим еналаприла и еналаприлата у поређењу са најстаријом
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старосном групом. Предложена схема дозирања се добро толерисала и није довела
до значајних озбиљних нежељених догађаја повезаних са лековима.
Табела 1. Схема дозирања коришћена у клиничком испитивању Лена за три узраста:
од 0 до 6 месеци и телесној маси од 2,5 до 7 kg; од 6 месеци до 3 године и и телесној
маси од 8 до 15 kg; од 3 до 8 година и и телесној маси од 16 до 25 kg;

*табела преузета из протокола истраживања LENA (WP9)

Безбедност и ефикасност еналаприл ОДМТ код деце са срчаном
инсуфицијенцијом узрокованом урођеним срчаним манама (WP9)
Испитивање еналаприл ОДМТа код деце са срчаном инсуфицијенцијом
узрокованом урођеним срчаним манама (WP9) обухвата 70 пацијената са срчаном
инсуфицијенцијом претежно због вентрикуларног септалног дефекта (код 71%
пацијената) и других типова урођених срчаних мана. После 8 недеља терапије
еналаприл ОДМТом, знаци и симптоми срчане инсуфицијенције су показали
побољшање. Средње вредности модификованог Ross скора су се смањиле са 3 на
скринингу на 2 на последњој студијској посети, као и средње вредности NTproBNP
вредности са 171,22 на 73,16. Фракционо скраћење (FS) остало је скоро иста током
целог периода истраживања.
Код 61 пацијента млађег од 12 месеци, средња вредност модификованог Ross скора
значајно је смањена (P<0,0001) са 4,1 у посети на скринигу на 2,0, на последњој
студијској посети. Више од половине, 32 пацијената старости до 12 месеци је први
пут лечено ОДМТ еналаприлом поред стандардне деконгестивне терапије. Осам
пацијената од укупно 61 је успешно и безбедно постигло циљну дозу дефинисану
протоколом (в. Табелу 1). Сви остали пацијенти су успешно и безбедно пребачени
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на еквивалентну дозу ОДМТ еналаприла. И код деце која нису претходно лечена и
код деце која су претходно лечена АЦЕИ, средња вредност модификованог Ross
скора значајно се смањила са 5,1 на 2,5 (P<0,0001); и сa 2,7 na 1,2 (P<0,001), на крају
студијске посете.
Током 8 недеља терапије средње вредности крвног притиска нису се мењале током
времена. Исти тренд је примећен и за срчану фреквенцу. Након узимања еналаприл
ОДМТ нису пријављене значајне промене крвног притиска код пацијената који
нису претходно лечени или су били на терапији неким другим АЦЕИ. Најниже
вредности крвног притиска, и систолног и дијастолног, забележене су три сата
након узимања еналаприла ОДМТ. Хипотензија, нежељени ефекат повезани са
ОДМТ еналаприлом забележена је два пута код 1 пацијента. Поред тога, 6
нежељених ефеката код 7 пацијената имало је могућу, вероватну или сигурну
узрочну везу са ОДМТ еналаприлом: поремећај метаболизма и исхране,
хиперкалемија и кашаљ.
Укупно, пет пацијената је доживело озбиљан нежељени догађај, а ниједан од њих
није био повезан са уносом ОДМТ, према процени истраживача и медицинског
монитора. Такође, ниједан од њих није довео до смртног исхода.
Параметри реналне безбедности
Параметар реналне безбедности – средња вредност калијума се није променила
током 8 недеља терапије. Међутим, хиперкалемија је примећена код два пацијента
као нежељени догађај повезан са ОДМТ еналаприлом. Средње вредности урее/БУН
нису варирале између скрининга и посете на крају студије и остале су у
референтним вредностима. Све вредности креатинина у серуму биле су ниже од 2
пута горњег лимита нормалних вредности у било којом временском периоду
студије. Код четворо или мање деце по посети вредности микроалбумина нису биле
у границама нормале и припадају горњим границама нормале.
Хематолошки резултати (број леукоцита, тромбоцита, вредност хематокрита и
хемоглобина) не показују систематске промене између скрининга и последње
студијске посете. У већини случајева одступање од нормале је било само благо без
потребе за било каквом терапијском интервенцијом.
Ниже вредности хемоглобина констатоване су у 16 случајева на скрининг посети, а
у нешто већем броју на крају студије, 18 случајева. Средња вредност хемоглобина
на скрининг посети била је 118,76 г/л, а нешто нижа на крају студије 114,73 г/л. Не
постоји сумња на везу са употребом еналаприл ОДМТа .
Закључак: Студије фармакокинетике премошћавања су успешно спроведене код
деце са срчаном инсуфицијенцијом изазване дилатационом кардиомиопатијом и
урођеним срчаним мана. Основна болест и узраст пацијента потенцијално
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модификује обим и стопу изложености еналаприлу и еналаприлату у педијатријској
популацији са срчаном инсуфицијенцијом. Резултати фармакокинетске анализе,
побољшање модификованог Ross скора, параметри бубрежне функције као и
недостатак озбиљних нежељених ефеката подржавају примену дозног режима за
еналаприл ОДМТ у терапији срчане инсуфицијенције код деце.
ЗАХВАЛНИЦА
Ово истраживање је финансирано из фонда Европске комисије (EU’s Seventh
Framework Programme (FP7) under grant agreement n°602295 “Labeling of Enalapril
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16.1. ЗНАЧАЈ УЛТРАЗВУКА У ДИФЕРЕНЦИЈАЛНОЈ
ДИЈАГНОЗИ АКУТНОГ БОЛА У ДОЊЕМ ДЕСНОМ
КВАДРАНТУ
Полина Павићевић
Универзитерска дечја клиника, Београд
Медицински факултет у Београду

Увод
Акутни бол у у доњем десном квадранту (ДДК) је чест клинички симптом у
дечијем узрасту. Иако су акутни апендицитис и инвагинација типични и најчешћи
узроци овог болног стања, бол у доњем десном квадранту може бити последица
многих гастроинтестиналних и генитоуринарних обољења и стања, и морају бити
разматрани у диференцијалној дијагнози акутног апендицитиса. Ултразвук
представља идеалну дијагностичку процедуру код деце са акутним болом у
трбуху.Ултразвук има високу анатомску резолуцију, и примена ове методе је према
подацима из литературе довела до значајног смањења процента негативних
апендектомија са једне стране и проценат перфоративних апендицитиса (1, 2).
Технолошке карактеристике ултразвучне линеарне сонде новије генерације нам
омогућавају приказивање и евалуацију свих слојева зида цревних вијуга и околног
мезентеријума, захваљујући високој просторној резолуцији. Отуда и значај примене
ултразвука у евалуацији и дијагностици обољења гастроинтестиналног тракта, на
првом месту Кронове болести у дечијем узрасту- улога УЗ је не само у постављању
иницијалне дијагнозе ове болести и захваћеност вијуга танких црева и колона, већ
и значајна улога у праћењу терапијског одговора као и могућих компликација;
улога УЗ у евалуацији не само акутног већ и рекурентног апендицитиса, праћење
интестиналне захваћености код Хенох Шонлајн пурпуре, преоперативну процену
виабилности оваријума код торзије итд.
Циљ рада је да се прикажу типични ултразвучни налази свих стања у дечијем
узрасту која могу бити узрок акутног болоног стања у ДДК, са посебним освртом
на акутни апендицитис, као најчешћи узрок акутне хируршке интревенције дечијег
узраста са једне стране али и најчешће клиничке дијагностичке дилеме.
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Техника прегледа
Технику градуисане компресије први је описао Puylaert 1986. године, која
подразумева градуисану компресију предњег трбушног зида ултразвучном сондом
која елиминише интралуминални гас и течни садржај цревних вијуга,смањује
дистанцу између сонде и апендикса, померајући вијуге из регије ДДК. Компресија
омогућава и визуелизацију илијачних крвних судова и м. псоаса,и наравно приказ
апендикса који се пројектује антериорно,уколико је у својој типичној позицији.
Преглед се изводи у аксијалној и уздужној равни, и уз апендикс се у већини
случајева приказују цекум и терминални илеум. База цекума одакле је исходиште
апендикса је апрокс. 2-3 cm, испод терминалног илеума (3).
Анатомија десне илијачне јаме
Дигестивну цев у хистолошком смисли чине четири концентрична слоја:мукоза
коју чине епител са ламином проприом и мускуларис мукозом, субмукоза,
мускуларис проприа и адвентиција. Тако се ултразвуком приказује тзв.пентастратификација (петослојна стртификација): први суперфицијални слој мукозе,
трећи слој-субмукоза и пети слој-адвентиција су хиперехогени, док су други
(мускуларис мукоза и четврти мускуларис проприа хипеохогених карактеристика
(4). Измерено у адултној популацији дебљина слоја зида црева је ≤3 mm; код деце
је у распону 1,5 mm до 3 mm, у зависности од узраста. Апендикс као део дигестивне
цеви, је слепог завршетка, аперисталтичан, има максималан дијаметар у
трансверзалној равни 6 mm и дебљина зида не би требало да буде већа од 3 mm.
Одступања тј. изузеци чине случајеви ( хистолошки) лимфоидне хиперплазије или
повећан дијаметар услед интралуминалне импакције фецеса или секрета.
Ултразвучно апендикс се види као овална компресибилна структура у
трансверзалној равни. У случају акутне инфламације, зид је инфламиран, ригидан
и некомпресибилан. Лумен је испуњен течним садржајем, повећаног дијаметра,
окружен код прогредијентног степена (компликовани апендицитис) инфламације
хиперехогеним мезентеријумом (2, 3).
Акутни апенидицитис
Акутни апенидицитис (АА) је најчешћи узорк хируршке интревенције у дечијем
узрасту, али и најчешћи узрок дијагностичке дилеме у свакодневном хируршком
раду. Традиционално, АА настаје када апендиколит опструише лумен апендикса,
што последично доводи до инфекције. Иако је познато да АА не настаје увек као
последица опструкције, већ се као узрочници могу јавити лимфоидна фоликуларна
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хиперплазија која оклудира цеко- апендикални спој, инфективна фоликуларна
инфламација, страна тела али чак и траума. Сваки од ових појединачних фактора
могу узроковати инфламацију са порастом интралуминалног притиска, што на крају
води увећању апендикса са екстензијом на периепандикуларна околних мекоткивне
структуре-перицекалног масног ткива и перитонеума; наступа исхемија и уколико
процес напредује можа настати и најтежа компликација-перфорација. .Вредност
сензитивности и специфичности УЗ у дијагнози АА је варијабилна, у зависности од
студије (до 100% и 98%) (1-4). Најзначајнији ултразвучни параметар је дијаметар
апендикса (сeнзитивност >98%); гранична вредност >6 mm се користи као
позитивна вредност за апендицитис. На трансверзалном пресеку апендикс се
приказује као округла, некомпресибилна, тубуларна и аперисталтична структура,
често удружена са периапедикулано повећаном ехогености околног масног ткива,
док у случају перфорације настаје периапендикларна миграција едематозног
масног ткива. Присуство слободне течности са мезентеријумском
лимфаденопатијом су неспецифичан али често придружен налаз. У чак око 30%,
интрлуминално се види апендиколит. Колор доплер сигнал варира од хистлошког
стадијума болести; у акутној фази се појачава интензитет КД сигнала, а у каснијој
фази компликованог апендицитиса КД сигнал може изостати (гангренозни и
перфоративни АА). На суспектну перфорацију указује ирегуларна контура
апендикса, присуство колекције слободне течности, које окружују дилатиране
цревне вијуге задебљалог зида. Перфорацију апендикса прати декомпресибилност
са смањењем дијаметра,што уједно и смањује проценат визуелизације (30%-60%).
Визуализацију може умањити акутна болна осетљивост током прегледа у ДДК,
присуство веће количине гасова у цревима и гојазност. Одсуство визуелизације
апендикса не искључује АА, иако су неке почетне студије показале да је
неивизелизација апендикса критеријум који искључује апендицитис. За искусног
радиолога невизеулизација апендикса има негативну предиктивну вредност 90% (1,
5). Како апенидицитис понекада настаје само у завршном сегменту (на врху,
фокални), визеулизација апендикса у целини ,који је осим при апексу низмењен
може бити поуздан знак фокалног апендицитиса. Чињеница да подаци из
литературе показују велику варијабилност у детекцији нормалног апендикса 40%82%, указује да ово зависи примарно од искуства ултрасонографичара али и од
карактеристика пацијената (5, 6).
Рекурентни акутни апендицитис
Код 10% пацијената са АА, симптоми и знаци се повлаче спонтано 12-48 сати од
почетка болести, али се касније могу понављати током детињства,и овај феномен је
познат као „спонатана резолуција апендицитиса“ и сматра се да настаје након
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повлачења опструкције. Код таквог клиничког сценарија, УЗ праћење показује
постепено смањење дијаметра апендикса,те је ултразвучно праћење оваквих
пацијената има велики значај у смањењу пацијената који се даље излажу
непотребним дијагностичким процедурама (КТ). Неке студије су показале да је
рекуретни апендицитис директно повезан са присуством/одсуством мезентеријалне
лимфаденопатије (5). Наиме, Кобен и сар. су код 60 пацијената показали да су у
групи мушке деце без увећаних мезентеријалних ЛГЛ било рекурентних АА у 60%,
док је у групи деце са мезентеријалном лимфаденопатијом овај проценат био мањи
(7).
Лимфоидна хиперплазија
Фоликуларна лимфоидна хиперплазија је хистопатолошка дијагноза и базира се
на увећању лимфоидних фоликула у ламини проприји мукозе апендикса, без
инфилтрације полиморфонуклерним леукоцитима. Честа је у детињству,и према
неким ауторима може бити узрок бола у ДДК дечијег узраста. Многи је доводе у
везу са интестиналном инвагинацијом. Када се УЗ види апендикс проширеног
лумена и задебљале мукозе и илеоцекалне валвуле, уз присуство хипоехогених
лимфних нодуса, треба посумњати на лимфоидну хиперплазију без акутне
инфламације; без знакова мезентеријумске лимфаденопатије, без едема
мезенетријума коју прати очувана мобилност дисталног илеума.
Мезентеријумски лимфаденитис
Мезентеријумски лимфаденитис (ML) је термин који се користи и дефинише као
увећање мезентеријалних лимфних нодуса са или без илеитиса. Подаци из
литературе описују присуство увећних ЛН (>10 mm мањег аксијалног пресека) код
асимптоматске деце. Понекада овакво стање може бити праћено и присуством
минималне количине слободне течности уз повећање КД сигнала (5).
Акутни гастроентеритис
Акутни гастроентеритис (АГЕ) је најчешћа инфламаторна болест дечијег узраста.
Обично је вирусне етиологије,и најчешће је захвћена илеоцекална регија. Обично
не захтева УЗ дијагностичке студије. УЗ показује дилатиране, хиперперисталтичне
вијуге испуњене течним садржајем,нормалне дебљине зида; није ретка појава и
интремитентне интусусцепције на ниву танко-танког црева.
Инефктивни илеитис
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Бактерије Salmonella, Campylobacter jejuni, Yersinia и ретко, Mycobacterium
tuberculosis, -имају јак афинитет ка лимфоидном ткиву терминалног илеума и могу
бити праћени симптомима који могу побудити сумњу на акутни апендицитис. УЗ
налаз приказује задебљање зида танког црева које је интактног и хипоехогеног
зида,са трансмуралном хиперваскуларизацијом и увећаним мезентеријалним ЛН.
За разлику од АА овде је ехогеност мезентеријума неизмењена и вијуге танких
црева не формирају конгломерат око апендикса (5).
Кронова болест
У 25% случајева, Кронова болест почиње у детињству,захватајући илеоцекалну
регију у 55%.(4)Акутни абдоминални симптоми могу симулирати АА.КД приказује
трансмуралну инфламацију са екстензијом у периапендикуларно масно ткиво.УЗ
приказује циркумеференцијално задебљање зида које може бити сегментног
карактера или мултифокално, са губитком стратификације.Зид захваћене цревне
вијуге је хипоехогених карактеристика са централном хиперехогеном линијом која
представља суперфицијалну мукозу (4, 8). Мезентеријум је хиперехогених
карактеристика,окружује цревне вијуге које су на дубоку компресију непокретне. У
15% се приказује мезентеријална лимфаденопатија; Кронову болест прати и
интестинална неовескуларизације. У сегментима цревних вијуга где су промене
фиброзног карактера, нема појачања КД сигнала, док у сегментима активне фазе
болести приказује се мезентеријална појачана хиперваскуларизација
карактеристичног ‘‘comb sign’’, која је индикативна за повећан проток у vasa recta.
Овакав УЗ налаз може бити значајан у диференцијацији Кроновог илеитиса од
инфективног или еозинофилног илеитиса,који је удружен са ХШП (SchönleinHenoch пурпура) где васкуларна пролиферација није толико изражена. Интензитет
и присуство крвних судова(неоваскуларизација) је у директној корелацији са
стадијумом болести, тј. активности и користи се као неинвазивна техника у процени
и мониторингу тока болести и праћења терапијског одговора. Захваћеност
апендикса се виђа код 23% пацијената са КБ и ултразвучно се презентује
апендикуларном хиперемијом сличној код АА. Задебљање зида >5 mm и
хиперемија терминалног илеума подржавају дијагнозу КБ.
Schönlein-Henoch пурпура
ШХП је васкулитис малих крвних судова,који може захватити интестинални
тракт. Код неких пацијената (10%-30%) захваћеност интестинуалних вијуга може
пратити промене на кожи,и може симулирати акутни апендицитис. Епизоде
пароксизмалних болова настају као последица едема субсерозе и субмукозе и
хеморагичне инфилтрације. Карактеристичан УЗ налаз укључује дифузно,читавом
265

циркумференцијом задебљање зида црева, са фокалним интрамуралним
хематомима који се ултразвучно приказују као фокалне хиперехогене зоне,дајући
ирегуларну УЗ слику задебљалог зида црева. Ове промене често прати
мезентеријална лимфаденопатија и слободна течност. У иницијалној фази болести
прво су захваћени дуоденум и јејунум, али са рекурентним епизодама болест
захвата и илеум.(4)
Tифлитис
Тифлитис настаје типично код хематолошких пацијената са неутропенијом као
резултат хемиотерапије. У педијатријској популацији,тифлитис се најчешће виђа у
преадолсцентне деце са акутном мијелоидном леукемијом. Најчашће захваћен
сегмент је асцедентни колон и цекум-отуда и термин тифлитис,иако може бити
захваћен било који сегмент црева, те би термин неутропенични ентероколитис би
био прикладнији. Хистолошка испитивања показују некрозу зида црева и
хеморагију, без инфламаторне или туморске инфилтрације. УЗ показује
асиметрично задебљање зида захваћеног цекума (>3 mm),обично хиперехогених,
хетерогених карактертистика које смењују нехомогена поља некрозе или
хеморагије. У већини случајева, Допплер УЗ показује хиперваскуларизацију и
околне инфламаторне промене, уз присуство слободне течности. Код ових
пацијената са тифилитисом,може постојати задебљање зида апендикса,из истих
разлога као код тифлитиса,те хируршка интревенција није потребна (9).
Интусусцепсија (инвагинација)
Представља инвагинацијупроксималног сегмента црева у дистални сегмент.
Интусцепција је обично идиопатска, удружена са лимфоидном хиперплазијом,а
најчешће у склопу вирусне инфекције.90% пацијената је у време интусусцепције
млађа од две године. Радиографија абдомена је неспицифична дијгностичка
процедура која се више не изводи.Контрастна радиографија (иригографија) је
постала метода прошлости у светлу високо сензитивне ултразвучне
дијагностике,која показује дијагностичку поузданост око 97%-100%, посебно и због
могуће примене терапијске хидростатске дезинвагинације под контролом
ултразвука (2). Уједно УЗ омогућава и детекцију узрока инвагинације. Чак 90%
интусусцепција је илеоцекоколична. Типичан трансверзални пресек инвагината
даје ултразвучну слику ‘‘doughnut’’sign,која даје изглед хипоехогеног прстена и
ехогеног центра. Знак „ мете“ представља концентричне хипо-хиперехогене
прстенове, чији број зависи од екстензије едема интусусципиента. Познат је и
ултразвучни знак „pseudokidney sing“, који подсећа на структуру сличну бубрегу и
односи се на уздужни пресек инвагината, обично на дужини од око 5 cm.
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Прогностички ултразвучни индикатори који указују на безуспешност хидростатке
дезинвегинације су присуство слободне течности унутар инвагината,недостатак
доплер сигнала, присуство увећани ЛН, задебљањњ спољашњег прстена и
присуство гаса унутар инвагината.
Мекелов дивертикулум
Присуство Мекеловог дивертикулума је повезано са перзистентним
омфаломезентеричним дуктусом и јавља се на антимезентеричној страни илеума.
По хистолошкој грађи је прави дивертикулум јер га чине сви слојеви зида црева.
Сумња на ову дијагнозу је када се ултразвучно уз нормалан апендикс, приказује
тубуларна инфламирана структура која подсећа на АА и повезана је са
терминалним илеумом.
Ентеричне дупликационе цисте
Дупликационе ентеричне цисте, су конгениталне аномалије које резултују
дупликацијом нормалне вијуге црева. Обично се јављју на мезентеричној страни
црева,најчешће уз илеум. Зидове чине интестинални слојеви и већина лезија не
комуницира са дигестивним трактом. Могу да садрже ектопичну гастричну мукозу
или лимфоидно ткиво. УЗ приказује ошто ограничену, тубуларну или сферичну
анехогену промену ехогеног унутрашњег зида (која одговара мукози). Понекада је
саджрај хетероехоген услед хеморагије или секундарне инфламације.
Буркит лимфом
Буркит лимфом је најчешћи интрабдоминални тумор у дечијем узрасту. Обично
настаје у терминалном илеуму и УЗ се приказује као изразито трансумурално
задебљање зида црева хипоехогених карактеристика и са губитком стратификације
.Прате их често асцит и узразита мезентеријална лимфаденопатија (10).
Епиплоични апендагитис
Епиплочини апендагитис, је редак али могући узрок акутног бола у дечијем
узрасту. Настаје као последица торзије или спонтане венске тромбозе епиплочних
апендикса. Исхемијска некроза масног ткива доводи до перитонеалне иритације. УЗ
приказује некомпресибилну хиперехогену овоидну масу 1-5 cm, која је окружена
танким хипоехогеним прстеном, адхерентну за колон. Колор доплер приказује
одсуство сигнала централно, док је диференцијално дијагностички код
апендицитиса изражен (11).
267

Инфаркција оменутма
Оментална инфаркција је редак узрок абдоминалног бола код деце.Може настати
као последица торзије оментума,трауме,васкултиса или хиперкоагулабилности. УЗ
налаз приказује оводну некомпресибилну хиперехогену масу у десном абдомену
непосредну испу м.ректуса абдоминиса. Обично је већа од ЕА, није везана за колон
и без хипоехогеног халоа! АЕ и инфаркција оментума су процеси који не захтевају
даљи терапијски третман, али на њих треба мислити у диференцијалној дијагнози
акутног апендицитиса.
Торзија оваријума
Торзија оваријума је најчешћа алтернативна дијагноза АА код девојчица са болом
у ДДК.Обично је унилатерална,са преференцом ка десној страни. Икао може
настати као последица екцесивне оваријалне мобилности, може бити и последица
присуства оваријалног тумора или циста(бенигни тератоми). Најчешћи налаз је
увећан овариујум који је облично хетероехогених карактеристика као последица
едема и хеморагије. Чак у 74% случајева, УЗ приказује мултипле микроцисте на
периферији оваријума. Присуство течно-хеморагијског нивоа је у литератури
описан као патогноминичан знак торзије оваријума. Остали налази укључују
задебљање оваријалних туба, слободну течност у Дугласовом шпагу
и
ипсилатералну девијацију утеруса. Колор доплер понекада има лимитирану
дијагностичку вредност. Иако приказује одсуство артеријског протока, чак 60%
оваријалне торзије показују нормалан артеријски проток;објашњење је чињеница је
да симптоми венске тромбозе наступају пре аретеријске опструкције и исхемије.
Други разлог је што оваријуми имају двоструку артеријску циркулацију (оваријална
артерија и оваријалне гране аретрије утерине). Најчешћи налаз је одсутан или
снижен венски проток. Највећи значај колор доплера је у преоперативној процени
виабилности оваријума(присуство централног венског протока указује на виабилни
оваријум док одсуство указује невиабилност оваријума)“ whirlpool sign“ може
понекада бити присутан и указује на унврнуту васкуларну петељку на Колор доплер
прегледу; присуство протока у уврнутим крвним судовима указује на виабилност
оваријума (12).
Хеморагична циста оваријума
Цисте оваријума могу узроковати бол у ДДК као последица настанка хеморагије
унутар цисте или руптуре. УЗ се приказују аваскуларне комплексне цистичне
лезије,танког зида, са нивоима течности и/или хиперехогеним зонама, без
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екстензије на околна масна ткива, пто је диф дијагностички битно у разликовању
од апсцеса.
Тумори оваријума
Већина оваријалних тумора у девојчица су безболни,али у одређеним
случајевима могу узроковати бол због компресије на околне структуре. Цистични
тератом је најчешћи оваријални тумор и УЗ слика приказује комплексну солидноцистичну масу са ехогеном или хипоехогеном компонентном (на ехогеност утиче
присуство-одсуство масти,течност или калцификације). Остали бенигни тумори
оваријума чине обично цистаденоми који се презентују као унилокуларна цистична
лезија која може бити септирана.
Акутни пијелонефритис
У већини случајева код акутног пијелонефитиса ултразвучни налаз је нормалан,
али у извесним случајевима може бити праћен фокалним или генерализованим
увећањем бубрега,са хипо или хиперехогеним зонама,губитком
КМ
диференцијације, задебљањем пијелона или уретералног уротела,и са
периреналним инфламаторним променама. Колор доплер показује кортикалну
хипоперфузију. Поред акутног пијелонефтириса и урахалних аномалија, ВУР може
бити исто праћен интремитентним абдоминалним боловима. Из тих разлога
непоходна је евалуација и уротракта код бола у ДДК.
Аномалије урахуса
Урахалне аномалије настају као последица инкомплетне перзистентности
патентног урахуса,често праћене перзистентним урахалним синусом који се
завршава у регији умбиликуса. УЗ перзистентан урахус и урахални синус дају слику
мале тубуларне цистичне структуре. Дивертикулуми и цисте представљају течне
колекције, са или без комуникације са мокраћном бешиком;
Закључак
УЗ је веома користан и незаобилазни дијагностички модалитет у евелуацији
акутног бола у ДДК код деце. Висока просторна резолуција коју УЗ има у дечијем
узрасту,пружа нам кључне информације у диференцијалној дијагнози акутног
апендицитиса као најчешћег хируршког обољења дечијег узраста и пружа нам
алетернативну дијагнозу, а све то без потребе даље примене непотребних
инвазивних дијагностичких процедура.
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