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1.1 НОВИ СТАНДАРДИ РАСТА
СВЕТСКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ОДОЈЧАД И ДЕЦУ
УЗРАСТА ДО ПЕТ ГОДИНА
Драган Здравковић
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије
„Др Вукан Чупић“, Београд

Праћење телесног растења и развоја деце од рођења до завршетка раста и
полног сазревања засновано на референтним вредностима нормалних телесних
висина, телесних маса, односно индекса телесне масе представља свакодневни део
праксе педијатара у примарној здравственој заштити. Нормалан телесни раст је
важан и осетљив показатељ доброг здравља, адекватне исхране и повољног психоемоционалног окружења сваког појединог детета као и дечије популације. Низак раст или потхрањеност треба увек да укажу на могућност недовољне исхране
или поремећаја здравља. Стога је праћење телесног раста један од основних метода за рано откривање обољења као и за праћење опоравка током лечења.

Како су развијени нови стандарди раста
Светске здравствене организације?
Још 1997. године Светска здравствена организација (СЗО) је предузела
опсежну анализу постојећих референци, односно таблица раста у детињству.
На основу резултата анализе донет је закључак да је дошло време за развој нових интернационалних стандарда за процену телесног (физичког) раста, стања
исхрањености и моторног развоја код деце у периоду од рођења до узраста од
пет година. Предузета је мултицентрична студија која је изведена у шест земаља из различитих делова света при чему су обухваћене земље у развоју као
и високо развијене индустријализоване земље. Наиме, студија је проведена истовремено и према јединственим принципима у Бразилу, Гани, Индији, Норвешкој, Оману и САД. Одабрано је укупно 8.440 деце из породица пореклом
из друштвених слојева које су омогућавале оптималне услове за раст и добро
здравље, а који су обухватали:
• Искључиво дојење од рођења до узраста од шест месеци, а затим одговарајућу и довољну исхрану у периоду двоврсне исхране одојчета и
малог детета.
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•
•
•

Потпуну примену циљева Глобалне стратегије исхране одојчади и мале
деце.
Доступност вакцинација и добре здравствене заштите за сву одојчад и
малу децу као и доступност здравствене заштите свих трудница
У додатку, мајке те деце су следиле препоруке о здравим животним
навикама као што је одрицање од пушења током и после трудноће.

Шта доносе нови стандарди раста
Светске здравствене организације?
Нови стандарди раста СЗО су глобалног карактера и намењени свој деци
без обзира на етничку припадност, социоекономски статус или тип исхране,
односно намењени за примену у развијеним као и у земљама у развоју. У односу на постојеће графиконе (карте) раста, нови стандарди раста доносе више
различитих новина:
1. Нови стандарди по први пут „прописују“ стандарде растења, односно
показују „како деца треба да расту“ за разлику од досадашњег искључивог дескриптивног приступа. Наиме, стандарди представљају научно засноване доказе да одојчад и деца из географски различитих делова света расту на веома сличан начин уз услов да су њихове здравствене и нутритивне потребе у потпуности задовољене. На други начин
речено, деца из свих региона света треба да достигну сличне стандарде
телесних висина, телесних маса и моторног развоја уз корекцију начина исхране, обезбеђивање добре здравствене заштите и здравог окружења. На основу искустава у праћењу раста одојчади и мале деце из
шест различитих земаља у закључцима студије се по први пут подвлачи да су разлике у чиниоцима из околине, а не генетске разлике, главна
одредница постојећих диспаритета у физичком расту деце и висине
одраслих особа из различитих делова света.
2. Кључна карактеристика нових стандарда је прихватање дојења као биолошког „норматива“, а одојчади храњене искључиво хуманим млеком
као биолошког стандарда за мерење нормалног раста. За разлику од
нових, све постојеће карте раста су засноване на праћењу раста случајно одабраног узорка одојчади с различитом заступљеношћу и природне и вештачке исхране.
3. За разлику од постојећих „интернационалних“ референци, израђених
праћењем деце из само једне земље, нови стандарди су засновани на заједничком лонгитудиналном праћењу раста деце из шест земаља из различитих делова света што обезбеђује истинске интернационалне стандарде.
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4. Једна од главних иновација је израда стандардизованог Индекса телесне масе (Body Mass Index - BMI) одојчади и деце до пет година, који
поред откривања потхрањености, треба да омогући рано откривање и
превенцију преухрањености и гојазности код мале деце. Познато је да
су одојчад на природној исхрани нешто мршавија од одојчади на вештачкој исхрани; отуда се крива просечног раста у новим стандардима
разликује од постојећих референци, посебно у фази брзог телесног
раста током првих шест месеци живота.
5. У додатку стандардима телесног раста, развијени су и стандарди шест
главних показатеља моторног развоја („миљоказа“) који треба да на
јединствен начин покажу повезаност између физичког раста и моторног развоја.

Повезаност нових стандарда раста СЗО
и начина исхране одојчади и мале деце
Добро је познато да је растење одојчади повезано с начином исхране. Постоје
јасни научни докази о нутритивним и имунолошким предностима дојења над вештачком исхраном, као и докази да природна исхрана у првих шест месеци живота
обезбеђује све нутритивне потребе за нормалан телесни раст, нормалан когнитивни развој, а има повољан утицај и на дугорочно здравље. Отуда се растење одојчета на природној исхрани сматра природним стандардом физиолошког раста.
Сва деца праћена у овој студији после навршених шест месеци храњена
су у складу са препорукама о додатној исхрани одојчади и мале деце, а према
принципима Глобалне стратегије за исхрану одојчади и мале деце коју су заједнички донели СЗО и УНИЦЕФ 2002. године. Стратегија представља политичке
препоруке за све државе света намењене побољшању исхране, стања исхрањености, раста, укупног здравственог стања, а изнад свега порасту стопе преживљавања одојчади и мале деце. Дугорочне последице лоших навика у исхрани
обухватају лош успех у школи, смањену продуктивност, оштећен интелектуални и социјални развој и бројне хроничне болести.
Према овој стратегији, искључиво дојење је дефинисано као јединствен и
незаменљив облик обезбеђивања идеалне исхране неопходне за нормалан раст
и развој одојчади током првих шест месеци живота. У циљу задовољења растућих нутритивних потреба, одојчад старија од шест месеци и мала деца треба
да добију довољну и по здравље безбедну допунску исхрану, али уз препоруку
за настављање дојења до навршене две године или дуже. Допунска (комплементарна) исхрана означава друге намирнице и напитке, осим хуманог млека,
богате нутритивним састојцима које су неопходне за децу већ при крају шестог
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месеца живота. Према томе, транзиција од искључивог дојења на комплементарну исхрану типично покрива период од 6. до 18-24. месеца. Познато је да
је то период раста и развоја који се одликује израженом вулнерабилношћу с
развојем малнутриције код бројне деце.
Данас је у свету око 170 милиона деце потхрањено, од којих сваке године
умире три милиона. Значајан здравствени проблем су и око 30 милиона деце
која се сваке године рађају с малом тежином (23,8% од свих порођаја), а која
су суочена с озбиљним краткорочним и дугорочним компликацијама здравља.
Ниска тежина на рођењу је главна детерминанта смртности; 53% укупне смртности новорођенчади и одојчади је последица потхрањености.
Више од једне милијарде одраслих је преухрањено, а најмање 300 милиона
су клинички гојазни. Значајно укупно оптерећење хроничним обољењима као
што су срчане болести, цереброваскуларни инсулти, дијабетес мелитус и малигне болести, приписује се чиниоцима ризика повезаним с преухрањеношћу или
претереном употребом извесних намирница или састојака хране. Хроничне
болести су у целом свету 2005. године биле узрок 35 милиона смртних исхода,
од тога 80% је регистровано у земљама с ниским или средњим дохотком. Данас
се у многим земљама у развоју, посебно у урбаним популацијама, одиграва пораст потрошње намирница високе енергетске густине (хране богате мастима и
шећерима с ниским садржајем протеина, влакана, витамина и олигоелемената), али мале нутритивне вредности, што је удружено с прогресивним смањивањем физичке активности. Општи социјални и економски напредак води ка
све већој потрошњи меса, уља и шећера захваљујући, пре свега, јефтиној производњи. У исто време, потрошња воћа, поврћа и зрнасте хране се смањује.
Данас је већина земаља у свету, како развијених тако и неразвијених, суочена с проблемом гојазности и код мале деце. СЗО процењује да је најмање
20 милиона деце узраста млађег од пет година преухрањено. У многим земљама света и данас недовољна и лоша исхрана води до потхрањености деце која
у каснијем животном добу због повећаног уноса калорија, односно угљених
хидрата и масти постају преухрањене или гојазне особе. Та појава се назива
„двоструким оптерећењем потхрањеношћу“ које се манифестује као проблем
који се циклично мења током живота.
Постојеће криве раста обично идентификују проблем преухрањености
тек када дете постане гојазно. Нови стандарди треба да послуже као корисно
средство за препознавање проблема преухрањености и гојазности одојчади и
мале деце пре него што они постану сувише тешки за лечење. Наиме, из напред изложеног се закључује да висока стопа потхрањености или преухрањености представља сигнал о постојању ризика за здравље и проблема исхране у
одређеној популацији.
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Коме су намењени и како ће се користити
нови стандарди раста?
Нови стандарди раста су намењени свој деци широм света, односно треба да послуже за праћење раста сваког детета било где у свету, без обзира на
његову етничку припадност, социоекономски статус или тип исхране. Према
томе, ови стандарди се могу користити и у земљама у развоју као и у развијеним земљама. Треба да послуже као метод за праћење стања исхрањености у
заједници и инструмент који сигнализује лекарима и носиоцима здравствене политике појаве нездравих трендова у популацији. Неки од Циљева миленијумског развоја - ерадикација екстремног сиромаштва и глади (Millenium
Development Goal - MDG 1), остваривање универзалног обухвата примарном
едукацијом (MDG 2), једнакости између полова и јачање улоге жена (MDG 3),
смањење смртности деце (MDG 4) и побољшање здравља мајки (MDG 5) – зависе добрим делом од обезбеђивања адекватног раста и развоја деце. Стандарди ће такође служити остваривању будућих конвенција Организације Уједињених Нација о правима детета и представљају важан корак у достизању права
сваког детета да расте и да буде здраво.
Поред графикона и табеларно приказаних стандарда свих параметара раста, нови стандарди садрже и пратеће материјале намењене организовању едукационих курсева са циљем иновације знања педијатара и успешне примене
стандарда у свакодневној пракси. Нови стандарди раста биће од користи, пре
свега, здравственим радницима као ефикасно средство скрининга поремећаја
раста деце, а у циљу обезбеђивања правовременог и адекватног лечења. У оквиру нових Стандарда раста СЗО израђено је више од 30 различитих графикона, односно таблица раста. Већина лекара и других здравствених радника,
односно родитеља редовно ће користити само неколико од тих графикона (графиконе висина-дужина, тежина и индекса телесне масе), док ће истраживачи
и они који се баве праћењем популације користити шири избор графикона и
табела.
Нови стандарди раста су доступни од дана њиховог објављивања (26.
април 2006. године) на Интернет страници СЗО (www.who.int/childgrowth).
Министарства здравља, национална педијатријска удружења и други кључни
субјекти у планирању здравствене заштите треба да одлуче да ли и када ће они
бити службено прихваћени у одређеним земљама.
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ЗАКЉУЧАК
Нови стандарди раста СЗО су кључно ново средство за праћење раста
одојчади и мале деце. Они, такође, служе за заштиту, промоцију и потпору
дојења и адекватне комплементарне исхране и на тај начин омогућавају пуну
примену Глобалне стратегије исхране одојчади и мале деце. Потпуна примена
Глобалне стратегије ствара реалне услове да мајке доје своју децу. Нови стандарди раста треба да омогуће правовремено откривање и лечење поремећаја
раста, као и средство потпоре и примене принципа здраве исхране одојчади и
мале деце.
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ЕПИДЕМИОЛОШКИ ПОДАЦИ
Преваленција гојазности деце и адолесцената током неколико претходних
деценија расте широм света како у економски развијеним земљама Европе и
Северне Америке, тако и у земљама у развоју. Сматра се да је 10% од укупног
броја деце школског узраста у свету преухрањено од чега је једна четвртина
гојазна. Упоредо с порастом преваленције код деце се испољавају све тежи облици гојазности.

ДЕФИНИЦИЈА И КЛИНИЧКА СЛИКА
Прекомернаухрањеностигојазностсупроузрокованесувишнимнагомилавањем
масти у организму. У свакодневној пракси степен гојазности се процењује на основу
мерења телесне масе и телесне висине и израчунавања индекса телесне масе - ИТМ
(body mass index – BMI), а према формули: ИТМ = ТМ (кг)/ТВ2(м).
Степен ухрањености испитаника се процењује тако што се израчунати
ИТМ уноси у графикон раста индекса телесне масе специфичан за узраст и пол
испитаника. Графикони садрже серију кривих линија које означавају специфичне перцентиле. Претерано ухрањеном, односно у ризику од гојазности сматрају
се деца с ИТМ већим од 90. перцентила, а гојазном деца с ИТМ већим од 97. перцентила. ИТМ показује задовољавајући степен корелације са прецизнијим методима мерења укупног садржаја телесне масти и код деце и код одраслих. Укупни
садржај масти у телу се мења током растења, а упоредо с тиме и ИТМ. Током раног детињства процентуални садржај масти у организму се смањује достижући
најнижи ниво у узрасту од 2 до 5 година. У узрасту од око шест година садржај
телесне масти почиње да расте („скок адипозности“) што се наставља у школском
узрасту и адолесценцији. Девојчице у адолесценцији имају знатно већи проценат
масти од дечака.
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У извесним ситуацијама ИТМ пружа нетачну слике целокупне адипозности, нпр. код мишићавих особа релативно ниског раста. Такође, ИТМ не омогућује разликовање развијености супкутане од висцералне (абдоминалне) масти.
Интрабдоминална гојазност је удружена са чешћом појавом метаболичког синдрома и кардиоваскуларних компликација код одраслих и код деце, а процењује
се на основу мерења обима струка. Мерење дебљине кожног набора је брз и једноставан метод који пружа информације о дистрибуцији масти у организму пошто се изводи на неколико места на телу.
Табела 1.
I.

Узроци гојазности у детињству

Чести узроци
Нутритивна (егзогена) гојазност
Психосоцијални узроци

II. Ретки узроци
Ендокрини поремећаји
Кушингов синдром
Хипотироидизам
Недостатак хормона раста
Хиперинсулинизам
Псеудохипопаратироидизам (Олбрајтова хередитарна остеодистрофија)
Поремећаји централног нервног система
Хипоталамусни тумори
Траума
Операција на мозгу
Инфламационе секвеле (менингитис, енцефалитис)
Секвеле хемиотерапије
Лекови
Глукокортикоиди
Генетски синдроми
Прадер-Вилијев синдром
Алстремов синдром
Карпентеров синдром
Бардет-Бидлов синдром
Коенов синдром

Веома је важно разликовање примарне (синоними: идиопатска, егзогена
или нутритивна гојазност) од ретких облика секундарне (морбидне) гојазности.
Нутритивна гојазност је најчешћи узрок гојазности у детињству и адолесценцији.
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Секундарна гојазност, која обично почиње у раном узрасту, може бити проузрокована моногенским поремећајима, различитим генетским синдромима као и
низом других поремећаја као што су тумори хипоталамуса, друге лезије мозга,
ендокрини поремећаји или јатрогени узроци (Табела 1). Ипак, сви наведени поремећаји могу да објасне узрок гојазности код мање од 5% гојазне деце. Већина ових
узрока гојазности може се препознати на основу клиничког прегледа.
Иницијална процена прекомерно ухрањеног или гојазног детета обухвата
анамнезу и клинички преглед. На основу података из личне и породичне анамнезе као и физикалног прегледа, могуће је свако гојазно дете класификовати у
један од наведених клиничких типова гојазности. Деца са нутритивним обликом гојазности су висока. То не значи да ће сви бити високог раста у одраслом
добу пошто код гојазне деце пубертет често почиње раније. Низак раст указује
на гојазност у оквиру неког од наведених генетских синдрома или хипоталамусне узроке од којих су најчешћи Прадер-Вилијев и Барде-Бидлов синдром.
Смањивање брзине растења повезано с порастом ТМ указује на ендокрини
узрок гојазности као што су хипотироидизам, хиперкортизолизам (Кушингов
синдром) или недостатак хормона раста. Клинички знаци који указују да је
гојазност последица генетског синдрома су наведени у табели 2.
Табела 2.

Клинички знаци који указују на генетски синдром

Низак раст
Тешка гојазност трајног карактера
Почетак гојазности у узрасту испод две године
Знаци дизморфије
Микроцефалија
Тешкоће у учењу

Хипотонија
Хипогонадизам
Абнормалности на очима
Скелетне аномалије
Сензоринеурална глувоћа
Аномалије бубрега
Аномалије срца

УДРУЖЕНЕ БОЛЕСТИ И ПРОГНОЗА
Гојазност у детињству и адолесценцији праћена је последицама на кардиоваскуларном систему (рана атеросклероза и хипертензија), метаболичким
(хиперхолестеролемија и дислипидемија) и ендокриним поремећајима (хиперинсулинизам, резистенција на инсулин, поремећај толеранције на глукозу,
дијабетес мелитус типа 2, нередовност менструација). Код свих гојазних адолесцената, посебно код оних с породичном анамнезом о раном почетку типа 2
дијабетеса (млађи од 40 година), треба мислити на могућност ове болести, како
због познатог пораста њене инциденције у свету, тако и због ризика од брзе
појаве компликација дијабетеса у случају касног постављања дијагнозе. Поред
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наведених, гојазност је повезана са плућним (астма, синдром опструкционе
апнеје у спавању), ортопедским (генуа вара, епифизиолиза кука, Блаунтова
болест, болови у ногама и леђима) и гастроинтестиналним (стеатохепатитис)
компликацијама. Синдром полицистичних оваријума се испољава поремећајем
менструација (обично аменорејом), хирзутизмом и акнама.
Психосоцијални проблеми су несумњиво најчешћи тако да већина гојазне
деце која захтева помоћ лекара пати због насиља (било да су жртве или агресори), а околина их често сматра болесном, несналажљивом и лењом. Већ у
узрасту од пет година деца могу развити негативну слику о себи, док гојазни
адолесценти показују губитак самопоштовања удружен са тугом, усамљеношћу, нервозом и ризичним облицима понашања (пушење, алкохолизам).
Приближно 60-85% гојазне деце школског узраста остаје гојазно у одраслом добу. При томе вероватноћа да гојазно дете узраста четири године буде
гојазно и у одраслом добу износи приближно 20%, а за гојазног адолесцента
чак 80%. Чини се да гојазност у детињству повећава ризик од морбидитета у
каснијем узрасту без обзира на то да ли она траје у одрасло доба.

ПРЕВЕНЦИЈА И ТЕРАПИЈСКЕ МОГУЋНОСТИ
Пошто су резултати лечења, према богатим искуствима у многим земљама, углавном незадовољавајући, изванредно расте значај мера на превенцији
гојазности у детињству и адолесценцији. Исхрана прилагођена оптималним
енергетским потребама од најранијег детињства представља основу у превенцији гојазности и њених компликација. Навике у исхрани су од кључног значаја,
не само за здрав, квалитетан и дуг живот, него и за превенцију гојазности, као и
бројних других обољења која погађају савременог човека.
То се, пре свега, односи на предност исхране одојчета мајчиним млеком у
односу на вештачку исхрану адаптираним млечним формулама, као и прерано
увођење немлечне хране, а посебно оне с претераним садржајем полисахарида
и шећера. Неговање правилне исхране се наставља и у каснијем детињству, с
тим што се, поред спречавања прекомерног уноса калорија у облику масти и
угљених хидрата, инсистира и на оптималном уносу протеина, као и већој заступљености хране богате влакнима.
Поред правилне исхране, битно учешће у превенцији гојазности има фаворизовање одговарајуће физичке активности, односно избегавање радњи с минималном потрошњом енергије. У том циљу се деци старијој од две године саветује
свакодневна интензивна или умерено интензивна физичка активност у трајању
од 30 минута три пута недељно, док се боравак уз телевизор, компјутер и слично
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ограничава на највише два сата дневно. Битну улогу у неговању физичке активности, поред редовних часова физичког васпитања, имају програми који се организују у предшколским и школским институцијама или у оквиру различитих
спортских организација.
За дугорочни успех од кључног значаја је почињање лечења у што ранијем
стадијуму развоја гојазности. У почетку вишак калорија доводи углавном до
пораста димензија адипоцита („хипертрофична гојазност”), а када масне ћелије
достигну своју максималну запремину, њихов број почиње да се повећава
(„хиперпластична гојазност”). Овај други степен гојазности се знатно теже
лечи. Уопште су изгледи за успешно лечење много бољи у случају гојазности
која није дуготрајна или није екстремно изражена.
Суштина лечења гојазности је губитак масног ткива из организма што истовремено означава потребу за смањивањем укупне телесне масе. То је неопходно код веома гојазне деце чија је тежина изнад очекиване у одраслом добу.
Међутим, познато је да код дечака који постају гојазни непосредно пред почетак пубертета, долази до спонтаног губитка вишка масног ткива у периоду
убрзаног пубертетског растења, односно периода брзог развоја мишићног ткива. Поједине девојчице постају умерено гојазне у доба менархе, али губе вишак
масти у касним адолесцентним годинама.
Примарни циљ у третману некомпликоване гојазности у детињству је
корекција начина исхране (увођење „здраве исхране”) и повећање физичке активности, а не достизање „идеалне телесне масе”. Терапијски програм треба
да обухвати информисање родитеља и деце о могућим компликацијама и дугорочним ризицима гојазности. На првом месту, треба да се открију постојеће
неправилности и родитељи науче које су намирнице непожељне у исхрани.
Неодложно лечење гојазности је потребно код деце и адолесцената са
компликацијама гојазности (нпр. бенигна интракранијумска хипертезија,
апноичне кризе у спавању, односно синдром гојазности и хиповентилације,
као и описани ортопедски проблеми). Деца млађа од две године, затим деца
са масивном гојазношћу, чак и када су без компликација, треба да се упуте у
педијатријски центар где је обезбеђен мултидисциплинарни приступ у лечењу.
У одсуству секундарних компликација, први корак у третману гојазности код
све деце узраста изнад две године је заустављање даљег убрзаног напредовања,
односно одржавање достигнуте телесне масе.
Основни принцип исхране за гојазну децу и њихове породице је узимање
уравнотежених оброка, који обезбеђују нутритивне потребе организма који се
развија и расте. Целокупни унос масти треба да буде ограничен на највише
30%, протеини треба да износе 15%, а угљени хидрати (првенствено сложени)
55% или више од укупног калоријског уноса.
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Физичка активност повећава утрошак енергије и према томе потпомаже
мршављење. Важно је да деца и родитељи схвате да кретање обухвата и
обично ходање као и вожњу бицикла. Време седентарних активности треба
да се ограничи, а уведе редовна физичка активност (ходање, вожња бицикла,
пливање и слично). Неопходно је да свака млада особа најмање пет дана
недељно проводи 30 до 60 минута у вежбању које интензивно ангажује веће
групе скелетних мишића.
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2.2 ГОЈAЗНОСТ У ДЕЦЕ И AДОЛЕСЦЕНAТA
У ЦРНОЈ ГОРИ
Aсим Диздaревић, Божидaр Бојовић, Оливерa Миљaновић
Институт зa болести дјеце Клиничког центрa Црне Горе, Подгорица

Гојaзност се дaнaс смaтрa једним од нaјзнaчaјнијих јaвно-здрaвствених
проблемa 21. векa, сa aлaрмaнтним трендом у више регионa у свету, укључујући
и Европу. Премa проценaмa, гојaзност је, по учестaлости, други узрок смрти
који се може успешно превенирaти у дечјој доби. Дaнaс је више од милијaрду
и четири стотине милионa људи нa свету сa прекомерном телесном мaсом, a
од последицa гојaзности умире око 2,5 милионa годишње. Око 350.000 људи
у Европи умире од компликaцијa гојaзности. Aко се узме у обзир чињеницa
дa је око 30% одрaслих гојaзних било гојaзно у дечјој доби, постaје јaсно дa сa
превенцијом требa почети прaктично од рођењa (1).
У гојaзне деце уочено је низ ендокриних и метaболичких поремећaјa
који резултирaју болестимa здруженим сa гојaзношћу (3). Ове болести су све
чешће у морбидитету дечје и aдолесцентне доби, a укључују и низ поремећaјa
зa које се до скоро мислило дa се јaвљaју искључиво у одрaслих. У последње
време, од стрaне многих истрaживaчa, јaвљaју се објaшњењa пaтофизиолошких
и молекулaрних мaхaнизaмa нaстaнкa гојaзности; идентификовaн је низ
медијaторa тих процесa. Међутим, нaчин њиховог деловaњa и могућности
фaрмaколошког утицaјa нa њих још су предмет истрaживaњa.
Премa подaцимa СЗО, превaленцијa гојaзности се знaчaјно рaзликује у
рaзним деловимa свијетa. Нaјвећa је у земљaмa Средњег истокa, средње и источне Европе и северне Aмерике. У већини земaљa гојaзност је чешћa код женa
и међу сиромaшном популaцијом. У СAД се зa 14% деце у доби од 5 - 17 годинa
смaтрa дa су у ризику зa рaзвој гојaзности (дефинисaно кaо БМИ 85-90 ц) a чaк
11% их је гојaзних (БМИ > 95ц) (2,10). Други подaци говоре о превaленцији
гојaзности од око 20%. У Хрвaтској имa 11% гојaзних, a у Словенији 12%.
Сa стaновиштa узрокa, гојaзност је хетерогенa и одређенa је интерaкцијом генетских, срединских, психосоцијaлних и метaболичких фaкторa, који
дејствују преко физиолошких медијaторa енергетског уносa и потрошње.(3,7)
У Црној Гори, нaжaлост, проблему гојaзности у деце и aдолесценaтa се не поклaњa одговaрaјућa пaжњa. Првa нaучно-истрaживaчкa искуствa из ове облaсти
објaвио је Б. Бојовић (1980) (4) у докторској дисертaцији «Епидемиологијa гојaзности код дјеце школског узрaстa у Црној Гори, сa посебним испитивaњем њеног
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утицaјa нa метaболизaм угљених хидрaтa», те у обимној епидемиолошкој студији
(1981) (5), под покровитељством Удружењa зa зaштиту дијaбетичaрa Црне Горе,
у чијем оствaрењу је учествовaло 77 лекaрa и сaрaдникa из свих општинa Црне
Горе. Aнтропометријским испитивaњем је обухвaћено 28.177 деце узрaстa 6,5 –
15,5 годинa, што је у том времену предстaвљaло 32,1% укупне популaције деце
школског узрaстa у Црној Гори. При оцени ухрaњености, гојaзном су смaтрaнa
свa дјецa којa су + 1,5 СД изнaд aритметичке средине зa одговaрaјућу висину и
пол. По том принципу формирaне су три групе гојaзне деце. Прву групу чине
децa којa су +1,5 до +2 СД, сa ознaком «гојaзaн». У групу двa сврстaнa су децa сa
тежином од +2 до + 3СД - потенцијaлно пaтолошкa гојaзност, a у групи три децa
сa тежином преко +3СД - пaтолошкa гојaзност. Испитивaњем је нaђено дa је 7,5%
деце школског узрaстa у Црној Гори гојaзно, сa дистрибуцијом нa 7.1% гојaзних
дечaкa и 7.9% гојaзних девојчицa. Међу дечaцимa потенцијaлно пaтолошки гојaзних је било 2,8%, a сa пaтолошком гојaзношћу 1,2% испитaникa. Међу гојaзним
дечaцимa 7,8% је било из грaдских, a 6,2% из сеоских нaсељa. Међу девојчицaмa,
гојaзних је 7,9%. Сa потенцијaлно пaтолошком гојaзности 3,0%, a пaтолошки
гојaзних је било 1,0%. Није било рaзлике у односу грaд - село.
Телеснa мaсa гојaзне деце нa рођењу већa је је од контролне групе нормaлно
ухрaњене деце, aли без стaтистичке знaчaјности. Дебљинa кожног нaборa нaд
трицепсом у групи 1. гојaзних износилa је 19,9 мм код дечaкa, код девојчицa
24,8 мм, док је у контрoлној групи било 17,2, односно 18,8 мм. Кожни нaбор нaд
углом десне скaпуле у групи првог степенa гојaзности код дечaкa износио је
15,0 мм, код девојчицa 20,9 мм. У контролној групи те мере су биле 12,4 мм код
дечaкa, a 14,3 мм код девојчицa.
У мушких испитaникa није утврђенa знaчaјнa стaтистичкa рaзликa у времену појaве и рaзвојa пилозитетa и генитaлијa у односу нa контролну групу.
Прaћењем пилозитетa и рaзвојa дојки код девојчицa, устaновљено је дa се код
гојaзних те промене јaвљaју у двaнaестој години, док се код контролне групе
то дешaвa годину дaнa кaсније. Знaчaјнa стaтистичкa рaзликa нивоa aртеријске тензије устaновљенa је код дечaкa узрaстa од седме до тринaесте године,
a од тринaесте до петнaесте није било знaчaјне рaзлике. Код гојaзних девојчицa ТA је знaчaјно већa у односу нa контролну групу у узрaсту седaм-осaм,
тринaест до петнaест годинa, док у групaмa девет-десет и једaнaест-двaнaест
није било рaзликa. У групи гојaзних, повишенy ТA је имaло 15,4% дечaкa и
27,7% девојчицa, што у односу нa контролну групу ( дечaци 6,6% и девојчице
8,9%), несумњиво говори о присутности хипертензије код гојaзне деце у зaбрињaвaјућем проценту.
Испитивaњем cy, тaкође, утврђени: породичнa aгрегaцијa, смaњенa физичкa aктивност, присуство депресије и сниженог осећaјa сaмопоштовaњa код
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гојaзне деце. Овом студијом су добијени посебно знaчaјни подaци у испитивaњу поремећaјa метaболизмa угљених хидрaтa код гојaзне деце. У току орaлног тестa оптерећењa глукозом, сa средњим вредностимa гликемије +3СД, двa
сaтa после оптерећењa, међу гојaзном децом било је 7.37% испитaникa, a међу
нормaлно исхрaњеном децом није регистровaн ни једaн испитaник. Устaновљено је и дa су средње вредности гликемије двa сaтa после оптерећењa код
гојaзне деце обa полa сa II и III степеном гојaзности, знaчaјно веће од вредности код гојaзне деце сa лaкшим степеном гојaзности. Нa основу ових резултaтa ayтор је зaкључио дa гојaзност, нaстaлa у дечјем узрaсту, предстaвљa
ризик зa нaстaнaк поремећaјa метаболизма угљених хидрaтa који се ријетко
испољaвa у детињству, aли зaто често у кaснијим годинaмa. Било је то први
пут дa се скрене пaжњa нa повезaност гојaзности у дечјем узрaсту и појaве
дијaбетесa тип 2 у одрaслих, што ће много годинa кaсније бити потврђено
бројним студијaмa у свету.
Л. Рaкочевић (2007)(9), у својој мaгистaрској студији “Психосоцијaлни
фaктори у етиологији aдолесцентне гојaзности”, нa узорку од 4.938 ученикa
основних школa у Подгорици, узрaстa од 7 - 15 годинa, нaлaзи дa је превaленцијa гојaзне деце и aдолесценaтa износилa 424, односно 9,6 %. У групи гојaзних, прекомерно ухрaњене деце било је 26,42%; умерено гојaзних 49,76%;
јaко гојaзних 19,81%, a екстремно гојaзних 4,01%. Гојaзних дечaкa је било 183,
(10,40%), a девојчицa 241 (9,13%). Aутор зaкључује дa гојaзнa децa потичу из
породицa сa средњим и високим приходимa нa нивоу 74,6%, a сa ниским примaњимa 25,94%. Исхрaнa гојaзне деце је сaстaвљенa од енергетски вредних
нaмирницa, сa прекомерним уносом концентровaних кaрбохидрaтa. Физичкa
aктивност у гојaзних је смaњенa или недостaје у кaтегорији јaко и екстремно
гојaзних. Постојaње стигме, пaд сaмопоштовaњa, незaдовољство сопственим
изгледом, у корелaцији су сa повучености у понaшaњу, појaвом опште несигурности, сукобом сa родитељимa, несигурност у вршњaчкој комуникaцији и
у односу нa супротни пол, те попуштaњем концентрaције и слaбијим успјехом у школи.

ЗAКЉУЧAК
Гојaзност предстaвљa једaн од нaјвећих изaзовa у домену јaвног здрaвљa у
21 веку. Ситуaцијa у неколико регионa светa је aлaрмaнтнa. Европски регион
СЗО је близу тог кругa, јер је преко 75% смртних случaјевa у Европи узроковaно незaрaзним болестимa, сa појaвом прерaне коронaрне смрти у 16% код
мушкaрaцa, a 12% код женa.
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Гојaзност, кaо последицa нездрaве исхрaне и физичке неaктивности, доводи до тешких стaњa кaо што су хипертензијa, хиперлипидемијa, коронaрнa
болест, дијaбетес типа 2, неке врсте кaнцерa, остеопорозa, и низ психосоцијaлних проблемa.
У Црној Гори се веомa мaло пaжње поклaњa овом проблему, који и код нaс
попримa епидемијски кaрaктер. Нaјуверљивији докaз томе је чињеницa дa је
последње опсежно истрaживaње гојaзности, у склопу испитивaњa узрокa поремећaјa метaболизмa угљених хидрaтa код деце и aдолесценaтa, спроведено
пре дaвних 27 годинa.
У стaтистичким годишњaцимa о здрaвљу стaновништвa и здрaвственој
зaштити у Републици Црној Гори крaјње оскудни подaци из рубрике Е66, под
нaзивом «обезитaс», сaмо искривљују слику и не делују упозорaвaјуће. У оквиру системaтских прегледa деце и омлaдине, у поглaвљу ухрaњеност стоје оцене:
добро, средње, лоше, што не омогућује прaвилaн приступ зa вaлидну процену
и успешно отклaњaње овог знaчaјног проблемa.
Гојaзност се морa кaо проблем комплексно решaвaти, удруженим нaпоримa системa здрaвствa, обрaзовaњa и породице. Потребно је хитно, стрaтешки,
приступити мерaмa превенције гојaзности, почев од иновирaног, опсежног
нaучно - истрaживaчког пројектa и доношењa Нaционaлног aкционог плaнa.
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2.3 ИЗАЗОВ ГОЈАЗНОСТИ, СТРАТЕГИЈЕ
ОДГОВОРА И ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА
Милош Банићевић
Удружење педијатара Србије, Београд

ИЗАЗОВ ГОЈАЗНОСТИ
Епидемија гојазности један је од најозбиљнијих изазова за здравље становништва у земљама Европског региона СЗО. Прекомерна ухрањеност погађа
данас 50% одраслог становништва и 20-30% деце и адолесцената, при чему је
једна трећина те прекомерно ухрањене популације већ гојазнa. Током последње
две деценије преваленција гојазности у овом Региону троструко је повећана.
Тренд годишњег пораста преваленције гојазности у земљама Европског региона посебно је алармантан у деце и адолесцената, у којих је годишња стопа пораста чак десет пута виша данас него у 1970. години.
Око 60% прекомерно ухрањене деце препубертетског узраста остају прекомерно ухрањена и у одраслом добу што доводи до раније и чешће појаве
хроничних незаразних болести као што су дијабетес мелитус типа 2, хипертензија и рана атеросклероза. Удруженост гојазности и наведених поремећаја
здравља у деце и младих скраћује очекивану просечну дужину живота, доприноси већем оптерећењу болестима у наредној генерацији и озбиљно угрожава
функционисање здравственог система. Епидемија гоjазности у овом узрасту
има стога изузетан медицински, економски и демографски значај.
Настанак и ширење епидемије гојазности објашњава се крупним економским, друштвеним и духовним променама које су у последњих неколико деценија захватиле све области живота у земљама Европског региона. Као и неки
други феномени у савременој култури (нпр. демографска транзиција) гојазност
представља изазов на који још нема правог одговора.

СТРАТЕГИЈЕ ОДГОВОРА
Ни једна земља у Европском региону није за сада успела да оствари контролу над епидемијом гојазности. Разлози неуспеха су вишеструки. Контролисане студије о успешности мера за превенцију гојазности у општој популацији
су малобројне и тешко их је организовати пошто би такви програми морали
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обухватити кључне чиниоце у многим областима (произвођачи готове хране,
малопродаја, пољопривреда, школе, државне институције, локална заједница, медији, невладине организације и др.). Осим тога, мере превенције теже је
спровести него у случају кампања за сузбијање коришћења дувана и алкохола с
обзиром на битно другачији значај који храна има у животу човека.
Примена мера економског карактера у превенцији гојазности (више пореске стопе за производе индустрије готове хране или рекламирање слатких
напитака; више стопе премија за здравствено осигурање гојазних особа) суочава се са отпором произвођача и рекламних агенција због угрожавања њихових
профита, односно са етичким дилемама везаним за разлике у индивидуалној
генетској предиспозицији за гојазност. Спроведене лонгитудиналне студије са
диференцираном политиком цена за пожељну, здраву храну, односно штетну и
нежељену храну показале су позитивне ефекте, тј. потврдиле да политика цена
утиче на образац потрошње становништва. Тако су програми са снижењем цена
здраве хране у САД довели до повећања њеног коришћења за 78%, док је у Кини
повећање цена нездраве хране било праћено њеним мањим коришћењем.
Контрола и опорезивање рекламних порука на телевизији ради смањења
притиска интереса произвођача готове хране и безалкохолних пића на децу
може се правдати позивом на заштиту дечијих права, тј. заштиту од рекламне
експлоатације. Наиме, према члану 17 Конвенције УН о правима детета државе треба да „охрабре развој одговарајућих упутстава за заштиту детета од
информација и материјала штетног за његово благостање“. Међутим, отпори
произвођача и рекламних агенција увођењу таквих мера превенције су велики,
а искуства за сада ограничена.
У мере за превенцију гојазности у Норвешкој укључено је и дуже породиљско одсуство за мајке ради подстицања дојења, што је имало за резултат
да чак 75% породиља у овој земљи доје своју децу до узраста од шест месеци.
Такав став политике јавног здравства у Норвешкој очигледно је израз сазнања да све убедљивији докази сугеришу да природна исхрана има превентивну функцију у настанку гојазности. Мања учесталост гојазности нађена
је, наиме, у одојчади и мале деце која су дојена, него у оних која су храњена
крављим млеком. То сазнање је подстакло СЗО на израду нових стандарда
раста заснованих на стопи раста деце која су искључиво дојена у првих шест
месеци живота.
Драматичан тренд ширења епидемије гојазности, нарочито пораст преваленције у младој популацији, као и одсуство проверених и ефикасних мера
и програма превенције суочио је земље Европског региона са ургентним јавно
– здравственим изазовом огромних економских и социјалних последица. Наиме, гојазност, као и други облици тзв. „новог морбидитета“ – повреде и насиље,
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злоупотреба психоактивних супстанци и поремећаји репродуктивног здравља, постали су на почетку 21. века водећи узрок обољевања и смртности адолесцената.
Регионални Комитет СЗО за Европу, проглашавајући здравље ове популационе групе за највиши приоритет, усвојио је на 55. седници 2005. године Европску стратегију за здравље и развој деце и адолесцената, први свеобухватни
европски документ посвећен здрављу ове популације. Стратегија је утврдила
главне изазове који угрожавају здравље и развој младих нараштаја у земљама
Европског региона и одредила 7 приоритетних области активности:
• здравље мајке и новорођенчета,
• исхрана,
• заразне болести,
• повреде и насиље,
• животна околина,
• здравље адолесцената,
• психосоцијални развој и ментално здравље.
У документу се посебно наглашава да један од најозбиљнијих здравствених
проблема у многим европским земљама представља растућа епидемија гојазности.
Са циљем да напори за сузбијање епидемије гојазности задобију подршку
свих земаља Европског региона, и с обзиром да су кључне мере стратегије одговора по својој природи недељиве и заједничке за све земље, Канцеларија СЗО
за Европу организовала је од 15 – 18 новембра 2006. године у Истанбулу Министарску конференцију на којој су државе чланице усвојиле Европску повељу
о супротстављању гојазности. У Повељи се истиче неопходност свеобухватне
међународне акције на промени садашњег начина живота и остварења визије у
којој ће здрави стилови везани за исхрану и физичку активност бити друштвена норма. Наглашено је да се епидемија може сузбити. Видљив напредак, посебно у односу на децу и адолесценте, може да се постигне у већини земаља
Региона у наредних 4 -5 година, а најкасније до 2015. године треба да дође до
опадања годишње стопе преваленције гојазности.
Неки од битних принципа истакнутих у Повељи су:
• неопходна је политичка воља и ангажовање највиших представника државе да би се постигла мобилизација и сарадња међу различитим секторима друштва; влада и парламент својом активношћу, укључујући
усвајање одговарајуће политике и доношење законских мера, треба да
осигурају конзистентност и одрживост превентивних акција;
• потребно је изградити партнерске односе међу кључним чиниоцима
на свим нивоима: влада, цивилно друштво, приватни сектор, професионална удружења, медији, међународне организације;
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•

•

•
•

министарство здравља треба да преузме водећу улогу у подстицању и
вођењу мултисекторских акција на нивоу владе, да предлаже националну стратегију и промовише превентивне мере и обезбеђује дијагностику и лечење гојазних особа;
сва релевантна министарства и агенције (пољопривреда, трговина, урбано планирање и саобраћај, економија и финансије, рад и социјална
политика, образовање, спорт, култура, туризам) треба да имају битне
улоге у развоју и спровођењу превентивних мера;
посебну пажњу треба обратити вулнерабилним групама, као што су
деца и адолесценти;
сви чиниоци у ланцу производње и дистрибуције хране од примарних произвођача до малопродаје, укључујући удружења послодаваца
и потрошача и рекламне агенције, треба да промоцијом здравих производа и порука истичу предности инвестирања у здраве опције.

Годину дана након Министарске конференције, на 57. седници Регионалног комитета СЗО за Европу одржаној од 17 – 20 септембра 2007. године
у Београду, усвојен је II акциони план у области исхране за период од 2007 –
2012 године у којем је заустављање и сузбијање тренда пораста преваленције
гојазности у деце и адолесцената сврстано међу четири главна циља за земље
Европског региона.

ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА
У Републици Србији учесталост гојазности достиже, према подацима
УНИЦЕФ-а, 15% у деце узраста до 5 година. Имајући у виду здравствени и социјални значај епидемије гојазности у младој популацији, Удружење педијатара
Србије предложило је Министарству здравља реализацију Пројекта „Превенција и лечење гојазности код деце и адолесцената у Србији“, као део будуће
националне стратегије одговора на изазов гојазности. У складу са одликама
система здравствене заштите деце и омладине у нашој земљи, принципима и
циљевима наведеним у Европској повељи за супротстављање гојазности, предложено је да учесници у реализацији Пројекта из здравственог сектора буду:
1. педијатри и сарадници из примарне, секундарне и терцијарне заштите
деце и омладине и
2. Специјална болница за штитасту жлезду и метаболизам Златибор
као специјализована установа за дијагнозу, лечење и рехабилитацију
гојазних.
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Реализација Пројекта треба да се одвија у три фазе у укупном трајању од
12 месеци. Прве две фазе посвећене су промотивним и нарочито едукативним активностима уз покровитељство Министарства за здравље и учешће и
подршку СЗО и УНИЦЕФ-а. У истом периоду у Специјалној болници треба да
започне пружање поликлиничких услуга, а са завршетком Пројекта и целовит
превентивни и терапијски програм за гојазну децу и адолесценте у стационарним условима.
У Пројекту је дефинисано шест основних циљева:
(1) Промоција медицинске и друштвене оправданости превенције и лечења
гојазности код деце и адолесцената у јавности и стручним круговима
Интервенције (предавања, радионице, брошуре, агитке) у циљу промоције здраве исхране и физичке активности деце и адолесцената у
школи, вртићу, локалној заједници и радним срединама намењене
родитељима, младима и општој популацији представљају меру примарне превенције за коју је непосредно одговоран примарни ниво
педијатријске службе. Промоција циљева Пројекта у стручним круговима ће се одвијати као континуирана активност на састанцима
Педијатријске секције СЛД, Педијатријској школи Србије и другим
стручним скуповима дечијих лекара и других здравствених радника.
(2) Едукација здравствених радника, младе популације и родитеља (oдржавање семинара и публиковање брошура и агитки)
Сви профили здравствених радника (лекари, медицинске сестре, дијететичари) и сарадника захтевају континуирану едукацију о правилној
исхрани и промоцији здравих стилова живота. Ставове или поступке
у вези са исхраном који нису засновани на доказима, односно научно
потврђени (различите „дијете“), не треба толерисати, односно треба
их забранити.
Педијатри као лекари примарне здравствене заштите деце и омладине изискују и посебно обучавање о превенцији и лечењу гојазности,
нарочито у раном дечијем узрасту. Пројектом је предвиђено да се едукативним семинарима о превенцији гојазности у деце и адолесцената
обухвати најмање 25% свих педијатара из примарне заштите са територије Републике Србије.
Едукацију деце и адолесцената, као и њихових родитеља пожељно је
проводити током летњих курсева едукације и терапије у Специјалној
болници на Златибору.
Брошуре и «агитке» о превенцији и сузбијању гојазности морају бити
трајно доступне у свим јединицама примарне педијатријске заштите.
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(3) Промотивне и едукативне активности за медије и невладине организације посвећене здрављу и развоју деце и омладине
Повремене и пригодне промоције циљева Пројекта, као и значаја националне стратегије за супротстављање гојазности за медије и невладине организације од изузетног су значаја за промену понашања читавог становништва и усвајање здравих навика у исхрани и физичкој
активности деце и адолесцената. Одсуство интереса медија и рекламних агенција за теме из ове области треба решавати подршком свих
релевантних министарстава, односно невладиних организација (удружење за заштиту потрошача и друга).
(4) Израда стручних упутстава за педијатре и друге здравствене раднике
у сарадњи са СЗО и УНИЦЕФ-ом
У циљу унапређења квалитета здравствених услуга које пружа педијатријска служба, а посебно њен примарни ниво, неопходно је да
Министарство здравља, у сарадњи са Удружењем педијатара Србије
и подршку СЗО и УНИЦЕФ-а, израде водиче добре клиничке праксе
о здравој исхрани и физичкој активности деце и адолесцената, као и
протоколе о рационалним поступцима дијагностике и терапије. Водичи, брошуре и «агитке» морају бити дистрибуирани јединицама
педијатријске службе на територији Републике и стално присутни у
ординацијама саветовалишта.
(5) Увођење програма превенције и лечења гојазности код деце и адолесцената
у обавезне садржаје рада здравственог, васпитног и образовног система
Обавезе здравственог система у примарној заштити спроводе педијатри у дечијим и нарочито школским диспанзерима у оквиру саветовалишног рада, односно саветовалишта за младе, чиме се на најбољи
начин потврђује оправданост очувања система примарне педијатријске заштите у нашој земљи. У развојном саветовалишту дечијег диспанзера, односно саветовалишту за младе школског диспанзера, пружају се савети за исхрану и здраво понашање уз коришћење брошура, «агитки» и других публикација. Службе за здравствену заштиту
мајке и детета у примарној заштити треба да се оспособе за давање
специфичних савета о исхрани и физичкој активности трудних жена
и породиља, значају природне исхране, као и поступцима у деце са ризиком за настанак гојазности. За дијагнозу гојазности и утврђивање
присуства удружених поремећаја здравља рутинска антропометријска
и биохемијска испитивања (ИТМ, обим струка, крвни притисак, липиди и глукоза у крви и др.) такође се спроводе на нивоу примарне
здравствене заштите.
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Увођење мера превенције и лечења гојазности код деце и адолесцената
у обавезне садржаје рада здравствених радника, као и запослених у
вртићима, основним и средњим школама треба да буду законски регулисане и истакнуте у специфичним мерама националне стратегије за
супротстављање гојазности у овим областима.
(6) Оснивање Центра за превенцију и лечење гојазности код деце и адолесцената у Специјалној болници за штитасту жлезду и метаболизам
Златибор
У овом Центру треба обезбедити одговарајући простор, технолошке
и кадровске могућности за извођење целовитог програма едукације,
превенције, дијагностике, лечења и рехабилитације гојазне деце и адолесцената.
Специјализоване установе – центри оспособљени за такве свеобухватне програме супротстављања гојазности и пружање мултидисциплинарних услуга треба да буду територијално правилно распоређени у
складу са демографским и епидемиолошким одликама земље.
Терапијски програми у оваквим институционалним условима посебно су погодни за старију децу и адолесценте који током краћег периода, нарочито у време летњег и зимског распуста, могу поднети одвојеност од породице. Успостављањем успешних социјалних веза са
вршњачком групом подвргнутом истом програму, постижу се бољи
терапијски резултати.
*

*

*

Учешћем у остваривању Пројекта „Превенција и лечење гојазности код
деце и адолесцената у Србији“ педијатри у нашој земљи на најбољи начин извршавају своје професионалне и етичке обавезе према популацији чије здравље
штите и према читавој заједници. Здравље младе популације нема, наиме, само
велики медицински значај, већ је од изузетног економског и социјалног, а пресудног демографског утицаја на будућност сваке земље.
У националној стратегији супротстављања гојазности треба објединити
равнотежу између интереса и одговорности индивидуе и обавезе државе и
циљева друштвене заједнице, при чему превентивне интервенције треба да
имају превасходно популациони карактер. Законске мере треба да омогуће да
се права деце на здравље поштују у највећој мери, а друштво у целини мора
бити спремно да прихвати и подржи велике и неопходне промене својих културних и социјалних вредности и норми.
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3.1 КЛОНИРАЊЕ
Јадранка Јовановић-Привродски, Ивана Кавечан
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине

Клонирање је процес који у најширем смислу означава стварање идентичне копије. Називи клон и клонирање могу се односити на клонирање гена, ћелија, органа или целих организама.
Познато је да су основне јединице наслеђивања гени. Највећи део гена,
налази се у ћелијском једру, али ДНК постоји и у митохондријама које се налазе
у цитоплазми ћелије тзв. митохондријална ДНК (мтДНК), чија је укупна количина, додуше, много мања од једарне, али није занемарљива, јер садржи гене
важне за функцију ћелије.
До сада је описано више наследних митохондријалних болести проузрокованих мутацијом гена у мтДНК. Разлике између једарне и мтДНК су:
1. механизам репарације оштећене ДНК (ДНК-repair) мање је делотворан у митохондријама него у једру па су мутације митохондријалних
гена често трајне;
2. деоба митохондрија и репликација њене ДНК одвијају се независно од
ћелијског циклуса, тј. од репликације једарне ДНК и деобе целе ћелије;
3. све митохондрије у ћелији не носе исте гене;
4. током времена (старењем) може доћи до промене расподеле митохондријалне ДНК
Поред матерналне мтДНК при формирању зигота, сперматозоид уноси у
јајну ћелију и своје митохондрије. Њихов број је много мањи од онога у јајној
ћелији (у миша 75:100000) те је тако и њихов значај много мањи.
У данашње време, описано је неколико начина да се гени из једне ћелије
пренесу у другу:
1. Први начин се састоји у томе да се сложеним методама из ланца ДНК
једне ћелије исецају поједини одсечци ДНК и уграде у ланац ДНК друге, различите ћелије, која ће тада осим својих сопствених имати и неке
особине које раније није имала и те особине ће се заједно с осталима
правилно преносити на потомство. У том случају исправно је говорити о клонирању гена (али не и о клонирању ћелија). Један од примера
је уграђивање гена за синтезу инсулина у геном бактерије E. coli, која
због свог брзог размножавања може да произведе велику количину
инсулина.
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2. Други је начин стапање или хибридизација ћелија. Различитим методама утиче се на међусобно стапање две приближене различите ћелије
па настаје велика ћелија која у цитоплазми двојног порекла садржи
два једра, има, дакле, два “комплета” једарне и два “комплета” митохондријалне ДНК - оба различита.
3. Трећи начин је нуклеарни трансфер. Микропипетом се из једне ћелије
извади једро и убризга се у другу ћелију, из које је претходно извађено
њено сопствено једро (енуклеисана ћелија). Тако би требала да настане ћелија која у сопственој цитоплазми (с сопственом мтДНК) носи
туђе једро с њеном ДНК, те се ћелија-давалац једра провлачи кроз
микропипету док јој се не разори ћелијска мембрана, а затим се цео
садржај (једро и цитоплазма с фрагментисаном мембраном) убризга у
енуклеисану ћелију-примаоца. Према томе, заправо се ради о стапању
или хибридизацији две ћелије, од којих је ДНК претходно енуклеисана. Резултат је ћелија с три “комплета” ДНК: сопственим ДНК, туђим
мтДНК и туђим једарним ДНК.
Важно је нагласити да се ни у једном од ова три случаја не ради о идентичној репликацији целе ћелије, па према томе ни о клонирању у изворном и
правом смислу те речи.
Клонирање (у једино исправном смислу речи) одраслог вишећелијког организма значило би изолацију појединачне диференциране соматске ћелије (нпр.
јетре, бубрега, епидермиса), култивацију у условима у којима би се потпуно дедиферентовале (тј. постигле исходишни развојни степен омнипотентног зигота)
и затим култивација сваке од њих у условима који би подстакли и одржавали
њену деобу и прогресивну диференцијацију као током нормалног ембрионалног
развоја зигота, све до стадијума потпуно развијеног организма. Само би у том
случају све ћелије свих насталих јединки имале ДНК генетички садржај (једарну
и митохондријалну ДНК) као и соматска ћелија од које потичу и само би тада
нове јединке у правом смислу те речи представљале клон исходишне ћелије.
У В. Британији је донета одлука да се одобре генетска истраживања тима
научника којим се истражује издвајање тзв. матичних ћелија из клонираних
људских ембриона, из којих се касније теоретски могу развити замене за ћелије
било ког ткива људског организма. Матичне ћелије могу да дају преко 200 различитих типова ћелија, које би евентуално могле да замене одумрле ћелије код
нпр. дијабетичара код којих долази до уништавања бета-ћелија панкреаса које
не продукују више инсулин, али и код Паркинсонове и Алцхајмерове болести,
код замене нервних ћелија, итд. Суштина је у томе да се омогући развијање људског ембриона до 14 дана старости, и да се из тог ембриона покуша изолација
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матичних ћелија. Матичне или «стем» ћелије које се налазе у људском организму
представљају шансу за излечење болести и повреда које досадашња медицинска
сазнања нису успела да излече. Њихова примена већ је забележена у регенерисању оштећеног срчаног ткива после инфаркта и у лечењу мултипле склерозе.
Матичне ћелије могле би да се користе и за добијање целих органа, као што су
јетра, бубрези, очи, срце, па чак и делова мозга. Међутим, ове тежње су још у нивоу теоријског разматрања и представљају велики изазов за научнике. Основна
одлика матичних ћелија јесте њихова способност да се деле, односно да из њих
настају потпуно нове и исте ћелије у дугом временском периоду. Оне су недиферентоване ћелије, али се под одређеним експерименталним и физиолошким
условима могу развити у неке друге типове ћелија.
Клонирање ћелија одраслог организма, подразумева уношење једра соматске ћелије у енуклеисану јајну ћелију те се једро присиљава да преузме улогу
једра недиферентоване, тотипотентне јајне ћелије и да изнесе цео ембрионални
развој и живот након рођења. У овом поступку једро узето из соматске ћелије
је прошло више деобних циклуса, током којих је дошло скраћивања теломера,
што се сматра знаком ћелијског старења. Стога се не може јасно предвидети
да ли ће клонирана особа старити много брже од оне која је имала нормалан
развој. Такође треба имати у виду и соматске мутације, оштећења генетичког
садржаја једра (хромозома или ДНК) у соматским ћелијама, до којих долази
или због поремећаја ћелијске деобе или због деловања спољашњих чинилаца.
У тим новим и захтевним околностима једро може убрзо посустати (можда је
то један од разлога слабог учинка поступка), или ће се у потомству повећати
учесталост конгениталних аномалија и других генетских болести.
Поступак клонирања има свој медицински, етички и правни аспект
Медицински аспект клонирања указује на следеће чињенице које свакако треба имати на уму: већа учесталост конгениталних аномалија и мутација
код клонова, проблем старења (дужина теломера краћа) и митохондријалног
наслеђивања, као и утицај спољње средине.
Методе генетичког инжењеринга имају већ широку примену у биотехнологији, на подручју ксенотрансплантације (нпр. добијање свиња с замењеним
беланчевинама на ћелијској површини органа, који би тада постали имунолошки прикладнији за трансплантацију). Клонирањем одабраних врста животиња
које имају органе сличне људским и у којих се могу изазвати болести, животиње
би могле заменити људе у клиничким експериментима. Колико год неке од ових
претпоставки деловале уверљиво, ипак се страхује да учинак не би одговарао
очекивањима, јер нису занемарљиви утицаји спољње средине као што су исхрана, још непознати начин и брзина старења клонираних животиња, а посебно њихова смањена отпорност на инфекције и друге штетне утицаје околине.
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За неколико година планира се да свако дете у САД има сопствену генску
мапу. Скринингом на рођењу биће могуће да се установе предиспозиције на
одређене болести. Велика материјална средства улажу се у проналажење индивидуалне терапије, што је и један од циљева даљих истраживања.
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3.2 ПРЕИМПЛАНТАЦИОНА ПРЕНАТАЛНА
ДИЈАГНОСТИКА
Небојша Радуновић
Институт за гинекологију и акушерство КЦС, Београд

Последњу деценију карактерише изузетан развој репродуктивне медицине која је, захваљујући новим технологијама, обогаћена за једно потпуно ново
поглавље – пренаталну преимплантациону дијагностику. Нови поступак пружа могућност за одабир здравог гамета односно ембриона пре него што дође
до имплантације и следствене трудноће. Сходно приступу и начину разликујeмо неинвазивну и инвазивну преимплантациону пренаталну дијагностику.
Неинвазивна преимплантациона пренатална дијагностика првенствено
се заснива на морфолошком изгледу зигота и ембриона као и на динамици њиховог развоја у условима in vitro.
Грубо је правило да здраве и квалитетне ембрионе карактерише кратак
период од инсеминације до настанка пронуклеуса (од 10 до 20 сати). С друге
стране, уколико је овај период дужи од 20 сати, такви ембриони су лошијег
квалитета.
Одређени значај има и облик пронуклеуса када се у њима препознаје рана
фаза развоја нуклеолуса и нуклеоларна прекусорска телашца (НПТ).
Број нуклеоларних прекрусорских телашаца (НПТ) варира од 1 до 12 по
једном пронуклеусу при чему њихов број, величина, распоред (разбацани или
поларизовани) као и бројне пропорционалности, указују на будући квалитет
ембриона.
У постзиготном периоду развоја квалитет ембриона се одређује према
деобном стадијуму у који ембрион стиже за одређени временски период, могућности јасне идентификације граница појединачних бластомера, синхорнизованости деобе бластомера, униформности величине бластомера, изгледу цитоплазме и присуства фрагмената као и облику и квалитету зоне - пелуциде.
Очувани континуитет и сферични облик зоне пелуциде указују на добар квалитет ембриона. Једнако значење имају и бластомере које су јасно ограничене,
овоидне, једнаких величина, уз одсуство гранулација. Са друге стране обиље
гранулација, одсуство синхрониације у деоби бластомера (непаран број) и њихов неправилни облик указују на лош квалитет ембриона.
Описане карактеристике ембриона, на жалост, указују само на његову
виталност али не и на генетски потенцијал. Стога неинвазивни поступци за
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процењивање ембриона нису од пресудног значаја у преимплантационој пренаталној дијагностици. Много више података дају инвазивни поступци, којима се добијају превасходно информације о генским или хромозомских неправилностима.
Инвазивна преимплантациона пренатална дијагностика подразумева
узимање поларног тела из јајне ћелије или бластомере из раног ембриона и њихово даље анализирање одговарајућим генетским (преимплантациона генска
дијагностика-ПГД) или цитогенетским техникама (FISH).
У оба случаја је неопходно да на располагању имамо хумане ооците или
ембрионе на којима се анализа спроводи, што је за клиничку медицину могуће
једино током поступка вантелесне оплодње.

МИКРОМАНИПУЛАТИВНЕ ТЕХНИКЕ
Од инвазивних техника које користимо за добијање узорка за ПГД или
FISH разликујемо:
1. биопсију првог поларног тела (код још неоплођене јајне ћелије)
2. биопсију другог поларног тела (код оплођене јајне ћелије)
3. биопсију бластомере (код ембриона у фази развоја од 4 или 8 бластомера)
4. биопсију трофоектодерма (код формиране бластоцисте).
За спровођење оваквих инвазивних поступака користи се готово идентична опрема којом се раде и поступци микрофертилизације (intracitoplasmatic
sperm injection-ICSI). У стерилним условима рада (посебним коморама са ваздушним натпритиском-ламинар flow), инвертним микроскопом се надзире
биопсија (поларног тела или бластомере) коју чинимо путем микроманипулатора. Постоји неколико техника за прокидање зида зоне пелуциде, при чему
свака има своје предности али и недостатке. Биохемијско разлагање зида зоне
пелуциде је једно време било изузетно популарно да би се последњих година
у жижи интересовања нашле методе за биофизичко (механички или ласером)
прокидање зида зоне пелуциде.
Након прокидања зида се одговарајућим микропипетама под контролом инвертног микроскопа извлаче или поларно тело или једна бластомера.
Добијени узорак се даље подвргава жељеним генетским или цитогенетским
анализама.
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ГЕНЕТСКЕ ТЕХНИКЕ
Након добијања поларног тела или бластомере материјал за преимплантациону
генску дијагностику се мора увећати и то: умножавањем ДНК ланчаном реакцијом
(polimerase chain reaction-PCR) и флоуресцентном хибридизацијом in situ (FISH).
PCR техником се омогућује умножавање (амплификација) у енормно великом броју копија дела ДНК који је одговоран за одређене особине или функције организма (које могу бити поремећене развојем неких мутација). Након
амплификације селекционисаног региона ДНК, за препознавање насталих мутација се често користе конвенционалне анализе гел електрофорезе. Клиничка
примена PCR технике из дана у дан расте али због ризика за контаминацију
страним ДНК партикулама током амплификације има и своје слабости при
чему настаје велики ризик успостављања погрешне дијагнозе. Често родитељски алели немају исту способност амплификације, тако да губитак једног
алела у амплификацији код хетерозигота указује на нетачну дијагнозу, тј. указује на хомозиготно стање или мутиран ген, генотипа који се испитује.
Флуоресцентна хибридизација in situ FISH је изузетно информативна у
брзој цитогенетској анализи свих стадијума једра једне ћелије. У комбинацији FISH технике са новим процедурама ослобађања једра од цитоплазме,
фиксирања слободног хроматина на стаклену плочицу прекривену поли-Ллизином и директним обележавањем ДНК, цитогенетичка анализа се може
обавити за 2 сата. Техника има своју предност при анализи једне ћелије јер
није подложна контаминацији.

КЛИНИЧКА ПРИМЕНА ПРЕИМПЛАНТАЦИОНЕ
ПРЕНАТАЛНЕ ДИЈАГНОСТИКЕ
Препознавање здравих и генетски нормалних ембриона током поступка
фертилизације in vitro је од пресудног значаја у борби за здраво потомство. Избором таквих ембриона за ембриотрансфер елиминише се потенцијални ризик
за рађање плода са наследним аномалијама.
Чињеница је да се готово сви наследни поремећаји могу утврдити у преимплатационом периоду. Шта више, генетички поремећаји се могу идентификовати и пре фертилизације, преко генетичке анализе првог поларног тела ооците, а цитогенетичка анализа другог поларног тела пружа могућност потпуне
кариотипизације ооците. На тај начин пренатална преимплантациона дијагностика даје шансу не само за одабир већ и за креирање здравих ембриона.
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Након што је генетика, недавно, “препотентно” ушла на “сцену” клиничке
праксе, својим открићима и свакодневним новитетима сврстала се међу науке праћене са посебним интересом од стране лекара, пацијената и друштва
у целини. Потенцијалне перпективе су толико интересантне да у исто време
представљају инспирацију за научнике и наду за пацијенте. Следи покушај да
се дају одређене смернице и информације о “инструментима” за формулацију
конкретног одговора на низ питања са којима се свакодневно сусрећу лекари
у пракси налазећи се између сазнања/знања, захтева пацијената, објективних
могућности и непрецизне, често сензационалистичке информације масовних
медија која доприноси нарушавању односа лекар-пацијент.
Познато је да јасно изражене малформативне дефекте има 2-4% новорођенчади док је овај проценат знатно већи у мртворођене деце и износи
15-20%. Изучавање малформација које су последица абнормалне ембриогенезе
представља поље интересовања дисморфологије.
Препознавање малформативног синдрома неопходно је како би се могао
установити моменат, механизам и етиологија дефекта са једне стране, а с друге
стране како би се могао дати одговор на уобичајена питања родитеља:
1. Шта је то?
2. Шта се десило?
3. Шта то значи за будућност детета?
4. Да ли ће се ова ситуација поновити и код следећег детета/трудноће?
Сасвим је разумљива поменута реакција и радозналост родитеља који на
овај начин испољавају осећај кривице, те би због тога подробне информације о
етиологији, евентуалном третману и антиципацији компликација те о дугорочном исходу, могле бити од помоћи у уклањању неких од родитељских страхова.
С друге стране, прецизирати тзв. рекурентни ризик није изводљиво без дијагнозе, као што и извођење пренатале дијагностичке процедуре у евентуалним
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будућим трудноћама директно зависи од тога да ли се ради о хромозомопатији, о
структуралном дефекту који је могуће дијагностиковати употребом ултразвука
или се ради о идентификацији биохемиског или/и молекуларног дефекта.
Генетски синдроми представљају специфичне клиничке ентитете са карактеристикама који укључују дисморфизме, мултипле конгениталне малформације
а у највећем броју случајева и менталну ретардацију. Само по себи се намеће питање шта може да учини педијатар у амбуланти, када се зна да чак и у најспецијализованијим центрима до дефинитивне дијагнозе се долази у 60-70% испитаних
случајева. Сасвим је јасно да приступ код детета са сумњом на овакву врсту синдрома мора бити мултидисциплинаран, а да је место педијатра централно.
Дакле, дијагностички приступ пацијенту са сумњом на генетски детерминисано патолошко стање је свакако комплексан и постепен. Наиме, чак и
анализа кариотипа (цитогенетика) не може бити предузета без претходне
адекватне клиничке евалуације пацијента, на основу које се могу добити прецизне индикације о нпр. евентуалном сегменту хромозома који би требало подробније анализирати апликујући технике молекуларне цитогенетике
(FISH) или анализа појединачних гена апликацијом техника молекуларне генетике. Напред поменуте технике, с обзиром на њихову високу цену коштања
није могуће изводити “на слепо” тј. без специфичне дијагностичке сумње или
рутински свим пацијентима. На првом нивоу интервенција за педијатријског
пацијента са сумњом на малформативну синдромску патологију налазимо
колоквијум уз конструкцију генеолошког стабла (најмање три генерације), уз
тражење рекурентног знака (једног или више) који упућује на закључак да се
заиста ради о наследној, генетској, патологији. Породична анамнеза нам даје
корисне информације и у погледу других присутних патолошких стања који
могу додатно разјаснити природу малформације присутне код пробанда. Понекад је могуће доћи до дијагнозе генетског обољења путем једноставних “негенетских” испитивања као нпр. радиографија екстремитета, кичменог стуба
(osteochondrodysplasia). Шта даље предузима дисморфолог када треба да идентификује синдром? Највећи број малформативних синдрома може бити идентификован на основу карактеристичног специфичног фацијеса препознатљивог у целости (gestalt), што директно зависи од искуства и броја раније дијагностикованих пацијената, односно зависи од сензибилитета и способности да
препозна кључне знакове одређеног дисморфизма. У појединим случајевима
је корисно извести мерења одређених антропометријских кранио-фацијалних
параметара који су специфично алтерисани у одређеним синдромима. На располагању стоје и тзв. банке података, које се периодично обнављају, а у којима
се налазе акумулирана искуства великог броја дисморфолога који стављају на
располагање појединачне, врло ријетке, лично испитане случајеве.
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Конгениталне кардиомиопатије представљају екстремно хетерогену групу
малформација која се сусреће у 1% новорођенчади; 90% је изолована малформација са мултифакторским типом наслеђивања док свега 3% случајева одговара менделском типу наслеђивања. Један мали проценат је посљедица патолошких стања у току трудноће, као нпр. инфекције - рубеола или дијабетес. Врло
често конгениталне кардиопатије постоје код неких анеуплоидија (тризомија
21, тризомија 18, тризомија 13, разне парцијалне монозомије и тризомије, S.
Turner, итд.). Посебно место међу конгениталним кардиопатијама заузимају
конотрункалне аномалије, често изоловане, али у неким случајевима се ради
о јасно дефинисаном синдрому, нарочито уколико су присутни и други знакови (карактеристични фацијес или друге специфичне аномалије: нпр. хипокалцијемија у неонаталном периоду, имунодефицијенција, labiopalatoschisis /
uvula bifida, назални глас) сасвим је оправдано посумњати на микроделецион
синдром 22q.
У закључку се може рећи да смо сведоци расцепа између техничких могућности и апликативне неизводљивости; између брзине открића и практичне
примене; између наде и стварности.

ЛИТЕРАТУРА
1.

2.
3.

Gorlin RJ. Overgrowth Syndromes and Postnatal Onset Obesity Syndromes In:
Gorlin RJ, Cohen MM, Hennekam RCM (eds.). Syndromes of the head and the
neck, 4th еd. Oxford University Press, 2001; 399-468.
Kingston HM. Dysmorfology and teratogenesis. In: Kingstown H (ed.). Clinical
Genetics. BMJ 2002; 68-72.
Priolo M. Laganà C. L’approccio al bambino con ritardo mentale e dismorfismi: la
dismorfologia. Quaderni acp 2005;12:1-8.

43

4.
Имунологија

Модератор:
Проф. др Борислав Каменов
Комодератор:
Доц. др Срђан Пашић

4. Имунологија

4.1 ИМУНСКИ МЕХАНИЗМИ ИНФЛАМАЦИЈЕ
У ИНФЕКЦИЈАМА
Борислав Каменов, Христина Стаменковић
Дечја клиника Клиничког центра, Ниш

Инфламација се може дефинисати као физиолошка баријера урођеног имунитета, која самим тим постаје и неодвојиви део специфичног у сегменту иницијације, регулације, као и ефекторном нивоу. Историјски најраније препознати
механизам заштитне функције имунског система, одликује се вазодилатацијом,
повећаном пермеабилношћу капилара и инфлуксом фагоцита у ткиво, у циљу
репарације ткива. Иницира се серијом интеракција које укључују медијаторе
(пореклом од микроорганизама, оштећених или стресираних ћелија, регулаторних ћелија имунског система, ћелијске метаболите), ензиме, серумске протеине
(реактанти акутне фазе), коагулациону каскаду. У иницијацију инфламације
укључује се велики број фактора: оштећење ткива било које генезе, инфекција,
вакцинација, метаболички стрес, фактори окружења, исхрана, фактори који су
деловали у току пренаталног развоја у фази формирања ткива и органогенези.
И поред великог напретка у разумевању инфламације у смислу значаја
генетске основе, која се пре свега односи на познавање имунолошке реактивности везане за разноврсност молекула главног хистокомпатибилног комплекса, полиморфизам цитокинских гена, експресију гена који контролишу метаболичке процесе, све је више доказа да епигенетски фактори из окружења могу
значајно да утичу на генску експресију, а самим тим и да мењају реактивност
свих регулатрних система и посебно реактивност имунског система. Чињеница
да једнојајчани близанци оболевају од различитих болести, посебно ако живе
у различитом окружењу, најдиректније указује да су фактори окружења често
одлучујући за експресију болести.
Познато је да поред имунских, на инфламацију, а самим тим и на ток инфекције, утичу и бројни метаболички фактори као што су гојазност, резистенција инсулинског рецептора и дијабетес, поремећај функције тироидеје, гладовање, хронични стрес, грешке у исхрани, лекови итд.
Инфекције могу да утичу на карактеристике клиничке слике инфекција које
следе касније, да могу да покрену аутоимунску или алергијску болест, али исто
тако да развој истих превенирају. На експерименталним моделима је показано
да је Coxackie B4 вирус значајан за развој дијабета типа I, а да вирус енцефаломиокардитиса може да индукује развој аутоимунског миозитиса. Индукција
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синдрома Guillain-Barre код зечева имунизованих пептидом добијеним од
Campylobacter jejuni се објашњава мимикријом између бактеријског и антигена
неурона. Други модели указују да хемијска модификација властитих антигена
може да доведе до аутоимунског тиреоидитиса. Ови механизми имају примену у следећим болестима човека: реуматска грозница, синдром Guillain-Barre и
лупус или myastenia-у gravis, индуковани лековима. Верује се да вируси леже у
основи бројних хроничних аутоимунских болести попут дијабетеса тип I и мултипле склерозе, а све више података указује на значај IFN-α у патофизиологији
дијабетеса тип I и системског еритемског лупусаlupus erythematosus-a. Верује се
да су тешкоће у идентификовању вируса који су етиолошки значајни за патогенезу ових болести одговорне за дужину временског периода између иницијалне
инфекције и клиничке манифестације болести.
У последње време је све већи број података који указују да инфекције
превенирају развој аутоимунских и алергијских болести, који се најбоље
сумирају у «хигијенску хипотезу». Развијене земље западне Европе се срећу са
повишеном инциденцијом болести имунског система попут аутоимунских,
алергијских, инфламаторних болести црева, малигних хемопатија као и променом клиничког тока инфекција, а које се повезују са побољшањем социоекономских услова. Епидемиолошки и клинички подаци поткрепљују ову хипотезу
која ову појаву објашњава смањеном инциденцијом инфекција у последњих 30
година у овим земљама. Хипотеза не искључује етиолошку улогу специфичних патогена у патогенези појединих поремећаја, као што је случај са инфламационим болестима црева. И поред тога што ова хипотеза нуди прихватљиво
објашњење односа инфекција и хроничних болести имунског система, остају
бројна отворена питања, као што су: природа протективног инфективног агенса,
«тајминг» појаве инфекције у односу на природни ток болести имунског система, као и сама природа протективног ефекта, што је и најважније у оваквој хипотези. Могући механизми који објашњавају протективни ефекат инфекција у
«хигијенској хипотези» могу се груписати у четири групе. Први механизам полази од антигене компетиције имунског одговора против патогена и аутоимунског
или алергијског одговора. Друга хипотеза се односи на имунорегулацију. Инфективни агенс стимулише велики број регулаторних ћелија које имају за последицу
проширење ефекта на друге специфичности, различите од оне која је покренула
њихову диференцијацију. Инфективни агенси могу такође да делују посредством
компоненти које нису препознате као антиген, али се везују за специфичне рецепторе ћелија имунског система. Велика пажња се посвећује Tool рецепторима
(који се налазе на макрофагима и вероватно регулаторним Т лимфоцитима) и
TIM протеинима који се налазе на хелперним Т ћелијама, који могу показивати
својства рецептора за вирусе (вирус хепатита А и TIM-1).
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ИНДУКЦИЈА И ЗАШТИТА ОД АУТОИМУНОСТИ
Аутоимунске болести започињу онда када Т или В ћелије препознату властите антигене је парадигма фундаменталне имунологије о патогенези аутоимунских болести. Са друге стране, познато је да нормално постоје аутореактивни клонови према неким властитим антигенима, који су битни за имунорегулацију (препознавање heat shock протеина - HSP), контролу инфламације и
репарације ткива. Ако је постојање аутореактивних Т и В лимфоцита нормална појава, поставља се питање ко активира ове ћелије доводећи до покретања
механизма оштећења ћелија и инфламације. Инциденца аутоимунских и атопијских болести су слика у огледалу инциденце неких инфективних болести,
од којих су најпознатије инфекције микобактеријама, инфестација паразитима и хепатитис А. Такође је познато да инфекције у првим годинама живота
смањују ризик од развоја дијабетеса типа I, инфламаторних болести црева и
мултипле склерозе. Излагање вирусима, микобактеријама, салмонелама и хелминтима штити генетски предиспониране NOD мишеве од развоја спонтаног
дијабетеса типа I. Показано је да су CD4+ T ћелије и NKT ћелије носиоци ових
активности, јер се њиховим уклањањем елиминишу ови ефекти. Т ћелије од
шистозом инфицираних NOD мишева продукују IL-10, који вероватно превенира развој diabetes-a типа I. Солубилни екстракт јаја Schistosoma mansoni
повећава проценат NKT ћелија и превенира дијабетеса типа I код NOD мишева. Schistosoma садрже различите цереброзиде (α-Galactosyl ceramide) који су
лиганди за CD1d и активатори NKT ћелија. Неколико студија протективног
ефекта патогена на развој инфламаторних болести црева на експерименталном моделу показују да IL-10 дефицијентни мишеви колонизовани лактобацилом или Heligmosomoides polygyrus превенирају развој колитиса који се развија спонтано. Foxp3+ T ћелије од животиња инфицираних Heligmosomoides
polygyrus-ом пасивно преносе заштиту наивним животињама, указујући да је
експресија транскрипционог фактора Foxp3 вероватно одговорна за протективни ефекат у развоју инфламаторних болести црева, независно од IL-10.
Клиничке манифестације експерименталног алергијског енцефалитиса
изазваног антигенима мијелина могу се ублажити претходним излагањем животиња паразитима и микобактеријама, а протективни ефекти су праћени повишеним вредностима IL-10. Постоје такође подаци о превенцији развоја експерименталног артритиса давањем одређених патогена. На бази оваквих експерименталних података развијају се нове терапеутске стратегије коришћењем
патогених или коменсалних бактерија. BCG вакцинација није показала ефекте
у превенцији дијабетеса типа I, али је било ефеката побољшања код болесника
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са мултиплом склерозом. Пробиотске бактерије показују повољне ефекте код
улцерозног колитиса. Орално давање јаја Trichuris suis је безбедно и показује
позитивне ефекте у лечењу Crohn-ове болести. У току су испитивања са Е5 62
продукта који стварају филарије у контроли аутоимунских болести.
У последње време све је већи број истраживачких лабораторија које користе библиотеке комбинованих пептида и структурне студије којима показују да
препознавање мултипло различитих пептида од стране Т ћелија настаје много
чешће но што се раније мислило, а да сличност у секвенци није предуслов за
унакрсно препознавање. Евентуална унакрсна реактивност између одређеног
микробног и властитог антигена није довољна да покрене аутоимунску болест.
Микробни стимулатори ћелија урођеног имунитета попут липопротеина,
двострукоспиралне RNA, липополисахарида и CpG мотива, активирају ћелије
урођеног имунског одговора и воде повећаној експресији костимулаторних
молекула и цитокина, који поред урођеног покрећу и специфични имунски одговор. Оваква веза између повећаног стварања цитокина урођеног имунског
одговора и активације Т ћелија може бити у основи везе инфекције и аутоимунских болести за коју је пример патогенеза реуматоидног артритиса. На тај
начин механизми независни од антигенске специфичности добијају предност
над антиген-специфичним у разумевању везе између инфекције и аутоимуности, или можда инфекције, инфламације и аутоимуности.

ИНДУКЦИЈА И ЗАШТИТА ОД
АЛЕРГИЈСКИХ БОЛЕСТИ ПАТОГЕНИМА
Алергијски имунски одговор на антигене из окружења доводи до клиничких манифестација као што су алергијска астма, алергијски ринитис и атопијски
дерматитис. Он се одликује алерген-специфичним одговором иницираним од
стране CD4+ Th2 ћелија. Иако је јесно да генетски фактори играју значајну улогу као предиспонирајући фактори за развој алергија, све је јасније да фактори
средине имају значајну улогу.
Значајан фактор који превенира развој алергијских реакција су бактеријске
инфекције, посебно инфекције микобактеријама, које стимулишу Th1 одговор,
а активни принцип који супримира алергијску реакцију је IFN-γ. Саопштење да
деца у Јапану са позитивним туберкулинским тестом показују мању инциденцу
обољевања од астме иду у прилог постојања оваквог механизма, што је касније
потврђено бројним сличним студијама. Поред IFN-γ, имунизација липогликаном
порекла од Mycobacterium vaccae показује ефекат у превенцији алергијских реакција који је посредован IL-10 и TGF-β, јер се давањем антитела специфичних
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за ове цитокине ови ефекти неутралишу. Поред микобактерија, излагање бактеријама попут Chlamidia trachomatis, Listeria monocytogenes и лактичним бактеријама такође доводе до супресије развоја алергије. Постоје подаци који указују
да инфекције вирусима такође штите од развоја алергије. Налаз анти-хепатитис А
антитела негативно корелише са развојем алергијских болести, а верује се да је механизам посредован индукцијом Th1 одговора. Инфестације хелминтима такође
смањују инциденцу алергијских болести. Увођење антихелминтске терапије води
појави позитивних кожних тестова на инхалационе алергене. Ови ефекти су посредовани деловањем IL-10, јер се исти елиминишу давање анти- IL-10 антитела.
Поред протективног, инфекције могу имати промотивни ефекат у
развоју атопијских болести. Ту пре свега спадају: rhinovirus, RSV, influenza A i
metapneumovirus.
Механизми који доприносе да инфекције индукују алергијске реакције су
различити: вирус-специфична IgE антитела доприносе дегранулацији маст ћелија код астме, респираторни вируси повећавају број еозинофила у дисајним
путевима, RSV води повећању IL-13 и повећаној експресији CCL5, промени
поларитета Th1- Th2 после инфекције influenza-ом А. RSV индукије стварање
IL-8 у епителним ћелијама доњих дисајних путева, што регрутује неутрофиле,
као и IL-17 који повећава продукцију мукуса у дисајним путевима. Егзотоксини Staphilococcus aureus могу покренути егзацербацију атопијског дрматитиса,
Bordetella pertussis потенцира алергијску инфламацију у дисајним путевима.

ЗАКЉУЧАК
У одређеним условима инфекције могу да инхибишу, индукују или доведу
до егзацербације инфламације изазване инфекцијама, алергијске или аутоимунске болести. Ова сазнања могу допринети стварању нових терапијских поступака у контроли инфламације у току инфекција, аутоимунских и алергијских болести, али и превенцији развоја малигних и дегенеративних болести.
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4.2 ИМУНСКИ ОСНОВИ ИНФЛАМАЦИЈЕ
У АУТОИМУНСКИМ БОЛЕСТИМА –
СИСТЕМСКИ ЕРИТЕМСКИ ЛУПУС
Срђан Пашић
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије
„Др Вукан Чупић“, Београд

Системски еритемски лупус (СЕЛ) се појављује у детињству код 20% од
свих болесника. Хетерогеност клиничког испољавања СЕЛ указује на врло сложене патогенетске механизме који су у основи ове аутоимунске болести.

ГЕНЕТСКИ ФАКТОРИ
У СЕЛ је доказана значајна генетска предиспозиција. Код браће и сестара болесника оболелих од СЕЛ ризик за оболевање је од 10 до 20 пута већи
од ризика у општој популацији. Хаплотипови главног хистокомпатибилног
комплекса, дефицијенције комплемента и полиморфизми рецептора гена који
кодирају констатне регионе имуноглобулинских гена су повезани са пријемчивошћу за настанак лупуса.

ИМУНСКИ ПОРЕМЕЋАЈИ
Број дендритичних ћелија (мијелоидне и плазмацитоидне) смањен је у
крви болесника са СЕЛ, али се плазмацитоидне дендритичне ћелије значајно акумулирају у местима где су присутне кожне промене код болесника. У
крви болесника су откривени неуобичајени CD14+ моноцити са способношћу
да индукују пролиферацију наивних Т лимфоцита. Настанак ове популације
дендритичних ћелија је индукован дејством алфа-интерферона. Интерферони
активирају дендритичне ћелије, а перманентна активација проузрокује селекцију и одржавање аутореактивних Т лимфоцита, уместо нормалних механизама делеције аутореактивних клонова.
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В ЛИМФОЦИТИ И АУТОАНТИТЕЛА
Одлика хуморалног имунитета болесника са лупусом је хипергамаглобулинемија и повишен титар серумских аутоантитела. В лимфоцити су поремећени и болесници имају смањење наивних и меморијских В лимфоцита, уз
повећање незрелих (CD38+) В лимфоцита, са олигоклонским прекурсорима
плазма ћелија. У току нормалног имунског одговора ови прекурсори представљају пролазну фазу диференцијације В лимфоцита. Обрнуто, код болесника
са СЕЛ постоји стални надражај за продукцију плазма ћелија са њиховом миграцијом у костну срж и органе где се одиграва инфламациони одговор. Дејство
интерферона типа И је одговорно за овакав тип диференцијације В лимфоцита
у плазмабласте, а интерлеукин-6 утиче да ове ћелије секретују аутоантитела.
Испитивањима здравих особа је показано да током нормалне онтогенезе
В лимфоцита, само реактивни В лимфоцити који продукују аутоантитела бивају уклоњени из циркулације. Код болесника са СЕЛ, већина зрелих плазма
ћелија пореклом из костне сржи настаје од ауторекативних прогенитора.
Настанку клиничких симптома СЕЛ претходи прогресивна акумулација
аутоантитела у серуму, чак и до 10 година пре појаве клиничких симптома. Антунуклеарна антитела се прво појављјују, праћена појавом антитела на ДНК и
затим аутоантитела на рибонуклеопротеине. Овакав налаз указује да је прекид
толеранције имунског система на ДНК временски ближи појави симптома од
прекида имунске толеранције на остале аутоантигене.

Т ЛИМФОЦИТИ
Код болесника са СЕЛ Т лимфоцити имају снижен праг за активацију у
односу на лимфоците нормалних особа, што указује да су већ индуковани, односно припремљени да реагују на различите антигенске стимулусе.

ПОРЕМЕЋАЈИ ЦИТОКИНА
Код једне половине болесника са СЕЛ који имају умерену или тежу болест
алфа-интерферон је повишених концентрација у серуму. Сензитивнијим методама испитивања генске активације доказано је да већина болесника има активиран ген који кодира алфа-интерферон. Такође, већина болесника има повишене концентрације проинфламаторних цитокина као што су интерлеукин-6,
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10, 12 и 18. Нивои солубилног рецептора фактора некрозе тумора су повећани,
и присуство ових рецептора у циркулацији неутралише фактор некрозе тумора. Овај цитокин је значајан јер инхибира настанак плазмацитоидних дендритичних ћелија у костној сржи. Блокада продукције ТНФ доводи до одржавања
продукције алфа-интерферона и даљи развој патогенетских дешавања у СЕЛ.

АПОПТОЗА
Поремећај уклањања апоптотичних ћелија од стране специјализованих
дендритичних ћелија у инфламаторној средини и под дејством интерферона, модификација аутоантигена апоптозних ћелија су од значаја у патогенези СЕЛ.

ЗАКЉУЧАК
СЕЛ представља аутоимунску болест са значајним морбидитетом у детињству. Боље разумевање патогенезе ове болести може допринети развоју
квалитетније, циљане и мање токсичне терапије.
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4.3 ИНФЛАМАЦИЈА У
АЛЕРГИЈСКИМ БОЛЕСТИМА
Нада Бокан-Ердељан
Универзитетска дечја клиника, Београд

Инфламација је општи термин за локалну акумулацију течности, протеина плазме и белих крвних ћелија која почиње физичком повредом, инфекцијом или локалним имунским одговором. Акутна инфламација је термин који се
употребљава да опише ране и често пролазне епизоде, док се хронична дешава
када стимулус перзистира. Инфламаторне и имунске реакције често доводе до
ослобађања медијатора који регулишу експресију ћелијских адхезионих молекула (CAM) у венулама или у другим микроваскуларним сегментима у близини
где се одиграла реакција. Настаје низ догађаја који су посредовани различитим
сетовима САМ и њиховим појединачним везама. Крајњи резултат овог процеса је појачано кретање леукоцита ка специфичном пределу где су те ћелије
потребне да елиминишу неки од штетних стимулуса или да започну имунски
одговор. Ћелије које надиру у ткива као последица инфламационог одговора се
често називају инфламационим ћелијама или инфламационим инфилтратом.
Инфламационе CD4 T ћелије су такође познате као ТН1, су помоћне Т ћелије
које стварају цитокине, интерферон (IFN) γ и тумор некрозис фактор (TNF)
по препознавању антигена. Највећа функција је активација макрофага. Неке
Тh1 ћелије имају цитотоксичну активност, CD8 T ћелије. Ослобођени ензимски садржаји и респираторни прасак постају много активнији и интензивнији
чинећи тако боље убијање целуларних микрорганизама; фагоцитоза се убрзава, активисани макрофаги ослобађају веће количине цитокина. Цитокини
ослобођени из активисаних макрофага укључују IL-12, koји наставља да утиче
на диференцијацију Тh1 ћелија као и IL-1, IL-6 и TNF, који удружени са IL-8
играју велику улогу у индуковању метаболичких ефеката карактеристичних
за инфламационе реакције. Инфламационе ћелије, еозинофили, неутрофили
и Т ћелије, инфилтришу епител у дечјој астми и проузрокују инфламацију.
Инфламација неутрофилима је удружена и са вирусним окидачима и појачава
тежину болести. Еозинофилна инфламација је повезана са астмом и атопијом
и удружена је са перзистентим симптомима.
Т ћелије имају значајну и комплексну улогу у патофизиологији астме. Интерлеукини (IL)-4 и IL-13, који су пресудни за синтезу IgE, IL-5 који регулише
еозинофилију, су продукти ТН2 супсета Т хелпер ћелија. Једноставна парадигма
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о имбалансу Тh1 и Тh2 цитокина се дуго користила за објашњење имунолошких
абнормалности у астми. Постало је јасно да је интеракција Т ћелија и поменутих
цитокина комплекснија и разликује се у зависности од броја фактора укључујући
узраст и врсте стимулуса. Истраживања указују да дендритичне ћелије презентују антиген Т ћелијама утичући на Тh1/Тh2 имбаланс. Функција дендритичних
ћелија је субоптимална у мале деце. Важну улогу изгледа имају и Т регулаторне
ћелије, које супримирају имунски одговор регулишући инфламацију преко контаката ћелија-ћелија и ослобађања супресивних цитокина.
Алергијске реакције које настају нагло назване су непосредним хиперсензитивним одговором и њима доминира реакција посредована са IgЕ и хелпер Т
ћелијама (Тh2). Реакције којима је потребно извесно време да би се манифестовале назване су касним хиперсензитивним одговором, који укључује инфламаторне CD4 ћелије (Тh1) и цититоксичне CD8 ћелије, којима је потребно дан-два
да би достигле свој максимални ефекат. У неким случајевима алергијски одговор
је комплексан и његов развој не може бити класификован у један тип реакција.
Најчешће алергије настају посредством IgЕ антитела. То је класична
непосредна хиперсензитивна реакција која се дешава за неколико секунди
или минута по контакту са антигном. IgЕ активира маст ћелије да ослобађају
вазоактивне амине, леукотриене и цитокине, истоветно као што маст ћелија
одговара на инфекцију. Неки алергијски одговори уључују изотипове антитела различите од IgЕ. Уколико је алерген везан за ћелију, активира се комплемент и Fc-посредоване ефектор реакције и ћелије су нападнуте слично
бактеријама. Уколико је алерген солубилан, стварају се имунски комплекси
у ткивима где је присутан антиген, и то проузрокује локалну инфламацију.
Алерген може да буде страни протеин или хемијска материја која реагује са
сопственим протеинима. Када се сопствени протеини хемијски модификују,
они изгледају страни Т ћелијама. Када је особа једном сензибилисана на модификован сопствени пептид или страни протеин, поновно излагање доводи
до Т ћелијског одговора који еволуише у току неколико дана, тако да се те
реакције зову касни тип хиперсензитивности. Такав одговор обично резултује из директног контакта коже са извором алергена. Т ћелијски одговор
може да буде проузрокован или CD4 или CD8 ћелијама и може да оштети
ткива или ослобађањем инфламационих цитокина или преко директне цитотоксичнсти, као када су домаћиновим ћелијама презентовани модификовани
пептиди вирусном инфекцијом.
Врло је вероватно да је трансмукозна презентација ниских доза алергена нарочито ефикасна у подражавању IgE одговора, реакција започиње када
се алерген веже за специфична IgE антитела везана за FcεRI на маст ћелијама.
Тада се маст ћелије активирају и ослобађају депоноване медијаторе који утичу

57

Срђан Пашић

на крвне судове и глатке мишићне ћелије. Настали клинички синдроми зависе
од три чиниоца: количине присутних IgE, пута којим је алерген представљен и
дозе алергена.
Најчешћи пут уласка алергена у организам је инхалација. Многи људи имају
благе алергије на инхалационе алергене, које се манифестују као кијање или појачана секреција из носа. Ово стање се назива алергијски ринитис и настаје активацијом мукозних маст-ћелија испод назалног епитела од стране алергена који
је дифундовао кроз мукозне мембране носних путева. Ово стање је досадно, али
без већих штетних последица. Назална инфламација је нађена код многих адултних астматичара без симптома, али је провокација носне слузнице доводила до повећане бронхијалне инфламације и обрнуто. Иако ово није потврђено
код деце, изгледа да постоји корелација са клиничком сликом код многе деце са
алергијском астмом. Много озбиљ-нији синдром је алергијска астма, која је узрокована активацијом субмукозних маст-ћелија у доњим респираторним путевима. Већина промена која се дешава у IgE по-средованим алергијским раакцијама
је привремена и нестаје када се одстрани алерген који их је изазвао. Међутим,
уколико се те ракције понављају долази до хроничне инфламације. Понављане
стимулације антиген-сензитивних Т хелпер и маст-ћелија, носећи везане IgE, у
астми води у ненормалност ваздушних путева који су хронично инфламирани и
отуда много више пријемчиви за друге стимулусе, као што је промена температуре. Бронхијална инфламација је централни догађај у већине пацијената који имају
симптоме астме и укључује промене на епителном нивоу, са окупљањем инфламаторних ћелија и продукцијом многобројних медијатора. То води ка констрикцији
бронха и повећане течне и мукозне секреције, отежавајући дисање задржавањем
удахнутог ваздуха у плућима и удружено је са хиперреактивношћу дисајних
путева. Ћелијске реакције и друге особености инфламације зависе од изазивача и узраста и могу да се разликују од једног до другог фенотипа астме. Јачина
инфламације може да буде испољена различитим интензитетом и да варира током интервала између егзацербација. Бронхијални епител има централну улогу у
астми, како реагујући на спољашње стимулусе, тако и регулишући инфламационе
и ремоделишуће процесе. Биопсије указују да је епителна баријера компромитована код деце и одраслих астматичара. Хипертрофија глатких мишића бронха,
ангиогенеза и повећана васкуларност, хронична инфилтрација инфламационим
ћелијама, хиперплазија «гоблет» ћелија, таложење колагена, задебљање базалне
мембране и смањена еластичност зидова бронха резултује ремоделовањем ваздушних путева. Ремоделовање је повећано елементима Тh2 имуног одговора.
Коначно, када се алерген унесе преко уста могу да се виде два типа алегијског одговора. Активација мукозних маст ћелија везана за гастроинтестинални тракт може да води у трансепителијални губитак течности и контракцију
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глатке мускулатуре, доводећи до повраћања и пролива. Маст ћелије везивног
ткива у дубљим слојевима коже се такође активирају и апсорбују алерген из
крви, продукујући уртикарију и оспу. То је врло честа реакција када се пеницилин унесе пер ос од стране алергичног пације-нта. Неке непосредне хиперсензитивне реакције резултују везивањем IgG антитела за алерген на ћелијским
површинама или формиранјем имункомплекса са њима.
Алергијске реакције су сличне протективним одговорима и разликују се
само у начину реаговања и природи антигена. Понављање ових реакција после
понављаног излагању алергенима чини ове реакције особитим.
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5. Метаболички поремећаји

5.1 УЛОГА ВИТАМИНА ГРУПЕ Б
У ЛЕЧЕЊУ БОЛЕСНИКА СА УРОЂЕНИМ
БОЛЕСТИМА МЕТАБОЛИЗМА
Милена Ђурић, Маја Ђорђевић
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије
„Др Вукан Чупић“, Београд

УВОД
Последњих година дијагностикује се све већи број метаболичких болести
јер је сада то могуће не само на основу биохемијских параметара већ и на основу молекуларних генетских анализа. Треба увек мислити на урођене поремећаје метаболизма, нарочито када клиничка слика не изгледа логично и када
је болешћу захваћено више органских система. Поред напретка у дијагностици,
последњих деценија покушане су многе терапијске процедуре од којих су неке
имале пуно а неке мање успеха. Због тога је веома важно да педијатри не пропусте урођену метаболичку болест коју је могуће лечити и да буду оспособљени за једноставан метод клиничког препознавања.
Витамини групе Б су коензими у многим метаболичким путевима , тако
да примена ових витамина има значајну улогу у лечењу болесника са многим
урођеним болестима метаболизма.

ВИТАМИН Б1
Кетоацидурија са рачвастим бочним остатком
Тиамин (витамин Б1) неопходан је за синтезу ацетилхолина а такође је кофактор за транскетолацију и декарбоксилацију оксикиселина. Најчешће обољење
из ове групе које настаје због смањене функције ензимског комплекса –дехидрогеназе рачвастих кетокиселина је кетоацидурија са рачвастим бочним остатком
(МСУД, engl. maple syrup urine disease). Мутације гена који кодирају компоненте
овог комплекса ензима захватају најмање 4 гена. Преноси се аутозомно рецесивно
а инциденција свих облика болести процењена је на 1/200 000 рођених. Клиничка
слика може да се одвија по типу класичног неонаталног облика, интермедијарног,
хроничног прогресивног и адултног облика. Код неонаталног облика, после асимп63
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томатског периода јавља са слабо сисање, одбијање хране, летаргија и опистотонус.
Такође се може јавити интермитентни хипертонус, груб тремор, миоклонични трзаји и флексиони-екстензиони покрети екстремитета (педалирање). Епилептични
напади су миоклоничног, парцијалног и генерализованог типа. ЕЕГ показује шему
супресије пражњења, ритам сличан чешљу, пражњења од 70 херца и брзи роландични ритам. Карактеристични су сладак мирис урина на јаворов сируп, брадикардија и брадипнеја. Дијагноза се поставља одређивањем нивоа рачвастих амино
киселина леуцина, изолеуцина и валина који су повишени. Дијагноза се потврђује
ниским нивоом активности декарбоксилазе рачвастих амино киселина у фибробластима коже или у крви. У акутној фази болести неопходно је уклонити токсичне
аминокиселине, хемодијализом, хемофилтрацијом, перитонеалном дијализом или
ексангвинотрансфузијом. Такође се врши спречавање катаболизма парентералном применом интралипида, a након побољшања организује се исхрана са смањеним уносом изолеуцина, валина и метионина. Поред тога, потребна је примена
витамина Б1 (тиамина), најмање 300 мг дневно код интермедијерних, Б1- зависних
облика. Приликом сумње на ову урођену болест метаболизма може се почети са
применом витамина Б1 и пре добијања првих резултата испитивања.

ВИТАМИН Б6
Витамин Б6 присутан је у људском телу у облику 6 витамера који имају 2-метил-3- хидроксипиридинску структуру. На 4. угљениковом атому налази се хидроксиметил група код пиридоксина, алдехидна група код пиридоксала и амино-метил
група код пиридоксамина. Сва три ова једињења могу да постоје са хидроксиметил
групом супституисаном на 5 угљениковом атому или са том групом естерификованом у фосфате. Пиридоксал -5- фосфат односно његова алдехидна група је веома
хемијски реактивна са амино групама, хидразинима, хидроксиламинима и силфхидрилним састојцима, што чини основу пиридоксинске зависности код урођених поремећаја метаболизма, узимања одређених лекова или реакција у којима
учествују ензими зависни од пиридоксал фосфата. Физиолошка улога витамина Б
је учествовање у преко 100 ензимских реакција у којим је пиридоксал -5- фосфат
кофактор ензима и које углавном обухватају амино киселине. У случају недостатка пиридоксал -5- фосфата поремећен је метаболизам многих неуротрансмитера,
међу којима су допамин, серотонин (5-хидрокситриптамин), глицин, Д-серин, глутамат гама-амино-бутират (ГАБА), и хистамин. Метаболизам Б6 витамера је комплексан и укључује хидролизацију интестиналним фосфатазама, фосфорилацију
јетриним киназама, оксидацију пиридоксамин-5-фосфат оксидазом, хидролизу
алкалном фосфатазом, и рефосфорилацију пиридоксал киназом.
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Пиридоксал фосфат-зависна епилепсија
Један од урођених поремећаја метаболизма који утиче на интерконверзију Б6 витамера је дефицит пиридоксин-фосфат оксидазе (ПНФО). Обољење
се преноси аутозомно рецесивно а ген који кодира овај ензим смештен је на
дугом краку хромозома 17. Без пиридоксин–фосфат оксидазе пиридоксин и
пиридоксамин не могу да се претварају у пиридоксал, тако да је егзогени пиридоксал једини извор активног кофактора. Клиничка слика почиње у новорођеначком добу, миоклоничним и генерализованим конвулзивним нападима, код превремено рођене новорођенчади са ниским Апгар скором. Напади
не реагују на антиконвулзивну терапију а само делимично на пиридпоксин.
ЕЕГ показује образац супресије пражњења а биохемијске анализе епизоде
тешке хипогликемије и интермитентну ацидозу. Концентрације пиридоксина
и пиридоксал фосфата у ликвору су снижене. Ликвор и урин показују секундарни дефицит неколико ензима чији је кофактор пиридоксал фосфат, укључујући декарбиксилазе ароматичних амино киселина. Најмање инвазивни
тест за дефицит пиридоксин-фосфат оксидазе је мерење ваниллактата у урину. Лечи се давањем пиридоксал-5-фосфата, што даје брз и трајан одговор.
Други назив овог обољења је пиридоксал фосфат-зависна епилепсија. Континуирана контрола напада настаје давањем 10 мг/кг пиридоксал фосфата на 6
часова преко назогастричне сонде или орално. Уколико се не лечи, долази до
леталног исхода.

Хиперпролинемија тип 2
У урођене поремећаје метаболизма са накупљањем метаболита који
инактивирају пиридоксал-5-фосфат сврстани су хиперпролинемија тип 2 и
пиридоксин-зависна епилепсија. Хиперпролинемија тип 2 је обољење код
кога постоји мутација у гену који кодира ензим дехидрогеназу пиролин-5карбоксиличне киселине, која учествује у катаболизму пролина. Тада због
неактивности овог ензима долази до нагомилавања у крви пиролин-5-карбоксилата, молекула чији пиролински прстен реагује са алдехидном групом
пиридоксал-5-фосфата путем Кновенагелове кондензације и доводи до његовог дефицита у организму. Клиничко испољавање код хомозигота су конвулзивни напади у детињству преципитовани инфекцијом, док застој у развоју
говора и развојни проблеми нису конзистентни. Пробанди су хомозиготи
за овај поремећај и имају вредности пролина у серуму >1300 микромол/л.
Напади се понављају до седме године живота. Лечење се спроводи давањем
витамина Б6.
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Пиридоксин-зависна епилепсија
Пиридоксин-зависна епилепсија је обољење са сличном патогенезом хиепрпролинемији тип 2, описано још 1954, од стране Ханта. У основи овог обољења
је дефицит ензима α аминоадипинске семиалдехид дехидрогеназе који доводи
до поремећаја у катаболизму пипеколинске киселине и нагомилавања пиперидеин-6-карбоксилата (П6К) који је у еквилибријуму са α-аминоадипинским семиалдехидом. П6К као високо реактивни молекул реагује са алдехидном групом пиридоксал-5-фосфата путем Кновенагелове кондензације и доводи до
његовог дефицита. У ликвору ових болесника повишен је ниво пипеколинске
киселине, у урину ниво α аминоадипат семиалдехида а мутирани ген се налази
на дугом краку хромозома 5. Ово је ретко обољење а инциденција је израчуната у Енглеској (1/700 000 рођених) и Холандији (1/396 000). Типична клиничка
испољавања почињу конвулзивним нападима од првог дана живота, а често
мајка осећа трзаје детета у трудноћи. Напади су типа инфантилних спазама,
ератичног миоклонуса, парцијалних клоничних и секундарно генерализованих напада. Често се јавља епилептички статус. У интерикталном периоду новорођенче је хиперексцитабилно и иритабилно. ЕЕГ показује генерализована
пражњења оштар спор талас комплекса, фокалне и дифузне шиљке, мултипне
шиљке, образац супресије пражњења и континуирану ритмичну Делта. Постоје
и друге клиничке слике које се зову варијанте пиридоксин-зависне епилепсије
а укључују касни почетак (после 28. дана), почетни повољан одговор на антиепилепике, почетни оговор негативан на пиридоксин а касније позитиван. У
лечењу се препоручује давање 100 мг пиридоксина и.в. уз ЕЕГ мониторовање
или давање пиридоксина пер ос у дози од 30 мг/кг 7 дана, а потом давање доза
одржавања 5-10-15 мг/кг дневно доживотно.

Хомоцистинурија
У урођене поремећаје метаболизма који захватају ензиме зависне од пиридоксал фосфата класификовна је класична хомоцистинурија. Ензим цистатион β синтаза катализује пиридоксал фосфат-зависну кондензацију серина
са хомоцистеином. Ово обољење је описано 1967. године а главна клиничка
испољавања су на централном нервном систему, оку и кардиоваскуларном
систему. Деца могу имати изглед сличан Марфановом синдрому, епилепсију,
менталну заосталост, прогресивну миопију, дислокацију сочива, остеопорозу и епизоде тромбоемболизма. Дијагноза се поставља на основу клиничке
слике, одређивањем концентрације хомоцистеина у крви и његових метаболита у мокраћи, одређивањем активности ензима у култури фибробласта
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коже, лимфоцитима или биоптату јетре, као и путем генске пробе. Око 50%
болесника има добар одговор на давање високих доза пиридоксина (250- 500
мг дневно) праћен смањењем метионина и хомоцистеина у плазми и хомоцистеина у урину.

ВИТАМИН Б12
Метилмалонска ацидемија
Ово обољење може настати због дефицита самог ензима метилмалонилкоензим А мутазе који претвара метил-малонску киселину у сукциничну киселину или због поремећаја метаболизма витамина Б12 и недовољног
стварања аденозил кобаламина, коензима метил малонил мутазе. Клиничка
слика је веома разнолика, а у свом најтежем облику испољава се летаргијом,
поремећајем исхране, повраћањем, тахипнејом и хипотонијом у првим данима живота која, уколико се не лечи, може да прогредира до смрти. У каснијем
периоду деца могу имати овакве метаболичке кризе у току инфекција или
оптерећења протеинима. Интелигенција код највећег броја болесника је
очувана. Лабораторијски резултати могу да показују ацидозу, анемију,
тромбоцитопенију, хиперглицинемију, хиперамонијемију и хипогликемију.
Дијагноза се поставља мерењем нивоа метилмалонске киселине у крви и
мокраћи a потврђује мерењем активности мутазе у култури фибробласта или
идентификацијом мутантног гена. Лечење акутних атака спроводи се хидрацијом, корекцијом ацидозе и побољшањем катаболичког стања. Витамин Б12
даје се у дози од 1 мг/24 часа. Дуготрајно лечење састоји се у примени нископротеинске дијете, л-карнитина и витамина Б12.

ЗАКЉУЧАК
Витамини групе Б учествују у патогенези преко двадесет урођених поремећаја метаболизма и користе су у њиховом лечењу.
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5.2 ИСТИНЕ И ЗАБЛУДЕ О
ВИТАМИНИМА У ПЕДИЈАТРИЈИ
Маја Ђорђевић, Милена Ђурић
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Сведоци смо неоправдане примене витаминских препарата код деце. Велики број мултивитаминских препарата, као и препарати појединих витамина
доступни су на тржишту и могу да се купе без контроле и савета лекара. Рекламе
са овим производима се налазе свуда око нас. Родитељи их купују и дају деци са
различитим циљевима: „да се детету побољша апетит”, „да се брже излече инфекције”, да „ојачају” и из бројних других разлога. Подаци из 1997. године указују да
50% деце у САД узраста до 2. године свакодневно користе различите витаминске
препарате, а периодично 25% деце узраста између 11 и 18 година.
Доказано је да правилна исхрана обезбеђује довољне количине витамина код
здраве деце и да је веома мали број витамина потребно надокнадити препаратима у циљу превенције неких болести и аномалија. Из поменутих разлога, у овом
тексту највише ће бити речи о примени витаминских препарата код здраве деце.
У нашој средини недостаци витамина су ретко последица недовољног уноса и
јављају се само у социјално најугроженијим срединама. Код болесне деце, симптоми
недостка витамина су последица поремећаја дигестије или апсорпције у гастроинтестиналном тракту и урођених поремећаја метаболизма (немогућност претварања
витамина у активни облик или грешке у спајању коензима са апоензимом).
Количина витамина неопходна за раст и развој означава се физиолошком,
док се количина витамина потребна за лечење хиповитаминозе назива фармаколошком дозом. Супрафармаколошком дозом означавамо ону количину витамина којом се подстиче активност дефицитарног ензима коме је тај витамин
коензим, као на пример код урођених метаболичких поремећаја.

ПРИМЕНА ВИТАМИНА У ЦИЉУ ПРЕВЕНЦИЈЕ БОЛЕСТИ КОД ДЕЦЕ
Плод добија највећи број витамина преко постељице. Сви хидросолубилни витамини прелазе из труднице у фетус. Према томе, ако трудница нема у
дефицит ових витамина у нормалној трудноћи неће га имати ни плод. Липосолубилни витамини, А, Д и Е пролазе кроз постељицу у плод највећим делом
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крајем трудноће. За разлику од поменутих липосолубилних витамина, витамин
К незнатно прелази из труднице у плод, а готово уопште га новорођено дете не
добија природном исхраном. Из поменутих разлога, добро је познато да свако
дете непосредно након рођења треба да добије витамин К у циљу спречавања
хеморагијске болести.
Профилакса рахитиса применом витамина Д у дози од 400 ИЈ до краја
прве године живота примењује се и даље код све новорођене деце и одојчади
на територији Србије. Са профилаксом се почиње одмах по рођењу и спроводи
до краја прве године живота.
Сматрамо оправданим да на овом месту поменемо примену препарата
фолне киселине код жена које планирају трудноћу у циљу превенције једног
броја конгениталних аномалија плода, првенствено дефекта неуралне цеви.
Дневне потребе у витаминима за здраво дете према препорукама Америчке академије за науку су дате у табели 1.
Табела 1.

Дневне потребе у витаминима

Витамин

Узраст
0-6 мес. 7-12 мес. 1-3 год. 4-6 год. 7-10 год. 11-14 год. 15-18 год.

А (РЕ)

375

375

400

500

700

1000

1000

Д (ИЈ)

300

400

400

400

400

400

400

Е (мг)

3

4

6

7

7

10

10

К (μг)

5

10

15

20

30

45

65

Б1 (мг)

0,3

0,4

0,7

0,9

1,0

1,3

1,5

Б2 (мг)

0,4

0,5

0,8

1,1

1,2

1,5

1,8

Б3 (мг)

5

6

9

12

13

17

20

Б6 (мг)

0,3

0,6

1,0

1,1

1,4

1,7

2,0

Б12 (μg)

0,3

0,5

0,7

1,0

1,4

2,0

2,0

Фолна
киселина (μg)

25

35

50

75

100

150

200

Х (μg)

10

15

20

25-30

65-120

65-120

65-120

Пантотенска
киселина (мг)

2,0

3,0

3,0

3-5

10

10

10

Ц (мг)

30

35

40

45

45

50

60

Легенда: 1 РЕ = 3,33 ИЈ витамина А

70

5. Метаболички поремећаји

МАКСИМАЛНО ДОЗВОЉЕН ДНЕВНИ УНОС ВИТАМИНА
Треба имати у виду да неконтролисана примена витамина може да има и
бројне нежељене последице, посебно када су у питању липосолубилни витамини. Имали смо прилике да лечимо болеснике са тешким знацима тровања
витамином Д. Мало је познато да употреба високих доза Ц витамина доводи до
надражаја желудачне слузнице и дијареје. У организму аскорбинска киселина
се метаболише у оксалат који се излучује мокраћом. Дуготрајна хипероксалурија може довести до стварања бубрежних каменаца.
С обзиром да у нашој земљи не постоје јасне смернице око максималних
дозвољених дневних уноса појединих витамина, сматрали смо корисним да вас
обавестимо о границама у другим земљама, које се могу применити и код нас.
Код лечења хиповитаминоза, или примене витамина као кофактора ензима у
лечењу урођених болести метаболизма треба, према препорукама применити
терапијске дозе.
Табела 2.

Максимално дозвољен дневни уноси витамина путем препарата

Витамин

Европа

САД

Енглеска

А μг (ИЈ)

3000 (10 000)

3000 (10 000)

1500 (5000)

Д μг (ИЈ)

50 (2000)

50 (2000)

25 (1000)

Е (мг)

300

1000

540

К (мг)

-

-

1

Ц (мг)

1000

2000

1000

Б1 (мг)

100

-

100

Б2 (мг)

-

-

40

Никотинска киселина (мг)

10

35

17

Никотинамид (мг)

900

35

500

Б6 (мг)

25

100

10

1000

1000

1000

Б12 (μg)

-

-

2000

Пантотенска киселина (мг)

-

-

200

Биотин (μg)

-

-

900

Фолна киселина (μg)
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ТЕРАПИЈСКА ПРИМЕНА ПОЈЕДИНИХ ВИТАМИНА
Болести као што су бери-бери, пелагра или скорбут готово да и нема у нашој
средини. Из тих разлога терапијска примена витамина је веома ограничена,
највећи број индикација је још у фази испитивања.
Витамин А је неопходан за диференцијацију и одржавање респираторног
епитела. Новорођенчад са веома малом телесном масом имају ниже нивое витамина А у серуму. Неке студије указују на оправдану примену витамина А код
новорођене деце са веома малом телесном масом на рођењу (смањује учесталост хроничне плућне болести), као и у лечењу неуробластома код деце.
Примена високих доза витамина Ц (и до 10 г парентералним путем), према
доказима бројних студија, не убрзава опоравак болесника са неким инфективним болестима, не успорава ширење канцера и не превенира појаву коронарне
болести код одраслих.
Због откривених неендокриних функција витамина Д, и данас се разматра могућност његове примене у циљу превенције карцинома колона, дојке и
простате.

ТЕРАПИЈСКА ПРИМЕНА ВИТАМИНА
У ЛЕЧЕЊУ УРОЂЕНИХ БОЛЕСТИ МЕТАБОЛИЗМА
Витамини А, Б1, Б2, Б12, Е, Ц, пантотенска киселина, биотин, препарати
фолне киселине имају велику улогу у лечењу једног броја урођених болести
метаболизма. Код ових болести дају се због њихове улоге као коензима, подстицања резидуалне ензимске активности или носача електрона у лечењу болести оксидативне фосфорилације. Код ових болесника они се дају у високим,
супрафармаколошким дозима и ординирају се од стране лекара који се бави
лечењем ових болести.

ЗАКЉУЧАК
Мишљења смо да употребу витамина у дечијем узрасту треба да контролишу педијатри. Индикације за примену витаминских препарата су јасне.
Примена мултивитаминских и других витаминских препарата код здраве
деце није индикована јер правилна исхрана обезбеђује довољно витамина.
Дуготрајна примена мултивитаминских препарата може да изазове нежељене
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ефекте. Погрешно је мишљење да примена витаминских препарата може да
надокнади потребе за витаминима, јер је њихова биоискористљивост из намирница знатно боља.
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5.3 КОРЕКЦИЈА ХИПО- И ХИПЕРНАТРЕМИЈЕ
Милош Јешић
Универзитетска дечја клиника, Београд

Концентрације натријума у крви од 145 до 150 mmol/L и 130 до135 mmol/L
називају се блага хипернатремија и хипонатремија. Изван овог интервала
(130-150 mmol/L) дефинисана је јасна хипонатремија и хипернатремија које захтевају корекцију и дијагностику са или без каузалне терапије.
Иницијални патофизиолошки проблем код диснатремија је промена
екстрацелуларне осмолалности, што доводи до кретања течности кроз ћелијску мембрану и нефизиолошке расподеле између одељака телесних течности.
Док последица за остале органе нема (осим ефеката дехидрације), мозак може
претрпети тешко оштећење. Патоанатомски, говори се о три супстрата: централна понтинска и екстрапонтинска мијелинолиза (ЦПМ и ЕПМ), едем мозга
и хернијација мозга. Раније се мислило да ЦПМ и ЕПМ превасходно настају
код хипонатремије, али данас се зна да су једнако могуће и код хипернатремије. Мијелинолиза се може завршити неуролошким оштећењем, али је могућ делимични или потпуни опоравак. Окидач за отпочињање мијелинолизе је
настала диснатремија, потом адаптација мозга, а брзина корекције натремије
може бити одлучујућа у заустављању или прогресији даљег оштећења које се
испољава више дана или недеља касније. Као узроци смртног исхода, далеко су
већег значаја едем и хернијација мозга, тако да је и терапија усмерена пре свега
на превенцију и лечење едема мозга, а потом на спречавање мијелинолизе.
Адаптација мозга на промену осмолалности је потпунија него што се раније сматрало. Постоје две фазе адаптације: брза, у току неколико сати и спора,
у току неколико дана. Код хипернатремије се током брзе фазе (неколико сати),
у ћелијама мозга нагомилавају електролити (Na, K, Cl). Током споре фазе (неколико дана), долази до нагомилавања „органских осмола“ (аминокиселине). На
тај начин се значајно повећава интраћелијска осмолалност и спречава смањење
волумена мозга (скупљање, смежуравање). Адаптација код хипонатремије подразумева супротне процесе: током брзе фазе из ћелија се избацују електролити,
а током споре аминокиселине. На тај начин се значајно смањује интраћелијска
осмолалност и спречава повећање волумена мозга, односно едем. Ови процеси
објашњавају како неки пацијенти имају екстремно низак или висок серумски
натријум током дужег периода без симптома. Познавање процеса адаптације
дозвољава нешто бржу корекцију серумског натријума код акутних диснатремија (до 1 mmol/L/h), а спорију код хроничних (никада преко 0,5 mmol/L/h).
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Табела 1.

Узроци хипернатремије и хипонатремије

Узроци ХИПЕРнатремије

Узроци ХИПОнатремије

Повећан унос натријума

Псеудохипонатремија
(артефакт код липемије и протеинемије серума)

Примена натријум бикарбоната
Ингестија кухињске соли или морске воде
Тровање кухињском сољу (злостављање ?)
Хипералдостеронизам

Хиперосмолалност
Хипергликемија
Манитол

Maњaк воде
Хиповолемијска хипонатремија
Нефрогени инсипидни дијабетес
Централни инсипидни дијабетес
Повећани невидљиви губици воде
Превремено рођено дете
Дејство грејних тела
Фототерапија
Недовољан унос
Недовољно дојење
Злостављање/занемаривање детета
Адипсија (одсуство осећаја жеђи)
Мањак воде и натријума
Гастроинтестинални губици
Дијареја
Повраћање/назогастрична сукција
Осмотски лаксанси (лактулоза)
Губици преко коже
Опекотине
Интензивно знојење
Ренални губици
Осмотски диуретици
Дијабетес мелитус
Хронична бубрежна болест
Полиурична фаза акутне тубулске
некрозе
Постопструкциона диуреза

Екстраренални губици
Гастроинтестинални (повраћање, дијареја)
Преко коже (знојење, опекотине)
Губици у трећи простор
Ренални губици
Диуретици (тиазиди и Хенлеове петље)
Осмотска диуреза
Постопструкциона диуреза
Полиурична фаза акутне тубулске некрозе
Јувенилна нефронофтиза
Полицистична болест бубрега (рецесивна)
Тубулоинтерстицијумски нефритис
Опструкциона уропатија
Церебрално условљени губитак соли
Ренална тубулска ацидоза (тип II)
Одсуство дејства алдостерона
Недостатак алдостерона
Псеудохипоалдостеронизам (тип I)
Инфекција или опструкција уринарног тракта
Еуволемијска хипонатремија
Синдром неадекватне секреције АДХ (постоперативно !)
Дезмопресин ацетат (терапијска примена)
Дефицијенција глукокортикоида
Хипотиреоидизам
Интоксикација водом
Хиперволемијска хипонатремија
Конгестивна срчана инсуфицијенција
Цироза јетре
Нефротски синдром
Бубрежна инсуфицијенција
Капиларно цурење услед сепсе
Хипоалбуминемија услед гастроинтестиналне болести
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Деца су знатно осетљивија на диснатремије од одраслих. Средња вредност натремије када се јавља хипонатремијска енцефалопатија је 120 mmol/L
код деце, а 111 mmol/L код одраслих. Озбиљни симптоми хипернатремије се
код одраслих јављају када натремија пређе 160 mmol/L, а код деце при знатно
нижим вредностима. Још један разлог чини децу испод 16. година осетљивијом
на диснатремије: однос величине мозга и лобање. Наиме, мозак достиже дефинитивну величину у 6. години, а лобања у 16. години.
Потребне анализе крви и урина код диснатремија: серумски Na, K, уреа,
креатинин и осмолалност. Из урина: Na, K и осмолалност. Мерење диурезе треба
спровести према потреби (критични пацијенти, нејасан узрок диснатремије)
Корекција ХИПЕРнатремије: прво би требало утврдити да ли је у питању
повећани унос натријума (нормоволемија), губитак воде или губитак воде и
натријума (хиповолемија) (Табела 1). Следећи корак је преглед пацијента и што
прецизније утврђивање степена дехидрације. Спровести анализе крви и урина
(види горе). Опште правило: Уколико је пацијент хиповолемичан, применити
физиолошки раствор и.в. до нормализације интраваскуларног волумена (обично током једног сата,10-20 ml/kg). Ово је једина ситуација када се код хипернатремије примњјује 0,9% NaCl. Након тога започиње смањење концентрације
натријума и.в. раствором који по правилу има мање натријума (NaCl /глукоза– 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, све до примене чисте 5% или 10% глукозе). Фактори који
одређују који ће раствор бити примењен су следећи:
• пацијент треба да прими током 24 h дневне потребе + дефицит (ако
постоји), уз стално прећење баланса течности и често мерење

телесне масе;
•

пацијент треба да добија одговарајућу количину глукозе/кг ТМ што се

потврђује нормалним гликемијама (исто важи и за калијум);
•

•

брзина смањивања натремије у крви треба да износи 0,5 mmol/h, а према новијим истраживањима да не прелази 1 mmol/h или 15 mmol/24 h
(0,5 mmol/h хронична, 1 mmol/h акутна хипернатремија).
Аdrogué формула:

Аdrogué формула је применљива и код хипо- и код хипернатремије. Резултат формуле је промена концентрације серумског натријума ако се употреби 1 L одређене и.в. инфузије. Брзину инфузије подешавамо да промена
натремије буде 0,5-1 mmol/h. Укупна телесна вода износи код деце 60%, а код
адолесцената 50% од телесне масе. Могуће је израчунати колико би се мењала
концентрација серумског натријума ако применимо растворе са различитом
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концентрацијом натријума (3% NaCl- 513 mmol/L; 0,9% -154 mmol/L; 0,45%-77
mmol/L; 0,225%-34 mmol/L; 0,11%-17 mmol/L, 5% глукоза итд.). Примену формуле треба да прате честе контроле клиничког стања пацијента и честе
биохемијске анализе. Биохемијски анализатори нове генерације анализирају
јонограм из неколико капи крви, чиме је избегнуто узимање веће количине
крви и артефицијелна анемизација, што је посебно важно код новорођенчади
и одојчади. Почетни период корекције (као и нагли скокови или падови концентрације), захтева одређивање натремије на 1-2 сата током 4-8 сати, а некад
и током дужег периода. Честe анализe натремије доприносе знатно ређој интервенцији због наглог пада концентрације натријума и појаве неуролошких
симптома (примена 3% NaCl и.в. 1 ml/kg/h, до максимално 6 ml/kg/h, односно
до повлачења неуролошких симптома).
Ређа ситуација када се и.в. инфузијом не може кориговати натремија је
тешка интоксикација кухињском сољу или терапијска примена натријума
(NaHCO3). Потребна количина воде да се натремија смањи довела би до хиперволемије, због чега је најадекватнија терапија хемодијализа.
Корекција ХИПОнатремије: за разлику од хипернатремије, код откривене
хипонатремије прво треба одредити осмолалност плазме да би се утврдило да
ли је реч о „правој“ хипоосмолалној хипонатремији или постоји нормална (псеудохипонатремија – липемија серума), односно повишена осмолалност (глукоза, манитол). Спровести остале потребне анализе крви и урина. Наредни корак је утврђивање волумског статуса (хипо-, хипер-, нормоволемија). Уколико
постоји хиповолемија надокнадити волумен физиолошким раствором током
једног сата. Натремија испод 124 mmol/L носи реалан ризик од конвулзија и
неуролошког оштећења. Хипонатремијске конвулзије су резистентне на антиконвулзиве, а кључна терапија је примена 3% NaCl и.в. као ургентна мера. Без
обзира на узрок, симптоматска хипонатремија никада не треба да се коригује
само рестрикцијом течности. Иако je примена 3% NaCl спасоносна мера, не
треба заборавити да пребрза корекција може изазвати неуролошко оштећење
(осмотска демијелинизација). Сваки 1 ml/kg/h 3% NaCl повећава натремију за
1 mmol/L. Ово правило се користи када се јаве конвулзије. Брзина корекције се
у току првог сата од појаве конвулзија може повећати до 4-8 mmol/L/h, односно
док конвулзије не престану. Истраживања су показала да је оптимална брзина
корекције натремије када нема конвулзија 15-20 mmol/L/48 h. Бржа корекција,
као и спорија од 10 mmol/L/48 h, повезују се са значајно вишим морталитетом.
Асимптоматска хипонатремија најпрецизније се коригује током дужег периода уз помоћ Аdrogué формуле.
Корекција хиперволемијске хипонатремије (Табела 1) је озбиљан клинички изазов. Код пацијента постоји вишак воде и натријума. Кључ терапије је
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ограничавање уноса воде и натријума. Диуретици су од користи, јер доводе
до елиминације воде и натријума. Код пацијената са нефротским синдромом
дејство диуретика је побољшано након инфузије албумина. Дете са конгестивном срчаном инсуфицијенцијом ће имати бољу бубрежну елиминацију воде и
натријума ако се терапијским мерама побољша хемодинамика. Међутим, код
пацијената са бубрежном инсуфицијенцијом, једина терапијска мера је ограничавање уноса течности пре него што се спроведе хемодијализа.
Ако је узрок нормоволемијске хипонатремије повећани унос воде, потребно је ограничити унос. Деци која имају хроничну хипонатремију због недовољног уноса натријума у исхрани, треба кориговати исхрану. Хипонатремија
због мањка кортизола и хормона тиреоидее, коригује се хормонском супституцијом. Основна мера корекције хипонатремије код СИАДХ је ограничење уноса течности. Али и код ове дијагнозе се у случају неуролошких симптома даје
и.в. 3% NaCl. Ова терапијска мера није идеална, јер доводи до повећања крвног
притиска са последичним повећаним излучивањем натријума и задржавањем
воде, због чега се на крају хипонатремија може продубити. Диуретици су од
користи, али треба имати у виду да изазивају елиминацију воде и натријума.
Стога је најбоље да се комбинују са и.в. инфузијом 3% NaCl.
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6.1 БОЛЕСТИ МАЈКЕ И НОВОРОЂЕНЧЕТА
Свјетлана Маглајлић-Ђукић, Милош Јешић
Универзитетска дечја клиника, Београд

Болести мајке у трудноћи (настале пре или у актуелној трудноћи) делују
на плод изазивајући мање или веће последице. Ефекте на плод могу имати 1)
аутоимунске болести; 2) обољења плућа и срца; 3) васкулопатије; 4) инфекције
мајке; 5) болести бубрега; 6) малигне болести, али и 7) супстанце којима се лечи
трудница (Табела 1 и 2).
Табела 1.

Најчешће тератогене супстанце

СУПСТАНЦА

ПОСЛЕДИЦА (РЕЗУЛТАТ)

Алкохол

Алкохолни синдром, микроцефалија, урођена срчана
мана

Аминоптерин

Мезомелија, кранијална дисплазија

Кумарин

Хипоплазија носа, хондродисплазија

Литијум

Епштајнова аномалија

Метил жива

Микроцефалија, слепило, глувоћа ментална
ретардација

Пенициламин

Кутис лакса

Фенитоин

Хипоплазија носних крилца, ИУРР, типичан фацијес

Стилбестрол

Карцином вагине у адолесценцији

Стрептомицин

Глувоћа

Лекови слични тестостерону

Вилиризација женског пола

Тетрациклини

Хипоплазија глеђи

Талидомид

Фокомелија

Триметадон

Конгентиалне аноамлије, типичан фациес

Валпроат

Спина бифида

(Скраћенице: ИУРР = интраутерина рестрикција раста)
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Табела 2.

Ефекат неких супстанци у трудноћи на новорођенче

СУПСТАНЦИЈА

ЕФЕКАТ

Анестетици

Депресија ЦНС

Инхибитор АСЕ

Олигохидрамнион, бубрежна инсуф.

Барбитурати

Депресија ЦНС

Бромиди

Раш

Кокаин

Превремено рођење, ИУРР

Деривати кумарина

Крварење

Индометацин

ПФЦ, крварење

Ив. примена течности без соли

Хипонатријемија

Недовољан унос гликозе

Хипогликемија

Локални анестетици

Брадикардија, конвулзије

Магнезијум сулфат

Респ.депресија, меконијални чеп

Морфин

Депресија ЦНС, апнеја, хипотонија

Нафтален и нитрофурантоин

Хемолизна анемија у дефициту Г-6-ПДХ

Окситоцин

Хипонатријемија, хипербилирубинемија

Фенобарбитон

Дефицит витамина К

Фенитоин

Крварење, дефицит витамина К

Пропранолол

Хипогликемија? апнеја?

Резерпин

Запушеност носа, поспаност, слаба терморегулација

Сулфонамиди

Истискивање билирубина са албумина,

Толбутамид

Хипогликемија

Тиазиди

Тромбоцитопенија

Аналози вит.К (велика количина)

Жутица

Скраћенице: ИУРР = интраутерусна рестрикција раста, ПФЦ = перзистентна фетална
циркулација, Г-6-ПДХ = гликозо-6-фосфат дехидрогеназа, МР = ментална ретардација

АУТОИМУНСКЕ БОЛЕСТИ
Плацентна баријера није апсолутно непропустљива, те мале количине феталне крви могу прећи у мајчину крв и стимулисати њен имунски систем на одбрану. Овај механизам представља основ инкомпатибилних болести новорођенчета (АБО и Rh алоимунизација, неонатална алоимуна тробоцитопенија).
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Други тип матерналних антитела која пролазе кроз плаценту и делују на
плод потиче од сензибилизације матерналног имунског система сопственим
антигенима и стварањем аутоантитела, а дијагноза њене болести претходи
дијагнози болести плода.
Антифосфолипидни синдром је последица стварања антифосфолипидних
антитела (АФЛ-Ат), тј аутоантитела против фосфолипида (ФЛ) или ФЛ везних
протеина. Најчешће ова антитела су: антикардиолипинска (АКЛ-Ат), лупусни
антикоагуланс и анти-β2-гликопротеин (АФЛ-Ат се утврђују и код 2-5% здравих
особа). Овај синдром се карактерише тромбофилијом, а последице су инсуфицијенција плаценте, побачај, оштећење раста плода, прееклампсија, тромбоемболије и превремен порођај.
Идиопатска тромбоцитопенија (1-2/1000) настаје као последица директног дејства антитромбоцитних антитела мајке, оболеле од идиопатске тромбоцитопенијске пурпуре (ИТП), која пролазе кроз плаценту и делују на површинске компоненте тромбоцита плода и новорођенчета (НН), доводећи до
склоности према, и по живот опасном, крварењу. Пренатални третман се спроводи у циљу смањења опасности од крварења и трауме плода и новорођенчета.
Тромбоцитопенија код НН обично траје 4-6 недеља.
Мијастенија гравис, аутоимунско неуромускуларно обољење, код 17% оболелих испољи се у трудноћи, а код 28% погорша се после порођаја. Код 90% пацијената се у серуму откривају антитела на ацетилхолинске рецепторе (анти АЦхР-Ат)
што спречава провођење кроз нерве. У трудноћи је честа егзацербација болести,
респираторна инсуфицијенција, «мијастеничне» кризе и смрт, а током порођаја
већи број компликација и интервенција (царски рез је 2 пута чешћи). Ризик за НН
укључује: НН мијастенију (10-20%), мада нема корелације између тежине мијастеније мајке и титра анти-АЦхР-Ат мајке са клиничком сликом болести НН, прематуритет, малформације (3,9%) и смрт. Код НН болест се обично испољава 3.
дана живота знацима респираторног дистреса и слабог сисања, што се постепено
повлачи кроз 1-4 недеље. Није запажен ризик од касније појаве ове болести..
Неонатални хипертиреоидизам је последица дејства тироид-стимулишућих антитела мајке (1/2000 трудноћа). Не треба заборавити да и у нормалној трудноћи постоји хиперметаболичко стање, изазвано естрогенемијом, које
личи на хипертиреозу. Фетални морбидитет и морталитет проистичу из изложености хипертиреози мајке. Болест НН се испољава у прва 2 дана живота
као: интраутерусна рестрикција раста (ИУРР), прематуритет, струма (може узроковати различит степен опструкције трахеје), егзофталмус, краниостеноза,
црвенило, срчана инсуфицијенција, тахикардија, аритмије, хипертензија, хипогликемија, тромбоцитопенија и хепатоспленомегалија. Третман се састоји у
примени антитиреоидних лекова. Болест пролази за 2-4 месеца.
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Гестациони херпес, ретка аутоимунска болест коже у трудноћи (1/50000
трудница), која, упркос имену, није везана за инфекцију херпес вирусом, у
којој се стварају аутоантитела на елементе адхезије између епидерма и дерма,
са последичним настанком субепидермних везикула и була, којима претходи
пруритус. Болест се обично јавља у другом или трећем триместру, али и у пуерперијуму и обично пролази после порођаја. Последице по НН су прематуритет,
ИУРР и везикуло-булозне промене по кожи које нестају ишчезавањем матерналних антитела из крви детета.
Антинуклеусна антитела (АН-Ат) настају у реуматским (системски еритемски лупус, реуматоид-артритис, болести везивног ткива, Сјегрен-ов синдром,
некротизирајући васкулитис), инфективним (хронични активни хепатитис, субакутни бактеријски ендокардитис, ХИВ, ТБЦ) и другим болестима и стањима
(диабетес мелитус тип Ι, мултипла склероза, фиброза плућа, силикон-гел имплантати и др.).
Системски еритемски лупус, болест мајке чија антинуклеусна антитела;
анти-Ро (СС-А) и анти-Ла (СС-Б) пролазе кроз плаценту и оштећују ткива
плода изазивајући неонатални лупус са срчаним блоком различитог степена,
дерматолошким, хепатолошким и хематолошким променама. Знаци болести
НН се јављају на рођењу или током прве недеље живота, а пролазе кроз неколико недеља или месеци.
Дијабетес мелитус може настати у трудноћи (гестациони диабетес код
око 5% трудница) или је постојао и пре трудноће. Ефекти на плод зависе од
тежине болести, a проблеми дијабетеса у трудноћи се могу свести на проблеме
од стране:
1) мајке: кетоацидоза, хипогликемија, прееклампсија, полихидрамнион и
ретинопатија, и од стране
2) НН: прематуритет, макросомија и порођајна траума, асфиксија, РДС,
транзиторна тахипнеја новорођенчета, хипогликемија, хипокалцијемија, полицитемија, некоњугована хипербиллирубинемија, конгениталне малформације, хипертрофија септума миокарда, синдром малог левог колона, тромбоза реналне вене и интраутерусна смрт плода.

ИНФЕКЦИЈА У ТРУДНОЋИ
Инфекција у трудноћи може да делује тератогено или да доведе до инфекције плода, а настаје хематогено, асцендентно или проласком кроз порођајни канал.
Ефекат инфективног агенса на раст и развој плода зависи од типа агенса, количине инокулума, гестације и потенцијала органа који је захваћен. Лечење обично
није могуће, а примарна превенција је главни начин болести (Табела 3 и 4).
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Табела 3.

Неке перинаталне вирусне инфекције

ВИРУС

ТИП

ПУТ

КРИТИЧНО ВРЕМЕ

МОГУЋИ ТЕШКИ
ЕФЕКТИ

ЦМВ

ДНА,
херпес

Транспл., асцендентно,
дојење

гестација, прим.
инф. тежа него рек.

Ф: ИУРР, хидропс,
хепатоспленомег.,
хориоретинитис,
микроцефалија,
церебр.
калцификације,
микрофталмија,
хидроцефалус
НН: жутице,
петехије, мала ТМ,
тромбоци- топенија,
хепатоспленомегалија

Рубела

РНА

Трансплацентно

Први триместар

ВКК, пурпура, катаракта, ретинопатија,
ИУГР, микроцеф.

ХСВ (1 и 2)

ДНА

Асцендентно
итрапартум

Интрапартум

Микроцеф., конвулз.,
МР, микрофталмија,
дисплазија ретине,
менингитис,
хориоретинитис
(ХСВ2)

Варичела Зостер

ДНА
Херпес

Трансплацентно

Конг.варичела:
< 2о гн
НН варичела:
5 д пре и 2 д
после порођаја

Конг.: хипоплазија
естремитета, ожиљци
по кожи, хориорет.,
атрофија кортекса,
микроцефлија
НН: интрапартум

Парвовирус
Б19

ДНА

Трансплацентно

Тешки ефекти
< 20 гн

Низак ризик за болест
Ф, спонтани побачај,
хидропс (анемија,
миокард.,хепатитис) и/
или мртворођеност

ХИВ

Ретровирус

Трансплацентно,
асцендентно
интрапартум, дојење

Све време

НН АИДС

Хепатитис Б

ДНА

85-95% асценд.
интрапартум,
акутна фаза
болести у трећем трим.,
дојење и контакт

Постнатално:
хронични хепатитис,
цироза, хепатоцел.
карцином

(Скраћенице: Ф = плод; МР = ментална ретардација, ВКК = урођена срчана мана)
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Табела 4.

Неке невирусне перинаталне инфекције

УЗРОЧНИК

ТИП

ПУТ

КРИТИЧНО
ВРЕМЕ

МОГУЋИ ТЕШКИ
ЕФЕКТИ

Гонокок

Грам - дипл.

Асцендентан

интрапартум

офталмија

ГБС

Грам + бакт.

Асцендентан

интрапартум

Рани почетак:
сепса, менинг.,
пнеумонија

Сифилис

Спирохета

Трансплацентни

Гестација,
теже ранија

Хепатоспленомегалија,
остеитис, хемолизна
анемија, пнеумонија,
тромбоцитопенија,
хидропс, лезије коже и
слузница, хепатитис,
мртворођеност

Токсоплазма

Интрацелуларни
паразит

Трансплацентни

Чешћа инф. у
Ι триместру, а
тежа у III

Мртворођ.,
хидроцефалус,
микроцефалус,
перивентр.калц.,
хепатоспл.мегалија,
асцит, конвулзије,
хориоретинитис и
слепило, фебрилн., раш,
глувоћа, МР

(Скраћенице: МР = ментална ретардација)

БОЛЕСТИ БУБРЕГА
Код умереног и тежег оштећења бубрежне функције, трудноћа представља
ризик за мајку (анемија, васкуларни поремећаји, абрупција плаценте, хипертензија, прееклампсија, погоршање функције бубрега) и плод (ИУРР, мртворођеност, прематуритет, полихидрамнион, а побачај средином трудноће није
редак). Уколико циркулишућем волумену (успешност трудноће при примени
дијализе је око 50%).
Трудноћа није неуобичајена за жене се трансплантираним бубрегом (описано је више од 7000), а често је прати: ИУРР, превремен порођај, хипертензија
и/или прееклампсија, као и мртворођеност. Одбацивање графта није условљено трудноћом. Циклоспорин се успешно користи у трудноћи и није описан његов тератогени ефекат.
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БОЛЕСТИ СРЦА
Перинатални морбидтет и морталитет мајке и плода повећавају болести
срца, а функционално стање срца пре и у раној трудноћи је важан индикатор
прогнозе (тешки поремећаји срчане функције доводе до смрти у 75%). Према
Њујоршкој кардиолошкој асоцијацији, боља прогноза се очекује код трудница
класификованих у функционални стадијум 1 (без симптома) и 2 (симптоми у
напору), него стадијум 3 (симптоми при нормалним активностима) и 4 (симптоми у миру). Последице по плод су превремено рођење, ИУРР, а описан је ризик од појаве аномалија срца у 26%. Већина лекова који се користе код трудница са срчаним манама, ретко имају споредне ефекте по плод.
Хируршка интервенција на срцу, уколико је могуће, треба да буде одложена
до завршетка трудноће, а у супротном, најбољу прогнозу има у другом триместру
трудноће. Матернални и перинатални морталитет зависе од типа интервенције.
Инфаркт миокарда током трудноће је редак (1/10000 трудноћа), најчешћи
је у трећем триместру, код мултипара, обично локализован на предњем зиду.
Матернални морталитет је 19-37%, а фетални је у функцији матерналног. Одскора је успешна акутна коронарна ангиопластика у трудноћи, а при примени
тромболитичке терапије ризик за плод није утврђен.
Успешне трудноће су описане код пацијенткиња са трансплантираним срцем.
Нежељени ефекти имуносупресивне терапије циклоспорином нису утврђени.
Ризик од тромбоемболија у трудноћи је 0,5-3/1000. Узроци су венска стаза, дуготрајно лежање, оперативно завршавање порођаја, инфекција, хеморагија, мултипла трудноћа, старија трудница, али и тромбофилија. При примени антикоагулантних лекова треба имати на уму да хепарин не пролази кроз плаценту, док варфарин
у првом триместру узрокује ембриопатије, а у другом и трећем, оштећење ЦНС.

МАЛИГНЕ БОЛЕСТИ
Учесталост малигних болести је 1/1000 трудноћа. Најчешће су карцином
цервикса (1/2200 трудница), дојке (1/1360-3200), затим вулве, оваријума, колона и ректоума, те леукемије, Хоџкин-ова болест и меланоми. Обично се болест
открива у узнапредовалом стадијуму, а није доказано да прекид трудноће мења
прогресију малигне болести. Описане су метастазе у плаценту и плод.
Одлука о третману малигне болести у трудноћи је тешка, јер представља
ризик за мајку и плод. Хируршка интервенција се може спровести у било које
време, мада је најбоље у другом триместру. Излагање зрачењу или хемотерапији

87

Свјетлана Маглајлић

у првом триместру може деловати на органогенезу и резултирати прекидом
трудноће или структуралним дефектима плода. При лечењу труднице са малигном болешћу, треба имати на уму да трудноћа мења ефикаснот, токсичност и/
или начин дозирања лека.
При савету трудници која је болесна, треба узети у обзир да њена болест
има ефекат на трудноћу и третман. (Табела 5)
Табела 5.

Ефекат болести мајке на плод

БОЛЕСТ МАЈКЕ
Цијаногена срчана мана
Дијабетес мелитус (умерен)
Дијабетес мелитус
Дроге
Ендемска струма
Гравесова болест
Хиперпаратиреоидизам

Хипертензија
ИТП
Алоимуна неутропенија и
Тромбоцитопенија
Малигни меланом
Мијастенија гравис

Миотонична дистрофија
Гојазност
Фенилкетонурија
Трансплантација бубрега
Rh и др. крвно-групне
Алоимунизације
Системски еритемски
лупус

ЕФЕКАТ НА ПЛОД
ИУРР
Велика ТМ. Хипогликемија
ИУРР

МЕХАНИЗАМ ДЕЈСТВА
Недовољна оксигенација
Хиперинсулинизам
Васкуларне промене,
инсуфицијенција плаценте
ИУРР, апстиненцијални синдром Ефекат лека и слаба исхрана
Хипотиреоидизам
Дефицит јода
Транзиторна тиреотоксиТрансплацентални прелаз
коза
Антитела ТСХ рецептора
Хипокалцијемија
Калцијум мајке пролази
плаценту и супримира
феталну паратиреоидну жл.
ИУРР
Инсуф.плаценте, хипоксија
Тромбоцитопенија
Трансплацентални прелаз
антитромб.антитела
Неутропенија или
Трансплацентални прелаз
Тромбоцитопенија
антифеталних неутрофилних или
тромбоцитних Ат
Тумор плаценте или плода
Метастазе
Транзиторна неонатална
Трансплацентални прелаз
мијастенија
Ат за ацетилхолинске
рецепторе
Неонатална миотонична
Аутосомно доминантно са
Дистрофија
генетском предиспозицијом
Макросомија, хипогликемија
Непознат
Микроцефалија, ментална
Повишен ниво фенилалаРетардација
нина плода
ИУРР
Uteroplacentalna
insuficijencija
Анемија, хипоалбуминемија,
Трансплацентални прелаз Ат на Аг
хидропс, жутица НН
феталних ћелија
Конг.срчани блок, раш,
Ат на срце, еритроците, леукоците и
анемија,тромбоцитопенија,
тромбоците, лупус антикоагуланс Ат
неутропенија, мртворођеност

Скраћенице:ИУРР = интраутерина рестрикција раста; TM = teлесна маса; ИТП =идиопатска
тромбоцитопенијска пурпура; Иг = имуноглобулини, At = антитела; Aг = aнтиген
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6.2 ЗНАЧАЈ ФАРМАКОВИГИЛАНЦЕ
У НЕОНАТОЛОГИЈИ
Борисав Јанковић
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије
„Др Вукан Чупић“, Београд

Према дефиницији СЗО „фармаковигиланца је интердисциплинарна научна област са практичним деловањем усмереним према откривању, процени,
разумевању и спречавању нежељених деловања и свих других проблема при
примени лекова“. Са аспекта свакодневног клиничког рада, фармаковигиланца
се бави нежељеним деловањем лекова (НДЛ), а овај фармаколошки ризик као
појавне облике може имати нежељене реакције и нежељене догађаје.
Нежељена реакција је свака штетна, ненамерно изазвана појава настала
при примени терапијске дозе лека, док нежељени догађај подразумева било
какво неповољно искуство које се временски, или по својој природи може повезати са применом неког лека. Сходно томе, нежељени догађаји укључују и
ненамерне инциденте услед погрешног дозирања, апликације ила изостанка
жељеног ефекта неког лека. Такође треба напоменути да као озбиљна нежељена реакција, односно догађај, дефинише свака појава која је за последицу имала
смртни исход или непосредну животну угроженост, инвалидност, продужење
болничког лечења или хоспитализацију која претходно није била индикована
из других разлога. Озбиљни нежељени ефекти лекова укључују и конгениталне
аномалије, односно „дефекте при рођењу“, као и карциногенезу.

ФАРМАКОТЕРАПИЈСКИ РИЗИЦИ У НЕОНАТОЛОГИЈИ
Поред неспорних достигнућа, неонатологија је у историји медицине забележена и по „катастрофалним“ НДЛ. Оваква квалификација се односи на низ
догађаја почевши од опште познате, глобалне талидомидске афере, преко инцидената мањих размера од којих треба издвојити појаву керн иктеруса услед примене сулфонамида, потом „gray baby” синдром као озбиљно нежељено деловање
хлорамфеникола, или респираторну и хепатичну инсуфицијенцију као последицу парентералне примене витамина Е.
Према студијама које су се бавиле фармакотерапијским ризицима у различитим добним групама, НДЛ се бележе код 9% хоспитализованих одраслих особа,
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12% педијатријских болесника и 30% новорођене деце која захтевају болничко лечење. Значајно већи фармакотерапијски ризик са могућим озбиљним НДЛ, код новорођене деце се може објаснити особеностима у одвијању процеса развоја и раста.
То значи да упркос интензивној матурацији, у периоду између 26. недеље гестације
и четири недеље после терминског порођаја, постоји значајно умањена и успорена
бубрежна и хепатична елиминација већине лекова. Осим тога, упркос интензивном
расту, телесна маса новорођеног детета је просечно 30 пута мања, а однос телесне
површине и телесне масе 2,5-2,7 пута већи у односу на одрасле особе. Непосредни
значај наведених података огледа се у знатном повећању фармакотерапијског ризика уколико се не уважавају посебности дозирања и интервала давања одређених
лекова. Код локалне апликације на кожу или слузокоже такође треба имати у виду
да услед поменуте разлике односа телесне масе и површине, истоветна количина
лека за новорођено дете, у односу на одраслу особу, значи више него двоструко
већу дозу по јединици телесне масе. Посебан аспект проблема представља неприлагођеност количине или концентрације лека сразмерно малим потребама новорођеног детета. Услед тога, код већине лекова за парентералну примену постоји
потреба десетоструког, а за апликацију појединих лекова (хепарин), неопходно је и
стоструко разблажење. Код мањег броја лекова разблаживање није могуће и они се
морају апликовати у веома малом волумену. У ову групу спада и витамин К који се
у циљу превенције хеморагијске болести даје сваком новорођенчету. Све наведено
носи значајан ризик који у случају изостанка одговарајућег разблаживања може да
значи 10 до 100 пута већу дозу или примену неодговарајућег растварача, а код давања малог волумена лекова који се не могу разблаживати, умањење или потпуни
изостанак ефекта. У медицинској литератури се наводи пример смртног исхода
код новорођеног детета услед стоструког предозирања морфина, а у сопственом
искуству имамо инцидент са успешно реанимираним срчаним застојем код новорођенчета које је пре екстубације примило дексаметазон разблажен раствором калијум-хлорида. Такође треба поменути понављане случајеве тешких облика касне
хеморагијске болести новорођенчета код којих смо као узрок означили неадекватну апликацију малог волумена (0,1 мл) витамина К.

НЕОДОБРЕНА ПРИМЕНА ЛЕКОВА У НЕОНАТОЛОГИЈИ
Значајно виши фармаколошки ризик на једној, уз мали маркетиншки интерес и могућу законску одговорност на другој страни, за резултат имају демотивисаност фармацеутске индустрије за клиничка испитивања лекова
намењених педијатријским болесницима уопште, а нарочито новорођеној деци.
Ову опште познату појаву прати раширена пракса неодобрене примене лекова
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у неонатологији. И у овој области неодобрена примена лекова може имати два
облика. Први је нерегистрована примена када се лек апликује у облику, или производи на начин који није одобрен од надлежних институција. У неонатологији
се као примери могу навести растварање таблетираних лекова (фенобарбитон),
или болничка припрема раствора за тоталну парентералну исхрану. Неодобрена
примена одобреног лека (тзв. off label примена) подразумева одступања од упутства произвођача у односу на дозу и интервал примене лека, као и неуважавање
ограничења у односу на узраст, односно наведене контраиндикације. По „off
label“ принципу новорођена деца добијају већину антибиотика (одступања у
односу на дозу и интервал примене), за неке од њих (карбапенемски антибиотици) се не поштују узрасна ограничења, а исто важи и за низ лекова који су
нарочито неопходни у простору одељења неонаталне интензивне неге (кофеин,
допамин, добутамин, седативи и др). Неодобрена примена лекова заступљена је
и у примарној здравственој заштити, а нарочито се односи на локалну апликацију лекова. Наиме, услед раније поменуте могућности прекомерне апсорпције
кроз кожу и слузокоже, већина ових лекова се не препоручује за примену код
новорођене деце. Размере проблема неодобрене примене лекова у неонатологији могу се сагледати кроз податке да се на овај начин примењује 70% лекова у
одељењима неонаталне интензивне неге, као и да таква пракса одговорна за 40%
свих нежељених ефеката. Упркос томе, у САД и већини западноевропских земља
неодобрена примена лекова се са медиколегалног аспекта процењује кроз однос
потецијалног ризика и могуће користи за болесника. У тој процени значајно место има и фармаковигиланца.

МЕТОДЕ И ОСОБЕНОСТИ ФАРМАКОВИГИЛАНЦЕ
У НЕОНАТОЛОГИЈИ
У складу с дефиницијом, фармаковигиланца првенствено подразумева откривање и евидентирање НДЛ. С обзиром да ће ова проблематика бити детаљније обрађена у наредној едицији „Проблеми у педијатрији“, довољно је истаћи
да је први корак у откривању НДЛ утврђивање каузалности, односно узрочнопоследичне везе између примене и нежељеног догађаја. Уколико се таква повезаност докаже, нежељени догађај се може сматрати НДЛ. Потом следи пријављивање НДЛ које се може вршити по два основна принципа. Први је спонтано пријављивање и мада се ради о темељном методу фармаковигиланце, према
свим досадашњим искуствима овакавим приступом био се у неонатологији
евидентирао само незнатан број НДЛ. Други, потенцијално знатно ефикаснији
приступ је тзв. проактивна фармаковигиланца. Од неколико могућности које
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она садржи, са аспекта неонатологије нарочито могу бити погодни подстакнуто пријављивање од стране произвођача одређеног лека, потом активно прикупљање података са унапред одређених „стражарских места“, као и кохортне
студије у којима се примена неког лека прати код одређеног броја болесника
у тачно предетерминисаном временском периоду. Невезано за начин, пријава
НДЛ се код нас врши на посебном формулару који се доставља Националном
центру за фармаковигиланцу као посебној организационој јединици Агенције
за лекове и медицинска средства.
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6.3 ПРАЋЕЊЕ ПСИХОМОТОРНОГ РАЗВОЈА
КОД ДЕЦЕ СА НОВОРОЂЕНАЧКОМ
ЖУТИЦОМ
Светлана Стефановић
Институт за здравствену заштиту деце и омладине, Нови Сад

Одавно је познат погубан утицај изражене индиректне хипербилирубинемије (ХБ) у неонаталном (НН) узрасту на каснији психомоторни развој (билирубинска енцефалопатија).
Керниктерус је узрокован таложењем билирубина у нуклеусна једра мозга,
најчешће базалне ганглије, понс и церебелум. Захваљујући данашњим техничким
могућностима, пре свега магнетској резонанцији, могуће је визуелизовати патолошке промене у постеромедијалном делу глобуса палидуса обострано, код деце
са испљеним клиничким знацима билирубинске енцефалопатије (керниктеруса).
Развој енергичних и ефикасних метода лечења неонаталне ХБ, уследио је
после тешких секвела хемолитичке болести, како на живот у најужем смислу
речи (леталитет чак 75%), тако и на квалитет живота (у старијем узрасту се
испољава неуролошком дискординацијом, поремећајем понашања и минималним церебралним дисфункцијама, које се некад откривају тек при поласку у
школу). Упркос томе и данас, у доба развијене медицинске науке, због неблаговременог третмана, дешавају се појединачни случајеви керниктеруса, што ипак
спада у раритет клиничке праксе.
Много чешће се педијатар у развојном саветовалишту среће са проблемом
мањих одступања у психомоторном развоју и код деце која су у неонаталном
периоду имала изражену хемолитичку болест, а која су благовремено и уз поштовање доктринарних ставова, адекватно лечена. Тада се обавезно отвара дилема
да ли је одступање у психомоторном развоју у првој години живота везано за:
1. ниво здравствене заштите (пренаталне и перинаталне),
2. чиниоце који се односе на врсту и трајање терапије, те насилни, нагли
прекид блиског контакта са мајком (заштитне наочари, ив. примена
течности при фототерапији - ФоТ и ексангвинотрансфузији - ЕСТ.
У радовима који се баве могућим утицајем врсте примењене терапије
НН ХБ на секвеле у каснијем прихомоторном развоју детета, највећа
пажња се поклања могућем ефекту фототерапије.
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Тестирање НН према Бразелтоновој скали за време и непосредно након ФоТ је показало да код НН са израженом ХБ постоји слаба оријентација, посебно визуелна. Најупечатљивија разлика се јавила током
ФоТ и одвојености од мајке, кад је код деце из студијске групе запажен,
поред лошијих способности оријентације, смањен мишићни тонус и
реакција самоумирења (self-quiting reaction). Та разлика је перзистирала још 3 дана након обустављања ФоТ.
Потврдило се да је лошија визуелна оријентација последица врсте лечења, а не начина примене ФоТ, које захтева опрекривање очију детета, односно да је директан прекид визуелне комуникације са околином
сам по себи неважан за начин понашања детета, већ да је од утицаја
једино изложеност светлу.
3. Токсични ефекат билирубина на психомоторни развој деце
Абнормалан неуролошки налаз се среће у 4,5% испитаника из групе
са концентрацијом билирубина >340 μмол/л у односу на 3,5% код испитаника са нижом ХБ, а израчунат релативни ризик од 1,2, указује
да ће висока концентрација билирубина у НН узрасту довести до
минорних моторних абнормалности, док учесталост сумњивог или
патолошког неуролошког налаза расте управо пропорционално са
нивоом билирубина.
Анализирајући резултате IQ скора, неуролошког налаза и стања слуха
код 41324 деце са ХБ у неонаталном периоду, Newman je закључио да
нема директне везе између IQ скора и нивоа билирубина, као ни између нивоа билирубина и сензонеуралне глувоће.
Ретроспективно испитивање 1948 тинејџера лечених од НН ХБ није
показало повезаност између нивоа билирубина и IQ скора, али је уочен повећан ризик од IQ <85 код особа мушког пола које су имале ХБ
>340 μмол/л.
Проспективним испивањем глобалног коефицијента развоја код деце
са НН ХБ у узрасту од 12 месеци, уочена је разлика у корист женског
пола, што може да укаже да постоје разлике у осетљивости можданих
структура на дејство високих концентрација билирубина између НН
мушког и женског пола.
На основу веома интересантне проспективне, 22-годишње студије НН
са ХБ >340 μмол/л, постављена је хипотеза да неонатална ХБ може
бити чак један од фактора у развоју менталних болести.
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Као лекар који први упознаје дете са ХБ и бори се за његово излечење у
раном неонаталном периоду, неонатолог (уз педијатра у саветовалишту дома
здравља) наставља са даљим контролама општег здравственог стања, а посебно
психомоторног развоја детета, те у случају сумње на одступање, упућује дете на
консултацију стручњацима других профила (дечји неуролог, дечји физијатар
и дечји психолог). Прегледи се врше по принципу превентивних, заказаних
контрола у узрасту од 6 недеља, 3, 6, 9 и 12 месеци, а у 2.години у тромесечним
интервалима. Напомињемо да су НН са израженом ХБ уписана у регистар ризика, те је потребно њихово праћење током прве 2 године живота.
Са 6 недеља се обавља класичан неуролошки неонатолошки преглед који
обухвата процену стања свести, стања тонуса и испитивање атавистичких
рефлекса, са посебним обраћањем пажње на спонтани положај детета и тонус мишића.
У узрасту од 3 месеца обраћа се пажња на мишићни тонус, разматра се
достигнути ниво психомоторног развоја у односу на физиологију узраста
(миљокази психомоторног развоја), те се очекује да чврсто држи главицу у
потрбушном ставу уз ослонац на отвореним шакама, да заинтересовано прати погледом околину и предмете, уз покретање очију 360° (пун круг), да гуче,
спонтано држи шаке отворене и почиње да хвата понуђену звечку.
Са 6 месеци очекујемо да зна да се самостално окрене са леђа на трбух и
обрнуто, да има развијен почетни баланс седења, да правилним хватом (палац,
остали прсти) хвата предмете и пребацује их из руке у руку, да почиње да изговара двослоге, препознаје родитеље, наглас се смеје, испитивачки разгледа
околину и непозната лица.
У узрасту од 9 месеци требало би да чврсто седи, да покушава да заузме
четвероножни положај и да пузи, да изговара са смислом бар 1-2 речи и задржава пажњу на пригодним играчкама 10-так минута.
Са 12 месеци самостално устаје, почиње самосталан ход уз придржавање,
изговара 5 речи са смислом, задржава пажњу 15-так минута, хвата ситне предмете «пинцета хватом», уме да шара оловком по папиру.
Одступање у мишићном тонусу (најчешће у глобалном, аксијалном тонусу, у виду хипотоније, а у ретким случајевима дистоније): дете треба упутити на
консултацију дечјем неурологу који или саветује вежбе постуралне мускулатуре или индикује потребу за физикалним третманом, те се у мултидисциплинарни тим укључује и дечји физијатар који бира врсту неуростимулационог
програма и врши надзор над њиховим спровођењем.
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У случају да педијатар примети одступање у односу на миљоказе развоја у
датом узрасту, а иначе, свако дете са израженом НН ХБ у узрасту од 12 месеци
треба упутити дечјем психологу
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7.1 ХИТНА СТАЊА У НЕОНАТОЛОГИЈИ
Александра Брегун-Дороњски
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад

Безмало сваки лекар је био у ситуацији да збрињава критично оболело
новорођенче. Овај задатак није нимало лак; збрињавање на сваки начин декомпензованог новорођенчета је и стресогени посао. Постојање сигнификантних
физиолошких промена везаних за рођење, мултипле конгениталне аномалије
које се прикажу често тек касније отежавају постављање дијагнозе (диференцијална дијагноза може бити преширока)(1). Због изнетих чињеница, у англосаксонској литератури се налази, ради лакшег памћења, сложени акроним
THE MISFITS, настао од енглеских термина за хитна стања у неонатологији а
који сам значи НЕШТО ШТО СЕ НЕ УКЛАПА ИЛИ НЕШТО ШТО ЈЕ ЛОШЕ. И
заиста, сва стања која ће бити наведена су стања у којима је новорођенче лоше
и, ако му се не помогне, и исход болести може бити лош.
T-Trauma (nonaccidental and accidental) ТРАУМА (акцидентална и
неакцидентална)
H-Heart disease/hypovolemia/hypoxia СРЧАНО ОБОЉЕЊЕ / ХИПОВОЛЕМИЈА/
ХИПОКСИЈА
E-Endocrine (congenital adrenal hyperplasia, thyrotoxicosis) ЕНДОКРИНИ
ПОРЕМЕЋАЈИ (конгенитална адренална хиперплазија, тиреотоксикоза)
M-Metabolic (electrolyte imbalance) МЕТАБОЛИЧКИ ПОРЕМЕЋАЈИ
(електролитни дисбаланс)
I-Inborn errors of metabolism: Metabolic emergencies УРОЂЕНЕ БОЛЕСТИ
МЕТАБОЛИЗМА: МЕТАБОЛИЧКА ХИТНА СТАЊА
S-Sepsis (meningitis, pneumonia, urinary tract infection) СЕПСА (менингитис,
пнеумонија, инфекција уринарног тракта)
F-Formula mishaps (under- or overdilution) ГРЕШКЕ У ПОСТУПКУ СА
ФОРМУЛОМ (премало или прекомерно разређивање)
I-Intestinal catastrophes (volvulus, intussusception, necrotizing enterocolitis)
ИНТЕСТИНАЛНЕ КАТАСТРОФЕ (волвулус, интусусцепција, некротички
ентероколитис)
T-Toxins/poisons ТОКСИНИ / ТРОВАЊА
S-Seizures КОНВУЛЗИЈЕ
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Како су нека од наведених хитних стања била излагана на претходним семинарима Педијатријске школе, и то не само у области Ургентне и интензивне
педијатрије, него и у другим педијатријским гранама, овде ће бити обрађени траума новорођенчета (акцидентална и неакцидентална) са аспекта хитног
збрињавања и новорођеначка сепса са истог аспекта.

ТРАУМА АКЦИДЕНТАЛНА И НЕАКЦИДЕНТАЛНА
Хитна процена стања новорођенчета са траумом главе је некада веома тежак процес (3). Дете може да има анамнестичке податке које су веома дискретни уз потпуно одсуство клиничких знакова трауме (посебно се ово односи на
неакциденталну трауму) (4,5). Знајући да су и сами симптоми и знаци неспецифични, некада је до дијагнозе тешко доћи, а управо рано постављање дијагнозе
у већине пацијената може да спречи дуготрајни морбидитет (5). Због тога се и
препоручује да се код новорођенчади и младе одојчади која у анамнези имају
неки догађај који је озбиљно пореметио виталне функције, обавезно процени
могућност трауме главе одговарајућим неуроимиџингом (МРК – преглед магнетном резонанцом, ЦТ – преглед компјутеризованом томографијом, УЗ – преглед ултразвуком). Рендгенограм главе није од велике користи, обзиром да новорођенчад и млада одојчад могу имати опсежне интракранијалне повреде без
фрактура костију лобање (6). Саветује се неуроимиџинг и код новорођенчади
и младе одојчади и у случају присуства скелетних траума и одсуства симптома
и знакова повреде главе.
Поступак са овим пацијентима зависи од симптома и знакова који постоје
а такође и од евалуације и потребе за стабилизацијом виталних функција.
Стабилизација виталних функција се обавља по познатом принципу АБЦ =
ABC (A = airway =успостављање проходности дисајног пута, B = breathing =
дисање, C = circulation = циркулација). Од осталих налаза који утичу на евалуацију стања, треба одредити ниво глукозе у крви, а важно је измерити телесну температуру. Појава модрица на глави или постојање интракранијалног
крварења обавезује лекара да одреди комплетну крвну слику, број тромбоцита,
протромбинско време и парцијално тромбопластинско време. Након стабилизације пацијента, приступа се неуроимиџингу.
Пацијента треба упутити на хоспитално лечење или га примити у болницу
(у зависности од тога да ли је прегледан у амбулантној или хоспиталној установи), повреду треба пријавити одговарајућој служби. Процена стања скелета и
офталмолошки преглед треба да представљају интегрални део прегледа.
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СЕПСА
Амерички стандард добре праксе за евалуацију неонаталне сепсе каже да
је следећа група лабораторијских прегледа неопходна код свакод новорођенчета са ректалном температуром ≥ 38оС (7). Премда је евалуација фебрилног
новорођенчета релативно некомпликована, толико је препознавање септичног новорођенчета, са мало специфичних симптома и знакова, доста тешко.
Симптоми и подаци из анамнезе на које треба посебно обратити пажњу су :
• Инапетенца (губитак апетита)
• Кожни раш
• Иритабилност
• Успаваност
• Апнеа
• Конвулзије
• Хипотермија
• Повраћање
• Жутица
Новорођенче може да оболи од неонаталне сепсе или које друге тешке
бактеријске инфекције а да има само дискретне симптоме.
Прецизно узета анамнеза болести мајке може бити од користи. Лабораторијске анализе у иницијалној фази обољења нису од велике помоћи код
инвазивних инфекција новорођенчета. Чак је у опсежној и добро документованој студији показано да је број леукоцита, анализиран код новорођенчади
са тешком бактеријском инфекцијом и код новорођенчади која нису имала
инфекцију, био од малог дијагностичког значаја и разлике (8,9). Једна студија је показала везу између снижених вредности леукоцита периферне крви
новорођенчета и вероватноће за постојање бактеријског менингитиса (10).
Анализа урина новорођенчади је такође од малог значаја и код пацијената
са инфекцијом уринарног тракта. (Око 14% фебрилне новорођенчади има
доказану инфекциоју уринарног тракта (11).
Свако новорођенче које пролази процедуру евалуације у правцу неонаталне сепсе или има знаке по живот опасног обољења нејасног узрока, треба да
добије антибиотску терапију.
Препоруке за избор и дозирање антибиотика су:
Ampicillin

50-100 mg/kg IV и

Gentamicin

2 mg/kg IV

Cefotaxime

50-100 mg/kg IV

Acyclovir

20 mg/kg IV

или
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Неонатална херпесна инфекција се издваја по следећим чињеницама:
• Симптоми могу бити веома оскудни
• Анамнеза болести мајке је негативна у чак 60-80% случајева (12)
Рано препознавање херпесне инфекције и рано започето лечење препаратом Аcyclovir, 20 mg/kg IV, може значајно снизити морталитет. Анализа цереброспиналне течности помоћу PCR (polymerase chain reaction) на херпес вирус треба
да је обавезна при сваком узимању овог материјала код новорођенчета.
Кутани целулитис неонатуса захтева енергичну примену антистафилококних лекова, као што је нпр. Сlindamycin 10 mg/kg IV. Омфалитис, као периумбиликална инфекција, треба некада хируршки да се лечи, уз давање течности
интравенски, а у циљу спречавања ширења инфекције на перитонеум. И овим
пацијентима је неопходна комплетна евалуација стања у правцу обољевања од
неонаталне сепсе.
Правилни поступци у дијагностици хитних стања новорођенчета су од
веома великог значаја за даљи ток болести пацијента, како непосредни, тако
ране и касне секвеле и крајњи исход.
Због тога је едукација из ове области место где се једнако добро може деловати на снижењу обољевања, као и у превентивним мерама које се спроводе
у перинаталној медицини.
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7.2 АНТИБИОТИЦИ У УРГЕНТНИМ
СТАЊИМА У ПЕДИЈАТРИЈИ
Георгиос Константинидис, Слободан Спасојевић
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад

УВОД
Антибиотици имају кључну улогу у лечењу бактеријских инфекција. Њихова широка примена донела је несумњиву корист огромном броју пацијената,
али је истовремено условила развој мултирезистентних сојева бактерија. Рационална употреба антибиотика једини је начин контроле овог проблема.

ФЕБРИЛНОСТ НЕПОЗНАТОГ УЗРОКА
Клинички значајна повишена телесна температура (ТТ) дефинише се као
ректално измерена ТТ>38оЦ. Код претходно здравог детета доброг општег
стања, узраста од 3 до 36 месеци ТТ≥39оЦ захтева даљу евалуацију у правцу
тешкх бактеријских инфекција (ТБИ). У ТБИ убрајају се: бактеријемија, бактеријски гастроентеритис, целулититис, менингитис, остеомијелитис, пнеумонија, септички артритис и инфекције мокраћних путева. Степен испитивања,
емпиријска употреба антибиотика и потреба за хоспитализацијом зависе од
узраста детета, општег стања и фактора ризика. На основу проспективних студија развијени су критеријуми ризика присуства ТБИ (Бостонски, Рочестерски
и Филаделфијски протокол).

НОВОРОЂЕНЧЕ И ДЕТЕ СА ЗНАЦИМА ИНТОКСИКАЦИЈЕ
Свако новорођенче и дете са знацима интоксикације, без обзира на узраст,
лечити у болничким условима. Након спроведеног скрининга на сепсу (комплетна крвна слика (ККС) са диференцијалном белом лозом, лумбална пункција
са цитолошком, биохемијском и бактериолошком анализом цереброспиналне течности (ЦСТ), анализа урина са уринокултуром) започиње се емпиријска
парентерална антибиотска терапија. Она подразумева комбиновану примену
антибиотика: за суспектну рану неонаталну сепсу - ампицилина и аминоглико-
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зида, односно ампицилина и цефалоспорина, а за касну неонаталну сепсу примену ванкомицина и аминогликозида, односно ванкомицина и цефалоспорина.
Примена цефтриаксона се не препоручује, јер су последњих година описани случајеви смртног исхода код новорођенчади приликом примене цефтриаксона и
препарата калцијума независно од времена и места апликације лека.
У случају позитивних фактора ризика (ХСВ инфекција мајке у тренутку
порођаја, примена електрода на поглавину плода, вагинални порођај, плеоцитоза ликвора, лезије коже, очију и уста) или уколико се након започињања
антибиотске терапије клиничко стање не побољша, размотрити могућност
постојања инфекције Херпес симплеx вирусом.
Деца узраста од 29 до 90 дана са ниским ризиком од ТБИ
Препоручује се један од два могућа поступка:
1. Лабораторијска обрада - ККС са диференцијалном белом лозом, анализа ЦСТ и мокраће. Уколико је број Ле<15x109/л, апсолутни број
неутрофила<10x109/л, а анализе ЦСТ и мокраће уредни, дати цефтриаксон (50 мг/кг ТМ им) и поново проценити стање пацијента након 24
часа.
2. Лабораторијска обрада – ККС и анализа урина са уринокултуром
без осталих лабораторијских испитивања и примене антибиотика.
Пажљиво посматрање и поновна процена клиничке слике током и
након 24 часа. У случају позитивних лабораторијских анализа, одговарајући поступак.
Деца узраста од 3 до 36 месеци са ниским ризиком од ТБИ
1. ТТ<39оЦ – кућно лечење без лабораторијске обраде и примене антибиотика, а контролни преглед у случају одржавања повишене ТТ дуже
од 48 часова или погоршања клиничких симптома.
2. ТТ>39оЦ – према препоруци Дечије болнице у Синсинатију: у случају
уредног вакциналног статуса и одговарајућег надзора лечити амбулантно без лабораторијске обраде и примене антибиотика. Друга могућност је лабораторијска обрада (ККС са диференцијалном белом
лозом, анализа урина са уринокултуром). Уколико је број Ле>15x109/л
и апсолутни број неутрофила>10x109/л, засејати хемокултуру. Ако се
наведеним испитивањем не утврди узрок фебрилности, неопходна
је поновна процена клиничке слике након 24 до 48 часова и примена
цефтриаксона (50 мг/кг ТМ им).
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ВАНБОЛНИЧКИ СТЕЧЕНА ПНЕУМОНИЈА
Инциденција пнеумонија код деце млађе од 5 година у Северној Америци
и Европи износи 36/1000 деце годишње, док је у земљама у развоју она 10 пута
виша. Пнеумонија може бити ванболнички стечена или хоспитална (нозокомијална).
Почетна антибиотска терапија је емпиријска, заснована на преваленцији
појединих узрочника ванболнички стечених пнеумонија у односу на узраст,
клиничку слику, епидемиологију и вакцинални статус.

Табела 1.

Емпиријска терапија ванболнички стечених пнеумонија према
узрасту, начину лечења и клиничкој слици
Болничко лечење,
са знацима сепсе,
алвеоларним
инфилтратом и/или
великом плеуралном
ефузијом

Узраст

Ванболничко
лечење

Болничко лечење,
без лобарног
или лобуларног
инфилтрата и/или
плеуралне ефузије

0-20
дана

Ø
(обавезна
хоспитализација)

Ампицилин +
аминогликозид
(гентамицин) +/цефотаксим ив

Ампицилин +
аминогликозид
(гентамицин) +/цефотаксим ив

3 нед.
до 3
мес.

Афебрилан:
еритромицин или
азитромицин по
Фебрилност
+/- хипоксемија:
хоспитализација

Афебрилан:
еритромицин ив
Фебрилан:
амоксицилин+/
цефотаксим ив

Цефотаксим ив

4 мес.
до 4
год.

Амоксицилин по

Вирусна пнеумонија:
не антибиотици
Остали: Амоксицилин
ив

Цефотаксим
или цефуроксим ив

5 до 15
год

Еритромицин,
кларитромицин
или азитромицин
пер ос

Еритромицин или
азитромицин ив +/амоксицилин ив

Цефотаксим или
цефуроксим ив +/азитромицин ив
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БАКТЕРИЈСКИ МЕНИНГИТИС
Акутни бактеријски менингитис и даље значајно доприноси морбидитету
и морталитету у дечијем узрасту. Хитна примена антибиотика смањује ризик
од компликација и смрти на мање од 15%.
Табела 2.

Препоручена емпиријска антибиотска терапија код суспектног
бактеријског менингитиса

Ванкомицин, 60 мг/кг ТМ/дан ив подељено на 6h + Цефотаксим, 300мг/кг/дан ив
подељено на 6-8h, или Цефтриаксон 100мг/кг ив/дан подељено на 12h првих 24h,
потом 100мг/кг/дан у 1 дози
#

Ако култура ликвора указује на Грам нег. микроорганизме, уместо ванкомицина
увести аминогликозид. Уколико је суспектна инфекција Листеријом
моноцитогенес, увести ампицилин ив.

Табела 3.

Дефинитивна антибиотска терапија у зависности од етиологије
бактеријског менингитиса

Узрочник и
његова сензитивност на
антибиотике

Антибиотик

Дужина терапије
некомпликованог
менинигитиса

Стрептококус пнеумоније
Осетљив на пеницилин
и цефалоспорине 3.
генерације
(МИК<0.1 микрог/мл)

Пеницилин Г 250,000-400,000 ИЈ/кг/дан ив
подељено на 4-6h
(макс. 24,000,000 ИЈ/дан) или
Цефотаксим 300 мг/кг/дан ив подељено 6-8h или
Цефтриаксон 100 мг/кг/дан ив подељено на 12h
првих 24h, потом 100 мг/кг/дан у 1 дози

10 дана

Интермедијарно осетљив,
резистентан или
високо резистентан
на пеницилин и цефалоспорине 3. генерације
(МИК >2.0 микрог /мл)

Ванкомицин 60мг/кг/дан ив подељено на 6h + или
Цефотаксим 300 мг/кг/дан ив подељено на 6-8h
или
Цефтриаксон 100 мг/кг ив/дан подељено на 12h
првиh 24h, потом 100 мг/кг/дан у 1 дози

10-14 дана

Најсерија менингитидис

Пеницилин Г
250,000-400,000 ИЈ/кг/дан ив подељено на 4-6h
(макс. 24,000,000 ИЈ/дан)

5-7 дана
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Хемофилус инфлуенце тип Б
Бета-лактамаза негативни

Ампицилин 300-400 мг/кг/дан ив подељено на 6h
(маx. 6-12г/дан)

10 дана

Бета-лактамаза
позитивни

Цефотаксим 300 мг/кг/дан ив подељено на 6-8h
или Цефтриаксон 100 мг/кг/дан ив подељено на
12h првиh 24h, потом 100 мг/кг/дан у 1 дози

10 дана

Пеницилин Г
400,000 ИЈ/кг/дан ив подељено на 6h или Ампицилин 300–400мг/кг/дан ив подељено на 6h

14-21 дана

+ Гентамицин
7.5 мг/кг/дан ив подељено на 8h

Првих 7 дана

Грам-негативне
ентеробактерије
(узраст < 3 месеца)

Цефотаксим 200-300 мг/кг/дан ив подељено на
6-8h или
Цефтриаксон 100 мг/кг/дан ив подељено у 2 дозе
првих 24h, потом 100 мг/кг/дан у 1 дози +
Гентамицин 7.5 мг/кг/дан подељено на 8h

21 дан након
стерилизације
цереброспиналне
течности

Култура ликвора негативна, али суспектна
бактеријска етиологија
или се бактеријска
етиологија не може
искључити

Цефотаксим
200 мг/кг/дан ив подељено на 6-8h или
Цефтриаксон 100 мг/кг/дан ив подељено на 12h
првиh 24h, потом 100 мг/кг/дан у 1 дози
+/- (у зависности од клиничког налаза) Ванкомицин 60 мг/кг/дан ив подељено на 6h

7-10 дана

Стрептококус групе Б
(узраст < 3 месеца)

ЗАКЉУЧАК
Неодговарајућа примена антибиотика доводи до неуспеха терапије, нежељених реакција на лекове и резистенције бактерија. Решавање овог проблема
захтева примену више различитих група мера – програме надзора примене
антибиотика, производњу нових антибиотика, дијагностичко тестирање
њихове примене, едукацију здравственог особља и пацијената и доношење и
спровођење смерница за примену антибиотика.
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7.3 ПРЕПОРУКЕ ЗА ИНИЦИЈАЛНО УРГЕНТНО
ЛЕЧЕЊЕ МЕНИНГОКОКНЕ БОЛЕСТИ
Александар Миленковић
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије
„Др Вукан Чупић“, Београд
Међу инфекцијама које доводе до сепсе, менингококцемија по својим специфичним карактеристикама заузима посебно место. Упркос побољшаном
лечењу, она је важан узрок морбидитета и морталитета у дечјем узрасту.
Досадашње смањење морталитета је постигнуто бољим препознавањем клиничке слике, ургентним реанимационим мерама у домену примарне и секундарне здравствене заштите и слањем пацијената у специјализоване терцијерне
установе које имају одељења педијатријске интензивне неге.
Полард и сарадници су 1999. године објавили, a 2007. године иновирали
aлгоритам за почетно лечење менингококне болести. Коришћење упутстава
најновијег алгоритма може помоћи у иницијалном третману критично оболеле
деце од менингококне болести на примарном и секундарном нивоу здравствене заштите. Због познате енглеске прагматичности и искуства аутора стеченог
у лечењу око 500 деце са менингококцемијом, као и скорашње иновације алгоритма (2007 године), сматрао сам да је корисно да се ови ставови чују и код нас,
наравно уз критични осврт и прилагођавање нашим условима.
Менингококна болест се може манифестовати септикемијом (са шоком)
или менингитисом (са повишеним интракранијалним притиском) или њиховом комбинацијом.

ПРИМАРНИ НИВО ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
Код високо фебрилног детета треба регистровати виталне знаке: телесну
температуру, број респирација у минутu, фреквенцу пулса и време капиларне
реперфузије. Ако је пулс убрзан а капиларна реперфузија успорена, пожељно
је да се измери крвни притисак. Прегледати кожу детета у целини. Основна
црта менингококне болести је петехијална или хеморагична оспа која не бледи
на притисак, али оспа може бити и атипична или одсутна. Ако се нађу знаци
шока, или само петехијална или хеморагична оспа која не бледи на притисак,
или се нађу знаци менингитиса, потребно је интравенски дати антибиотике, и
то цефотаксим 50 мг/кг или цефтриаксон 80 мг/кг. По мом мишљењу, кад се не
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може канилирати вена, по принципу “боље ишта него ништа”, антибиотици се
могу дати и интрамускуларно, првенствено у оне мишиће који су топлији од
осталих. Ако се већ канилира вена, укључује се инфузија физиолошког раствора, 20 мл/кг. Дете се транспортује санитетским возилом у болницу.

СЕКУНДАРНИ НИВО ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
Код сумње на менингококну инфекцију, треба консултовати педијатријске интензивисте и анестезиологе. Треба тражити знаке шока или повишеног
интракранијумског притиска. Ако ови знаци постоје, не саветује се лумбална
пункција.
Треба пратити фреквенце пулса и дисања, крвни притисак, ЕКГ, сатурацију кисеоником, перфузију и стање свести. Треба узети узорке крви за ККС,
хемокултуру, крвну групу, факторе коагулације, уреју, електролите, калцијум,
магнезијум, ацидобазни статус и гликемију.

ЛЕЧЕЊЕ ШОКА
Знаци компензованог шока су тахикардија, хладна периферија, продужено капиларно пуњење > 5 секунди (периферно, на пети или нокатној плочи)
или > 3 секунде (централно, на челу или стернуму), тахипнеја, сатурација кисеоником < 95 % код удисања собног ваздуха, хипоксемија (снижен парцијални
притисак кисеоника у артеријској крви), метаболичка ацидоза (базни дефицит
> 5 ммол/л), конфузија, поспаност, снижен ниво свести, смањена дуреза (< 1
мл/кг/сат). Хипотензија је касни знак и означава декомпензацију. Свако дете са
хладним екстремитетима, тахикардијом и продуженим капиларним пуњењем
треба лечити као пацијента са шок синдромом!
Терапија се започиње по принципу АБЦ (дисајни путеви, дисање и циркулација). Примењује се оксигенотерапија преко кисеоничне маске уз проток кисеоника од 10 л/мин. Одређује се гликемија. Треба канилирати две периферне
вене. Хиповолемија се коригује болусима колоида (пожељно 5 % албуминима),
или физиолошким раствором 20 мл/кг током 5 до 10 минута. Болус се понавља
по потреби. После сваког болуса процењује се да ли је дошло до побољшања
или погоршања циркулације. Кад се после два до три брза болуса течности уклоне знаци шока (мирнији пулс, брза капиларна реперфузија, топли екстремитети), потребно је даље стално праћење болесника, а њихово лечење се према
алгоритмима може наставити на нивоу секундарне здравствене заштите.
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Ако се стање шока одржава и после давања течности 60 мл/кг, позвати
анестезиолога да уради елективну ендотрахеалну интубацију. Контактирати
педијатријске интезивисте у терцијерним центрима. После интубације, урадити радиографију плућа, ставити назогастричну сонду и уринарни катетер.
Наставити са болусима течности од 10 до 20 мл/кг уз процену стања болесника. Очекивати развој едема плућа па у току вентилације користити позитиван
притисак на крају експиријума. Акo je крвни притисак снижен, преко периферне вене започети инфузију допамина. Ако је крвни притисак нормалан, преко
периферне вене се даје инфузија добутамина. Ако не дође до побољшања после надокнаде циркулаторног волумена и примене инотропа преко периферне вене, а живот детета је угрожен хипотензијом, консултовати анестезиологе
ради канилирања централне вене, преко које се укључује инфузија адреналина. Очекивати, пратити и кориговати хипогликемију, ацидозу, хипокалемију,
хипокалцемију, хипомагнезијемију, анемију, коагулопатију (дати свеже замрзнуту плазму 10 мл/кг), као и пораст интракранијумског притиска.
Обавезан је транспорт у пратњи лекара и техничара у одељење педијатријске интензивне неге у неком од терцијерних центара, уз претходну најаву телефоном и константан мониторинг у току транспорта.
Љ. Николић и сарадници су изнели следеће податке. На одељењу
педијатријске интензивне неге Института за здравствену заштиту мајке и детета Србије у седмогодишњем периоду (2000-2006. године) је лечено 45 дeце од
менингококне болести. Oд њих је 34 имало менингококну септикемију, која је
код троје деце имала летални исход. Из унутрашњости је транспортовано са
септикемијом 19 деце која су примила одговарајуће антибиотике и дошла са
укљученом инфузијом, пријем је најављен код 17 деце, 16 деце је имало адекватну пратњу лекара и техничара, 10 је транспортовано интубирано и вентилирано, а 4 деце је у току транспорта примало инотропе. Смртност од менингококне сепсе у наведеном седмогодишњем периоду је износила 8,8 %.
По моме мишљењу, због непредвидивог тока менингококне септикемије
са клиничком сликом шока, као и због наших услова у секундарној здравственој заштити, ова деца треба обавезно да се транспортују у терцијерне центре,
на одељења педијатријске интензивне неге, без обзира на иницијално добро
реаговање циркулације на болусе течности.Транспортовати их без интубације
и инотропа, уз пажљиво праћење виталних функција.
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ЛЕЧЕЊЕ МЕНИНГИТИСА СА
ИНТРАКРАНИЈУМСКОМ ХИПЕРТЕНЗИЈОМ
На пораст интракранијумског притиска указују снижење или флуктуација
нивоа свести, артеријска хипертензија, релативна брадикардија, нерегуларно
дисање, неједнаке, дилатиране или лоше реактивне зенице, фокални неуролошки знаци, абнормални положај или конвулзије и едем папиле (касни знак).
Лечење се започиње АБЦ поступцима и применом кисеоника. Одредити гликемију. Преко периферне вене се даје болус манитола 0,25 г/кг у току
5 минута, после чега се даје фуросемид, 1 мг/кг. Дати дeксаметазон, 0,4 мг/кг
интравенски. Саветује се блага рестрикција течности (физиолошки раствор
1200 мл/м2). Успорена капиларна реперфузија, > 5 секунди без тахикардије
није знак шока, већ само успорене циркулације у целини. Ако истовремено
постоје и знаци циркулаторног шока, лечити шок по претходно изнетим
постулатима. Ако знаци интракранијумске хипертензије прогредирају, позвати
анестезиолога ради ендотрахеалне интубације и контактирати педијатријске
интензивисте. Пре интубације поновити болус манитола. По интубацији,
ставити назогастричну сонду и уринарни катетер и хипервентилирати дете уз
контролу парцијалног притиска угљен диоксида капнометријом, који треба да
се одржава између 4 и 4,5 кПа (30-35 ммHg). Главу поставити у средњи положај,
подигнуту за 30°. Избегавати канилирање вена на врату. Mанитол и фуросемид
понављати по потреби, уз контролу осмоларности серума и артеријског крвног
притиска. Не оклевати у примени већих количина течности код присутног
шока. Седативе и мишићне релаксансе користити за безбеднију вентилацију
и транспорт. Пратити величину и реактивност зеница и лечити конвулзије.
Конвулзије лечити интравенском применом лоразепама у болусима од 0,1
мг/кг. Узети у обзир ректално давање паралдехида 0,4 мл/кг, као и интравенску примену фенитоина 18 мг/кг у току 30 минута уз праћење ЕКГ. Код нас
се од антиконвулзива најчешће примењују диазепам (0,25-0,5мг/кг) или мидазолам (0,1 мг/кг). Перзистентне конвулзије код интубираних болесника лечити лаганим болусом тиопентона 5 мг/кг уз праћење крвног притиска (због
могуће хипотензије), па наставити са инфузијом тиопентона (1–8 мг/кг/сат) и
инфузијом мидазолама (0,1-1 мг/кг/сат).
Дете транспортовати у одељење педијатријске интензивне неге у терцијерни центар, уз претходну најаву телефоном и у пратњи лекара и техничара, уз
адекватан мониторинг.
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ЛЕЧЕЊЕ МЕНИНГИТИСА БЕЗ ЗНАКОВА ШОКА
И ИНТРАКРАНИЈУМСКЕ ХИПЕРТЕНЗИЈЕ
Обезбедити проходне дисајне путеве, успоставити венску линију, применити
оксигенотерапију. Обезбедити нормалну хидрацију. Ако не постоје знаци шока,
интракранијумске хипертензије и респираторне инсуфицијенције, треба урадити
лумбалну пункцију. После лумбалне пункције дати антибиотике емпиријски. Ако
се лумбална пункција одлаже за више од пола сата, дати антибиотике и пре лумбалне пункције. Дати и дексаметазон 0,4 мг/кг подељено у 2 дневне дозе, 2 дана. Пратити развој болести. Није потребан транспорт у терцијерне медицинске центре.

КОРИСНИ ПОДАЦИ
Оријентациона телесна тежина (кг)(1-10 година)=(узраст у годинама+4 )x2
Нормални систолни крвни притисак (ммHg)(1-10 година)=>70+2xузраст
у годинама
Нормалне вредности респирација и пулса
Узраст

Респирације

Пулс

< 1 год

30-40

110-160

1-2 год

25-35

100-150

3-5 год

25-30

95-140

5-12год

20-25

80-120

> 12год

15-20

60-100

Допамин и добутамин
10-20 мцг/кг/мин, растворени 5 % глукозом, преко периферне вене
Адреналин
0,1 до 0,5 мцг/кг/мин, растворен физиолошким раствором, преко централне вене
Еендотрахеална интубација
Aтропин 0,2 мг/кг, тиопентон 3-5 мг/кг, сукцинил холин 2 мг/кг
Величина тубуса : (16 + године) : 4
Дубина тубуса : величина x 3
Aналгоседација: морфин 0,1 мг/кг, мидазолам 0,1 мг/кг
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Хипогликемија
Гликемија < 3 ммол/л
10 % глукоза 5 мл/кг болус, па као континуирана инфузија у количини
физиолошких потреба
Метаболичка ацидоза
pH < 7,20
(базни дефицит x кг x 0,3) : 2 = милилитара 8,4 % бикарбоната, споро интравенски.
Хипокалијемија
калијум < 3,5 ммол/л
0,25 ммола калијума/кг, разблажен 5 % глукозом у току 30 минута уз
праћење ЕКГ. Опрез код олигурије.
Хипокалцемија
укупни калцијум < 2 или јонизовани < 1ммол/л
10 % калцијум хлорид 0,1 мл/кг, максимално 10 мл, или калцијум глуконат
0,3 мл/кг, максимално 20 мл, споро интравенски, уз праћење ЕКГ.
Хипомагнезијемија
магнезијум < 0,75 ммол/л
50 % магнезијум сулфат 0,2 мл/кг у току 30 мин, максимално 10 мл.
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8. Кардиологија

8.1 КАКО ПРЕПОЗНАТИ ДЕТЕ СА БОЛЕСНИМ
СРЦЕМ, А БЕЗ ШУМА НА СРЦУ
Ида Јовановић
Универзитетска дечја клиника, Београд

Болести срца код деце су скоро по правилу асимптоматске. Када се и јаве
симптоми, они су нетипични за болести срца, као што су слабо напредовање,
честе респираторне инфекције, знаци опструкције на плућима и сл. Поред тога,
за дечји узраст је веома карактеристично да појава кардиолошких симптома најчешће указује на тешка или нелечена обољења, која захтевају хитно лечење. Из
тог разлога се поставља питање како се дијагностикују деца са болесним срцем?
Кључну улогу у дијагностици срца код деце имају педијатри у примарној
здравственој заштити, зато што су они ти који препознају децу са патолошким
налазом на срцу и упућују их на даљу дијагностику. Најчешћи начин препознавања болести срца код деце је појава шума на срцу који педијатар у примарној
здравственој заштити констатује као узгредан налаз, у току систематског преглда или у време неке акутне инфекције. При томе, велики број здраве деце током
детињства има функционалан шум, тако да педијатри у примарној здравственој
заштити имају тежак задатак да међу бројном децом са функционалним шумом
на срцу препознају шум органског карактера и упуте га на допунску дијагностику. Много ређи патолошки налаз који сигнализира могућ озбиљан проблем су
промене у тоновима (ослабљен, наглашен или удвојен тон, трећи тон, систолни
клик), поремећаји срчаног ритма, или артеријска хипертензија.
Вероватно је сувишно напомињати значај правовремене дијагностике болести
кардиоваскуларног система, али ћу навести неколико веома битних елемената.
1. Правовремено лечење срчаних мана, у фази када оне још увек нису довеле
до значајног и иреверзибилног ремоделовања срца је кључ добре удаљене
прогнозе у лечењу болести срца код деце. Данас се праве препоруке за избор оптималног тренутка за операцију сваке срчане мане, базиране на комплексној дијагностици, укључујући и преглед магнетском резонанцијом.
2. Један број болести срца је веома подмукао, асимптоматски и без или са
минимално измењеним налазом на срцу. Те болести се најчешће препознају прекасно, када је лечење без задовољавајућег ефекта, или се уопште
и не дијагностикују и разлог су превремене или напрасне смрти. Веома
смо често сведоци застрашујућих вести о смрти младих, наизглед здравих
особа, посебно спортиста.

121

Ида Јовановић

На табели 1. су наведена најчешћа обољења која су ”ноћна мора“ педијатара у примарној здравственој заштити. Поред тога, постоје две групе деце код
којих постоји висок ризик од непрепознавања озбиљног обољења срца, а то су:
1. спортисти, код којих постоји повећан ризик од напрасне смрти у напору, и
2. новорођенчад, код којих је у првим данима живота клиничка презентација свих, па и комплексних срчаних мана веома дискретна.
Табела 1.

Болести које се тешко препознају на примарном нивоу здравствене
заштите

Срчане мане

Кардиомиоапатије и/или поремећаји ритма

Атријални септални дефект
Инкомплетни АВ канал
Дуктус артериозус перзистенс
Вентрикуларни септални дефект,
јако велики или јако мали
Пролапс митралне валвуле
Бикуспидна аортна валвула
Аномалије кронарних артерија

Кардиомиопатије
Дилатациона
Хипертрофична
Аритмогена дисплазија десне коморе
Рестриктивна
Миокардитис
Поремећаји ритма
Синдром продуженог QТ интервала

Када се мало боље анализира клиничка презентација и налаз на срцу свих
описаних ентитета, јасно је да практично сви имају или благе, нетипичне сиптоме и/или дискретан патолошки клинички налаз. Из тог разлога постављени
су скрининг програми и дијагностички водичи дизајнирани тако да број непрепознатих болести срца код деце сведу на минимум.
У овом тексту ће се изнети основни принципи за препознавање тзв. ”клинички немих” кардиолошких ентитета у условима примарне здравствене заштите, са тежиштем на обољењима која захтевају лечење или имају потенцијал
за прерану или напрасну смрт.

Урођене срчане мане са лево-десним (ЛД) шантом
Урођене срчане мане са ЛД шантом се најчешће дијагностикују на основу шума на срцу који се генерише због стварања турбулентног млаза крви на
месту дефекта или на плућној артерији (због повећаног волумена протока).
Шум се не мора чути:
• уколико је септални дефект јако велики, са изједначеним притисцима
у срцу (велики вентрикуларни септални дефект, заједничка комора,
АВ канал),
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•

•

уколико је код преткуспидних дефеката плућна артерија јако дилатирана, тако да се упркос значајног ЛД шанта не убрзава проток у њој и
не генерише шум (нпр. атријални септални дефект),
уколико је ЛД шант веома мали, тако да се шум чује на малом пространству или нема довољно кинетичке енергије да се пренесе до површине грудног коша (мали дуктус артериосус персистенс, мускуларни
вентрикуларни септални дефект, мали атријални септални дефект). Те
шумове је тешко чути, посебно у одојачком периоду.

Веома је битно препознати мане са значајним ЛД шантом, зато што је правовремено лечење од кључног значаја. Атријални септални дефект или инкомплетни АВ канал без шума има широко и фиксно поцепан други тон на бази
срца. Код великог вентрикуларног септалног дефекта се чује наглашен други
тон над плућном артеријом, који се појачава како расте плућна васкуларна резистенција. Али без обзира која је основна мана, уколико је шант хемодинамски веома значајан ти болесници у одојачком периоду слабо напредују у телесној тежини, због чега се родитељи обраћају лекару. Педијатар тада обично
посумња на болест срца на основу изражене полипнее, диспнее и увећане јетре,
што су знаци повећаног протока кроз плућа и срчане инсуфицијенције. Поред
тога, деца са хемодинамски значајним ЛД шантом имају честе респираторне
инфекције, или клиничку слику сличну астми, тако да због тога често долазе
на прегледе. Уколико је број инфекција велики и/или уколико деца лоше реагују на стандардну терапију треба урадити рендгенски снимак срца и плућа.
Тај преглед је обично довољан да се препозна било која хемодинамски значајна
мана са ЛД шантом. Срчана сенка је увећана, са дилатираним трункус артериозусом, а плућна васкуларна шара појачана.
Клинички «неме» срчане мане са јако малим ЛД шантом, као што су мали
атријални септални дефект, мускуларни вентрикуларни септални дефект или
дуктус артериосус немају већи клинички значај. Данас се поставља питање да
ли такве мане уопште и треба лечити. Дијагноза се најчешће поставља случајно, приликом ехокардиографског прегледа који се ради из других индикација,
нпр. бављење спортом, функционални шум на срцу и сл.
Пролапс митралне валвуле (ПМВ) је једна од поремећаја код кога још увек
постоје велике дијагностичке и клиничке заблуде. Пре свега, феномен несавршене, тј. дисморфичне митралне валвуле је веома чест, и скоро по правилу
се погрешно окарактерише као ПМВ. Данас су јасно дефинисани клинички и
ехокардиографски критеријуми за постављање дијагнозе пролапса митралне валвуле. Клинички неми облици се манифестују аускултаторним налазом
систолног клика на врху срца, са или без повремене појаве карактеристичног
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шума митралне инсуфицијенције. Из тог разлога, појава «фантомског» органског шума на врху срца, посебно код деце у адолесценцији указује на вероватну дијагнозу ПМВ. Поред тога, тај ентитет је често праћен екстрасистолним поремећајима ритма, који су још један од честих индикација за ехокардиографски
преглед, који је метода избора за постављање дијаганозе ПМВ. Дијагностика
благе форме пролапсног синдрома је од клиничког значаја само код активних
спортиста, и то уколико су праћени поремећајима ритма и код особа са повећаним ризиком од инфективног ендокардитиса.
Бикуспидна аортна валвула је најчешћа урођена срчана мана која се јавља код 1-2% особа у општој популацији. Уколико није праћена хемодинамски
значајном стенозом или инсуфицијенцијом клинички налаз на срцу је веома
оскудан и манифестује се систолним кликом над аортним ушћем (чујан на
Ербу и на бази десно). Бикуспидне аорне валвуле током живота, обично после
40. године живота калцификују и постају стенотичне валвуле. У детињству и
адолесценцији имају значаја само као место потенцијалног инфективног ендокардитиса.
Аномалије коронарних артерија, урођене или стечене (после прележане
Кавасакијеве болести) су клинички обично неме. Дијагностикују се у случају
појаве знакова значајне миокардне исхемије, када дете показује знаке исхемијске болести срца. Тада се региструју промене на ЕКГ-у. Ехокардиографски
се могу приказати поремећаји исходишта и морфологије великих коронарних артерија. Метода избора у дијагностици је катетеризација срца са коронарографијом.
Код клинички немих обољења, дијагноза се ретко поставља, осим случајно, као узгредан налаз. На жалост, релативно велики број особа са непрепознатим обољењима коронарних артерија доживи напрасну смрт, а дијагноза се
поставља пост мортем.

БОЛЕСТИ СРЧАНОГ МИШИЋА, ТЈ. КАРДИОМИОАПАТИЈЕ И
МЕМБРАНОПАТИЈЕ ПОРЕМЕЋАЈИ СРЧАНОГ РИТМА
Последњих година је формиран појам болести самог миокарда, ткз. кардиомиопатије (КМ) и болести мембране миоцита, тј. мембранопатије. У тој групи
је највећи број поремећаја срчаног ритма. Према томе, те две групе болести се
суштински преклапају и делом деле клиничку слику. Скоро да нема КМ без
поремећаја срчаног ритма.
Кардиомиопатије су веома подмукла обољења, која годинама, а некада и деценијама остају клинички неми. Када се клинички манифестују, дају
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различиту симптоматологију. То су најчешће различити поремећаји срчаног
ритма и/или знаци срчане инсуфицијенције. Доста често су праћене и поремећајима хемодинамике, као нпр. митралном инсуфицијенцијом или опструкцијом излазног тракта леве коморе. У тим случајевима се може чути
шум, типичан или нетипичан. Највећи број кардиомиопатија је праћен значајним увећањем срчане сенке, тако да се понекада дијагноза постави узгредно, када се због респираторне инфекције уради рендгенски снимак срца
и плућа. Из тог разлога постоји правило да свако дете са великим бројем респираторним инфекција или других респираторних проблема захтева рендгенски снимак срца и плућа. Крајња дијагноза се поставља на бази ЕКГ-а и
ехокардиографски.
Кардиомиопатје су најчешћи узрок напрасне смрти деце-спортиста, а
дијагностикују се код око 30% спортиста који су напрасно умрли. Баш због
тога што у до те мере клинички неми, код спортиста је уведено правило обавезног кардиолошког прегледа, који подразумева анамнезу, клинички налаз и
ЕКГ. На основу та три прегледа се са великом вероватноћом могу препознати
различите „неме“, кардиомиопатије.
Поремећаји срчаног ритма могу бити стални или пароксизмални. Поред
тога, неке од аритмија дете осећа и само пријави тегобу, а неке, по правилу малигне аритмије дете не осећа. Оне су и предмет овог текста.
Малигне аритимије, које угрожавају живот детета, као што су вентрикуларне тахикардије, најчешће прате озбиљне болести срца, посебно акутни
миокардитис и кардиомиопатије. Тада се дијагностикују тако што се препозна
основна болест, а потом трага за поремећајима ритма.
Још опасније су потпуно неме болести, као што су синдом продуженог
QРТ интервала или аритмије изазване напором, потом Бругада синдром и сл.
Све оне су један од честих узрока смрти спортиста или смрти током напора,
стреса и сл. Из тог разлога се у програмима за регрутовање и праћење особа у
активном спорту предвиђа и тест оптерећења.
Правилна едукација лекара у примарној здравственој заштити је кључ за
правовремену дијагностику болести срца. Код свих нас постоји страх од превида и зато се организују предавања, кратки курсеви, водичи добре праке и
друго да олакшају и поправе квалитет рада. Постоје две групе деце, код којих
постоји повећан ризик за непрепознавање озбиљних болести срца, које могу
лако довести чак до смртног исхода. То су група новорођене деце и активни
спортисти. За те две ситуације постоје едукативни курсеви у нашој земљи и
штампани дијагностички водичи, са циљем да се број непрепознатих пацијената сведе на минимум.
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8.2 БЕТА-БЛОКATOРИ У
ДЕЧИЈОЈ КАРДИОЛОГИЈИ
Јован Кошутић
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије
„Др Вукан Чупић“, Београд

УВОД
Док су индикације за примену бета блокатора код поремећаја ритма у
деце релативно чврсто успостављне, њихова улога у лечењу педијатријске конгестивне срчане инсуфицијенције (КСИ) и различитих форми педијатријских
хипертрофичних миокардиопатија постала је интересантна клиничарима тек
последњих десетак година. Овај текст обрађује механизме деловања, теоретске
предности и практичне ефекте премене бета блокатора код деце са КСИ услед
поремећаја систолне функције системске коморе, код деце са симптомима и
знацима КСИ али код којих је систолна функција системске коморе очувана,
код деце са поремећеном дијастолном функцијом системске коморе као и код
деце са хипертрофичним миокардиопатијама различите етиологије.

БЕТАБЛОКАТОРИ КОД ДЕЦЕ СА
КОНГЕСТИВНОМ СРЧАНОМ ИНCУФИЦИЈЕНЦИЈОМ
Основни механизми деловања бета блокатора код адултних пацијената са
хроничном КСИ могу се поделити на: 1. анти-адрененергичке (заштита од директног токсичног ефекта прекомерне и дуготрајне стимулације симпатикуса); 2. анти–исхемијске (поправљају однос потреба према потрошњи кисеоника); 3. антиаритмијске (штите од малигних аритмија); 4. хемодинамске (поправљају систолну
и дијастолну функцију системске коморе и доводе до њеног повољног ремоделовања). Етиологија и патофизиологија КСИ код деце су, међутим, битно различите
у односу на адултне пацијенте. Код одраслих пацијената основни узрок хроничне
КСИ је исхемијска миокардиопатија са поремећајем систолне функције леве коморе (ЛВ) који се обично јавља након прележаног инфаркта миокарда. Код деце,
КСИ са поремећајем систолне функције ЛВ среће се након прележаног миокардитиса или код деце са идиопатском дилатационом миокардиопатијом односно након хирушких корекција комплекснх урођених срчаних мана. Осим тога, значајан
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број деце може имати изражене симптоме и знаке КСИ али уз очувану систолну
функцију системске коморе. С друге стране, код одређеног броја деце са симптомима и знацима хроничне КСИ, системска комора не мора обавезно бити лева, већ
може бити и десна, или морфолошки недефинисана, или могу имати само једну комору. Најзад, разлике у одговору на примењену терапију везане за узраст додатно
компликују механичко преношење адултнх фармаколошких стратегија у лечењу
хроничне срчане инсуфицијенције на педијатријску популацију.

ТЕРАПИЈА БЕТА БЛОКАТОРИМА КОД ДЕЦЕ СА ХРОНИЧНОМ
КОНГЕСТИВНОМ СРЧАНОМ ИНСУФИЦИЈЕНЦИЈОМ УСЛЕД
СИСТОЛНЕ ДИСФУНКЦИЈЕ СИСТЕМСКЕ КОМОРЕ
Код одраслих пацијената са хроничном КСИ услед систолне дисфункције системске ЛВ више од 20 великих двоструко слепих студија проведених код више од
10.000 пацијената са применом различитих бета-блокатора II и III генерације показало је да хронична примена бета-блокатора поправља систолну функцију ЛВ и
доводи до реверзије њеног патолошког ремоделовања, успорава клиничку прогресију болести и, више него било који други хронично премењивани лек, смањује ризик од смртног исхода а посебно од изненадног смртног исхода. Насупрот бројним
студијама проведеним код одраслих, студије везане за место и улогу терапије бета
блокаторима у лечењу хроничне КСИ код деце обухватају мали број пацијената са
опречним закључцима и појавом бројних дилема и нерешених питања. До тренутка писања овог рукописа у свету је објављено укупно 9 ретроспективних и 4 проспективне студије. Осам од 9 ретроспективних студија показало је повољан ефекат
примењена терапије али је само једна од ових студија била већа мултицентрична
док су све остале обухватале мали број пацијаната. Од 4 објављене проспективне
студије 2 су биле «слепе». Повољан ефекат примењене терапије уочен је у 3 од 4
ове студије. Све ове студије укупно су обухватиле само око 300 педијатријских пацијената. Три четвртине ових пацијената имало је дилатациону миокардиопатију
различите етиологије док је код 1/4 дијагноза била нека од урођених срчаних мана.
На примењену терапију клиничко пробољшање уочено је код 2/3 а ехокардиографско код ¾ ових пацијената. На жалост, једина до сада објављена велика, мултицентрична, рандомизирана, проспективна, двоструко-слепа студија није потврдила
повољан ефекат терапије карведилолом код деце са конгестивном срчаном инсуфицијенцијом услед систолне дисфункције системске коморе.
У највећем броју студија код деце са КСИ везаних за процену ефеката терапије бета-блокаторима коришћен је практично само један лек: карведилол. Карведилол је бета-блокатор треће генерације са антагонистичким дејством и према
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β1 и β2 и према α рецепторима. Његовом применом остварује се комплетнија
бета-блокада него при давању кардиоселективних β бета-блокатора друге
генерације (метопролол). Изразити негативни инотропни ефекат ублажен је
његовим вазодилататорним деловањем са смањивањем “afterload-a” и потрошње
кисеоника. Блокада α1 рецептора доводи до смањивања ризика како од малигних
аритмија тако и степена хипертрофије миокарда системске коморе. Лек такође
испољава антиоксидативно дејство са смањивањем нивоа слободних радикала
и циркулишућег ендотелина; поправља и систолну и дијастолну функцију
ЛВ; побољшава искористивост енергетских супстрата уз смањење потрошње
кисеоника; смањује експресију нискоенергетских феталних миокардијалних
протеина и смањује пролиферацију фиброзног миокардијалног матрикса. Дозирање
лека екстраполисано је из адултних студија. Почетна доза лека је 0,1 мг/кг док се
максимална креће у распону од 0,7-1мг/кг/дан (подељено у 2 дозе) уз постепено
увођење (удвостручење почетне дозе сваке 2 недеље). Оптималне педијатријске дозе
и режим давања још увек, међутим, нису поуздано утврђени. Нежељени ефекти се
срећу код 30-50% пацијената али су углавном благи и добро се толеришу.

ТЕРАПИЈА БЕТА БЛОКАТОРИМА КОД ДЕЦЕ СА ХРОНИЧНОМ
КОНГЕСТИВНОМ СРЧАНОМ ИНСУФИЦИЈЕНЦИЈОМ И ОЧУВАНОМ
СИСТОЛНОМ ФУНКЦИЈОМ СИСТЕМСКЕ КОМОРЕ
Преваленца КСИ код деце са УСМ као што су хемодинамски значајан отвор
међукоморске преграде или комплетан атрио-вентрикуларни септални дефект
износи и до 20%. Код оваквих пацијената систолна функција системске коморе
је очувана али је проток кроз плућна повишен. Клинички, овакви пацијенти
се презентују појавом тахипнеје, диспнеје, знојења, замарања, и слабијим
напредовањем у телесној маси што се традиционално објашњавало хемодинамским факторима. Новији радови, међутим, показали су да је изражена неурохормонска активност, са значајно повишеним нивоима катехоламина, алдостерона и
ренина, а не повишен проток кроз плућа, узрок симтома конгестије. Серијом радова од којих је најважнији CHF-PRO-INFANT студија, Buchhorn и сарадници су
доказали да примена пропранолола у дози од 2мг/кг/дан (подељено у 3 дозе), као
додатка пуној стандардној антиконгестивној терапији (дилакор, дуиретици, АСЕ
инхибитори), код одојчади млађе од 3 месеца са тешком КСИ услед великог леводесног шанта, доводи до значајног побољшања клиничких симптома и знакова
конгестије. За разлику од деце која су била на пуној стандардној антконгестивној
терапији али без пропранолола, деца која су примала и пропранолол знатно су
боље напредовала у телесној маси, имала су изражен пад броја респирација и
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броја срчаних откуцаја и код свих је терапија диуретицима или обустављена или
су дозе лекова битно смањене. Радови Buchhorn-а и сарадника су потенцијално од
изузетног значаја јер би у будућности умногоме могли да промене начин лечења
новорођенчади и млађе одојчади са симптомима и знацима тешке КСИ услед великог интракардијалног шанта.

ТЕРАПИЈА БЕТАБЛОКАТОРИМА КОД ДЕЦЕ СА
ДИЈАСТОЛНОМ СРЧАНОМ ИНСУФИЦИЈЕНЦИЈОМ
Бројни радови показали су да терапија бета-блокаторима код одраслих
заједно са опоравком систолне доводи и до значајног побољшања дијастолне
функције леве коморе. Доказано је да примена карведилола доводи до побољшања како ране тако и касне коморске дијастолне релаксације, уз повољно
коморско ремоделовање и смањивање степена митралне инсуфицијенције.
За разлику од одраслих, има веома мало објављених радова у вези деловања
терапије бета-блокаторима на дијастолну функцију леве коморе код деце са
КСИ. Buchhorn и сарадници су показали да примена пропранолола код млађе
одојчади са симптомима и знацима КСИ услед великог лево-десног шанта доводи до смањивања степена хипертрофије зидова ЛВ и до њеног повољног
ремоделовања уз пад средњег притиска у левој преткомори и end-дијастолног притиска у ЛВ. Повољне ефекте на дијастолну функцију системске коморе
бета-блокатори остварују блокадом повишене активности рецептора за ангиотензин II, ендотелин А и фактор раста везивног ткива. Значајно поље будућег
истраживања уз бројне дилеме и опрез биће процена ефеката терапије бетаблокаторима на дијастолну функцију системске коморе код деце са рестриктивном миокардиопатијом, код пацијената са једнокоморском (Фонтановом)
циркулацијом и код деце са системском десном или недефинисаном комором.

БЕТА БЛОКАТОРИ КОД ДЕЦЕ СА
ХИПЕРТРОФИЧНИМ МИОКАРДИОПАТИЈАМА
Бета-блокаторисеутерапијиидиопатскиххипертрофичнихмиокардиопатија
(ХМ) примењују готово 20 година али, на жалост, готово сви објављени радови
везани су за шведске и, нешто мало, за француске ауторе, услед чега ова терапија
није довољно широко прихваћена. Шведски аутори доказали су да високе дозе
бета-блокатора (пропранолол 5-23 мг/кг/дан) код деце и адолесцената са идиопатском ХМ доводе до реверзије ЕКГ промена, смањивања дебљине зидова леве
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коморе, смањивања степена динамске субаортне опструкције и уштеде енергије.
Ефекат терапије је дозно-завистан и код деце са идиопатском ХМ може 5-10 пута
да смањи ризик од смртног исхода. Смртност деце са идиопатском ХМ статистички је значајно мања само при примени високих доза бета-блокатора, док
терапија стандардним дозама бета-блокатора нема значајнији ефекат. Слични
позитивни ефекти примене високих доза пропранолола недавно су уочени код
пацијаната са ХМ и Friedreich-овом атаксијом.
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8.3 ПРЕВЕНЦИЈА БАКТЕРИЈСКОГ
ЕНДОКАРДИТИСА
Милан Ђукић
Универзитетска дечја клиника, Београд

Прве препоруке за превенцију бактеријског ендокардитиса (ПБЕ) су публиковане 1955. године, док су последњих неколико година објављене ревизије
British Society for Antimicrobial Chemoterapy (BSAC), European Society of Cardiology
(ESC), American Heart Association (AHA) i French consensus conference.
Основни принципи којим су се руководиле формиране групе експерата за
израду препорука ПБЕ су:
1. Бактеријски ендокардитис (БЕ) је ретко, али животно угрожавајуће
обољење због чега је превенција најбољи начин да се болест не јавља
2. Поједине кардиоваскуларне аномалије или постоперативне ситуације
предиспонирају појави БЕ
3. Бактериемије са микроорганизмима узрочницима БЕ се често јављају
после инвазивних стоматолошких, гастроинтестиналних (ГИ) или генитоуринарних (ГУ) процедура
4. На основу ефикасности антимикробне профилаксе у спречавању појаве БЕ у анималним експерименталним студијама претпоставља се да
ће ПБЕ деловати и код људи.
Ревизија ранијих препорука за ПБЕ је учињена пре свега на основу клиничких искустава и мишљења експерата, јер су докази из доступних студија
непоуздани и више апроксимирају могућност појаве бактеријског ендокардитиса (БЕ) и ефикасност ПБЕ.
Примарни разлози за последњу ревизију препорука за ПБЕ су били:
1. БЕ је вероватно последица чешћег излагања бактеријемијама током
уобичајених дневних активности, него због бактеријемија условљених
стоматолошким, ГИ или ГУ интервенцијама
2. Профилакса може спречити екстремно мали број случајева БЕ
3. Ризик од нежељених ефеката при антибиотској профилакси надмашује добробит коју пружа ПБЕ
3. Одржавање оптималне денталне и оралне хигијене значајније редукује
инциденцију бактериемија у току дана него што то чини ПБЕ у повременим стоматолошким, ГИ и ГУ процедурама
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1. Обољења срца и ендокардитис
Два главна питања на којима се заснивају ове препоруке су:
1. Која срчана обољења имају током живота највећу предиспозицију за
појаву БЕ ?
2. Која срчана обољења су удружена са највећим ризиком за компликације и смртни исход код БЕ ?
Постоји неколико студија које су истраживале ризик за појаву БЕ код особа са обољењима срца. Steckelberg i Wilson су нашли да се доживотни ризик
за добијање БЕ креће у распону од 5 у општој популацији до 2160 код особа са
раније инфицираном вештачком валвулом на 100 000 година пацијента. У тој
истој студији је регистрован ризик аускултаторно нечујног пролапса митралне
валвуле (ПМВ) за БЕ 5, док аускултаторно чујна митрална регургитација има
ризик од 52 на 100 000 година пацијента. Хируршка корекција ВСД-а без резидуалног шанта смањује ризик за појаву БЕ за више од два пута. У последњих
20-ак година евидентна је експанзија примене нових интракардијалних артефицијелних валвула, интраваскуларних шантова, графтова и других уградних
синтетских материјала који поспешују могућност појаве БЕ.

1.1. Обољењa срца са највећим ризиком за компликоване форме БЕ
Бактеријски ендокардитис може имати релативно бенигни ток, али знатно
чешће представља тежак инфективни синдром удружен са валвуларним дисфункцијама, срчаном инсуфицијенцијом, периферним емболизацијама и смртним исходом. У табели су приказане ситуације које су обично праћене веома
компликованим облицима БЕ са високим морталитетом. Тако, на пример, БЕ
са стрептококом групе вириданс на нативној валвули има морталитет око 5%,
док је на артефицијелној валвули већи од 20%.
Многе ретроспективне студије су показале да пацијенти са комплексним
цијаногеним срчаним манама и пацијенти са оперативно уграђеним артерфицијелним валвулама, графтовима или «кондуитима» имају не само највећи
ризик за појаву БЕ већ и за повећану учесталост компликација и морталитет.
Сматра се да су синтетски интракардијални и васкуларни материјал и комплексне цијаногене срчане мане код веома малих пацијената (деца млађа од две
године) главни негативни прогностички фактори у БЕ.
Поједине урођене срчане мане могу бити комплетно кориговане без заосталих кардијалних абнормалности, па се код ових пацијената препоручује
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профилакса БЕ још 6 месеци после операције, јер се сматра да се у том периоду
завршава процес ендотелизације синтетског материјала.
У табели 2 су приказана су мерно кардијална обољења са највећим ризиком за појаву компликованих форми бактеријског ендокардитиса.

1.2. Коме се препоручује превенција БЕ
Изузетно је тешко доказати дуготрајну ефикасност антибиотске профилаксе БЕ, јер је БЕ ретко обољење те се стога може потенцијално превенирати
веома мали број случајева. Стога се оправдано поставља питање коме сигурно
треба препоручити превенцију БЕ, јер претерана и неоснована употреба антибиотика може произвести више нежељених него добрих ефеката. Некритична
примена антибиотика промовише развој резистентних бактеријских сојева и
повећава могућност појаве нежељених алергијско-токсичних ефеката. Узимајући наведене чињенице у обзир, превенција БЕ је једино сигурно оправдана
код пацијената са највећим ризиком за појаву компликованих форми БЕ (Табела 1).

2. Антибиотска профилакса инфективног ендокардитиса
2.1. Основни принципи
Број пацијената са БЕ изазван денталним процедурама је вероватно веома
мали, због чега ПБЕ, чак и да је 100% ефикасна, превенира незнатно мали број
случајева. Способност антибиотске профилаксе да смањи учесталост, тежину
и трајање бактеријемија после денталних процедура је контроверзно. Недавне
студије су показале да амоксицилин ипак статистички значајно снижава интензизет и трајање бактеријемије, али је не спречава у потпуности. Закључак
недавне Француске студије је да је потребна огромна количина антибиотика да
би се превенирао веома мали број случајева БЕ.
Добробит употребе локалних антисептика у току денталних процедура је
такође контроверзна, јер хлорхеxидине и повидон-јодид пенетрирају само до 3
мм у дубину периодонталних џепова и због тога не достижу површине улцерисаних ткива које су улазно место за продор бактерија у циркулацију.
Благе нежељене реакције на примену антибиотика (осип, дијареја, ГИ тегобе...) су обично самоограничавајуће, док се фатална анафилактичка реакција
јавља код 15-25 особа на милион пацијената који приме пеницилин и код 1
особе/милион који приме цефалоспорине.
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Експертски комитет АНА сматра да је појединачна доза амоксицилина
или ампицилина безбедна и да се препоручује код свих особа које немају раније манифестације хиперсензибилне реакције типа И на пеницилинске препарате (анафилакса, ангиоедем, уртикарија). Фаталне реакције на појединачне
дозе макриолида или клиндамицина су екстремно ретке.
Антибиотик профилактички треба дати само у једној дози 30-60 минута
пре процедуре код свих високо ризичних група, док је код мање ризичних група потребно давање само код процедура скопчаних са вероватном постпроцедуралном
бактериемијом (Табела 2). Уколико се, из било којих разлога, антибиотик не примени правовремено пре процедуре, може се дати до 2 сата после процедуре. Појава фебрилности и знакова системске инфекције код ризичних пацијената треба
да побуде пажњу на БЕ и да се одређивањем биохуморалних маркера инфекције и
хемокултура правовремено препозна БЕ, јер неадекватна примена антибиотика
може замаскирати тачну дијагнозу и погоршати прогнозу.

2.2. Препоруке за стоматолошке процедуре
Профилакса БЕ код денталних процедура се препоручује код свих манипулација на гингивалном ткиву, периапикалном региону зуба и оралној слузници. Профилактичка антимикробна терапија треба да буде усмерена против
стрептокока групе вириданс па се стога препоручује амоксицилин пре свега
због своје добре апсорпције из ГИ тракта и постизања високе и константне
концентрације у крви. У Табели 3 је приказан режим превенције БЕ код високо
ризичних пацијената при денталним и другим ризичним процедурама.
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Табела 1.

Обољења срца удружена са највећим ризиком за компликоване и
витално угрожавајуће форме инфективног ендокардитиса

1. Вештачке валвуле
2. Синтетски интракардијални и ваксуларни материјал (графтови, «пачеви», «кондуити»...)
3. Урођене срчане мане
• Некориговане цијаногене срчане мане
• Постоперативно 6 месеци након уградње кардиоваскуларног синтетског материјала
• Постоперативни кардиоваскуларни резидуални дефекти на месту или у близини синтетског уградног материјала

Табела 2.

Препоруке за профилаксу бактеријског ендокардитиса

Обољења срца
са високим ризиком за БЕ

Кардијална обољења
са малим ризиком за БЕ

1. Вештачке валвуле
2. Синтетски интракардијални и васкуларни материјал (графтови, «пачеви»,
«кондуити»...)
3. Раније прележани бактеријски ендокардитис
4. Некориговане цијаногене срчане мане
5. Постоперативно 6 месеци након
уградње кардиоваскуларног синтетског
материјала

1. Валвуларна обољења (аортна стеноза и
регургитација, митрална регургитација)
2. Нецијаногене урођене срчане мане
(осим АСД-а)
3. Пролапс митралне валвуле са митралном регургитацијом
4. Опструктивна хипертрофична кардиомиопатија

Табела 3.

Препоруке за антибиотску профилаксу код стоматолошких процедура:

Једна доза 30- 60 минута пре процедуре
Лек

Доза за децу

Доза за одрасле

Орално

Амоксицилин

50 мг /кг маx. 2 г

2г

Алергија на
пеницилин

Цефалексин
или
Клиндамицин
или
Азитромицин
или
кларитромицин

50 мг/кг

2г

20 мг/кг

600 мг

15 мг /кг

500 мг

Ампицилин
или
Цефтриаксон

50 мг/кг и.м. или и.в.

2 г и.м. или и.в.

50 мг/кг и.м. или и.в.

1 г и.м. или и.в.

Немогућа
орална
примена
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9.1 ХИПЕРТЕНЗИЈА УДРУЖЕНА С
ГОЈАЗНОШЋУ
Радован Богдановић
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије
„Др Вукан Чупић“, Београд

УВОД
Прекомерна телесна маса (преухрањеност) и њен најизраженији облик
– гојазност попримили су епидемијске размере широм света тако да је СЗО
сврстала гојазност међу 10 најзначајнијих ризика за здравље. Преухрањеност и
гојазност код деце и адолесцената такође је све значајнији јавно-здравствени и
медицински проблем и у свету и код нас, о чему се говори у поглављу Социјална педијатрија овога Зборника. Упоредо с тим, код деце, а нарочито адолесцената, повећава се преваленција морбидних стања удружених с гојазношћу, као
што су хипертензија (ХТН), тип 2 дијабетеса, дислипидемија, хипертрофија
леве коморе, апнеја у спавању, ендокринолошки и ортопедски поремећаји, као
и социјално-психолошки поремећаји. Како је гојазност најчешћи нутрициони
проблем педијатријске популације у развијеним и у великом броју земаља у
развоју и у транзицији, тако је разумљиво велико интересовање за превенцију
и лечење гојазности и њених компликација.
Упоредо с порастом преваленције гојазности код деце и адолесцената
дошло је и до промене у епидемиологији артеријске хипертензије: од некада
уобичајеног схватања да је ХТН код деце релативно ретко стање, најчешће проузроковано болестима бубрега, дошло се до реалности да је секундарна ХТН
знатно ређа од примарне (есенцијалне) ХТН. За ову промену огромним делом,
мада не у потпуности, заслужна је епидемија гојазности, тако да је типичан
пацијент са ХТН иначе здрав, преухрањен или гојазан адолесцент који често
има позитивну породичну анамнезу и један или више елемената метаболичког
синдрома. Од свих хоспитализованих у Институту са дијагнозом ХТН, у периоду 1986-1992 само 16% је имало примарну ХТН, док је у периоду 1994-2004 ова
дијагноза постављена код 75% хоспитализованих.
На овоме месту разматраћемо савремена сазнања о епидемиологији, патофизиологији, последицама, превенцији и терапији ХТН код гојазне деце и
адолесцената.
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ЕПИДЕМИОЛОГИЈА
Повећање преваленције и степена гојазности код деце и адолесцената
праћена је паралелним повећањем компликација гојазности, укључујући ХТН.
У бројним популационим студијама показано је да се од осамдесетих година
прошлог века повећава просечни крвни притисак, упоредо с повећањем просечног индекса телесне масе (ИТМ; енгл. BMI). Јака позитивна корелација између ИТМ и КП нађена је код свих раса и етничких група – у практично свим
студијама виши КП или већа преваленција ХТН су нађени код гојазне него
код деце нормалне тежне. Ризик за ХТН код деце која су у горњим распонима
ИТМ за 2,5 до 3,7 пута је већи него код деце у доњим распонима ИТМ; ризик за
систолну ХТН је за 4,5 а за дијастолну 2,4 пута већи код преухрањене него код
нормално ухрањене деце; преваленција ХТН је три пута већа код гојазних него
код негојазних адолесцената. Утицај гојазности на висину КП видљив је у свим
узрасним групама, укључујући и узраст 2-5 година.
Преваленција ХТН код предгојазне и гојазне деце и адолесцената одређивана је у неколико великих студија. Прехипертензија (КП 90-95 перцентила) је
нађена код 30-38% гојазне деце и адолесцената узраста 9-19 година у Северној
Америци а главна детерминанта систолног КП је ИТМ. Око 25% или 1,1 милион гојазне деце у ЕУ има ХТН. Преухрањеност је кључни узрок повишеног
систолног КП и главни доприносећи чинилац у растућој преваленцији ХТН
код деце и адолесцената.
ХТН удружена с гојазношћу у своме почетку претежно је изолована систолна и њена преваленција се процењује на 37-50% а у неким студијама и више. Ова
чињеница добија на значају када се зна да је изолована систолна ХТН главни чинилац ризика за кардиоваскуларни морбидитет и морталитет одраслих особа.
Испитивања односа ИТМ и КП показала су да се ризик за ХТН односно
преваленција и систолне и дијастолне ХТН линеарно повећавају кроз цели
опсег перцентилних вредности ИТМ и да не постоји праговна вредност ИТМ
која дихотомно дели популацију. Слично томе, КП је континуирана варијабла
која је у целом опсегу вредности у позитивној корелацији са кардиоваскуларним ризиком, што је очигледно из налаза да су КП и индекс масе леве коморе
у корелацији и код нормотензивне и код хипертензивне деце. Повећана маса
леве коморе може да постоји и код деце која су према табличним вредностима
нормотензивна, мада актуелна вредност КП може да одражава само тренутно
стање у тенденцији повећања КП од нижих ка вишим перцентилним вредностима. Прехипертензија у адолесценцији значи и повећану вероватноћу за ХТН
у адултном добу.
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ПАТОФИЗИОЛОГИЈА
Гојазност, нарочито висцерална, независни је фактор ризика за настанак
ХТ. Опште прихваћено је мишљење да је ХТН удружена с гојазношћу мултифакторске патогенезе али је главни патогенетски чинилац ретенција течности.
Додатни чинилац су ненормалности у структури и функцији васкулатуре. До
сада су идентификовани бројни чиниоци који доводе до ових основних поремећаја. Хиперактивност симпатикуса, углавном проузрокована хиперлептинемијом а можда и хиперинсулинемијом и снижењем нивоа грелина и адипонектина, доводи до повећања минутног волумена (повећањем и ударног волумена
и фреквенције), ретенције соли и воде у бубрегу и до периферне вазоконстрикције. Ретенцији соли и воде и вазоконстрикцији доприноси активација система ренин-ангиотензин-алдостерон и у висцералном масном ткиву. Промене у
функцији и структури бубрега (појачана ЈГФ, смањена натриуреза, хистолошке
промене у гломерулима) доприносе ретенцији соли и воде ка развоју хроничне
нефропатије. Васкуларна дисфункција се огледа у смањеној комплијанси артерија, слабијим одговором на вазодилатационе стимулусе и задебљањем комплекса интима-медија.
Појачана активност симпатикуса и поремећена равнотежа симпатикуспарасимпатикус су у позитивној корелацији са мерама преухрањености код
деце и адолесцената. Гојазна деца, а нарочито хипертензивна, имају хипердинамичну циркулацију. Смањење телесне масе, са или без повећања физичке
активности, доводи до смањења фреквенције срца, ударног и минутног волумена и снижења КП. Однос између резистенције на инсулин (која је честа код
гојазних) и ХТН вероватно није каузалан већ је пре у питању удруженост на
заједничком основу. Резистенција на инсулин значајна је јер представља главни
механизам у настанку типа 2 дијабетеса удруженог с гојазношћу а такође и независни чинилац ризика кардиоваскуларног морбидитета. Повећање систолног КП током ноћи («nondipping») и повећање фреквенције срца, које постоје
код гојазне деце и адолесцената са резистенцијом на инсулин, могу да буду
претеча односно биомаркер преране кардиоваскуларне и реналне болести код
адолесцената. Васкуларна дисфункција и задебљање комплекса интима-медија
постоје и код гојазне деце и адолесцената, што указује на то да ни они нису
имуни на кардиоваскуларне компликације гојазности.
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КАРДИОВАСКУЛАРНИ ФАКТОРИ РИЗИКА И КОМПЛИКАЦИЈЕ
ХТН је једна од компликација гојазности и заједно са другима (дислипидемија, резистенција на инсулин, хипертрофија леве коморе, плућна хипертензија због опструкционе апнеје у сну) доприноси већем морбидитету и
морталитету од кардиоваскуларних болести. Многе од ових ненормалности
имају своје корене још у детињству и адолесценцији. Веза између гојазности
и атеросклерозе је директна а не само преко коморбидних стања заједничких
за гојазност и коронарну болест (ХТН, дислипидемија, резистенција на инсулин и других). Наиме, гојазност, дислипидемија и хипертензија у детињству
повећани су с раном појавом атеросклерозних промена – масних пруга, фиброзних плакова и коронарних калцификација. Патоморфолошким студијима
учињеним код деце, адолесцената и младих одраслих особа раширеност масних
пруга, фиброзних плакова и коронарних калцификација увек је била у позитивној корелакцији са ИТМ и систолним ± дијастолним КП. Исто тако, дебљина комплекса интима-медија у каротидним артеријама, поузданог показатеља
генерализоване атеросклерозе, у корелацији је са телесном масом, односно са
ИТМ код хипертензивне деце и адолесцената. Висина КП у детињству је у корелацији са структурним и функционим променама васкулатуре, дебљином
каротидног комплекса интима-медија и комплијансом великих артерија. Чак и
здрави адолесценти са више кардиоваскуларних фактора ризика показују повећану дебљину комплекса, а они са КП у горњем делу нормалног опсега имају
смањену комплијансу брахијалне артерије. Све наведено јасно говори да чак и
благо повећање КП може да има неповољан учинак на структуру и функцију
васкулатуре код младих асимптомских особа.
Хипертрофија леве коморе (ХЛК) је најистакнутији клинички доказ хипертензивног оштећења циљних органа, а такође је и независни фактор ризика
кардиоваскуларног морбидитета и морталитета. Маса леве коморе код деце и
адолесцената зависи од висине и мера укупне и масне масе тела као и од систолног КП. ХЛК се налази код 34-38% деце и адолесцената са благом нелеченом
ХТН. Јаче изражена ХЛК се налази код око 15% адолесцената с есенцијалном
ХТН а повећан ИТМ је један од главних чинилаца удружених са повећаном
масом леве коморе. При томе је концентрична хипертрофија, која је повезана
с највећим кардиоваскуларним ризиком, нађена код 17% хипертензивне деце.
Ови подаци показују да ХЛК може да се врло рано испољи код хипертензивне
деце и адолесцената. Пацијенти са ХЛК имају већу масу тела и већи ИТМ него
они без ХЛК, осим тога, индекс масе леве коморе (маса леве коморе/висина2,7)
је у позитивној корелацији са ИТМ. Према наведеном, удруженост гојазности,

142

9. Нефрологија

ХТ и других фактора ризика за кардиоваскуларне болести представља нарочито неповољан профил за крајњи исход кардиоваскуларних компликација.
Гојазност у детињству и адолесценцији повећава вероватноћу груписања
других кардиоваскуларних фактора ризика. Значајно је да се истакне да је централна (андроидна) гојазност удружена са повећањем систолног КП, масе леве
коморе, триглицерида и снижењем HDL-холестерола, независно од демографских и антропометријских чинилаца.
Најзад, најубедљивији доказ о груписању кардиоваскуларних фактора ризика код младих пружају подаци из Богалуза студије о болестима срца у којој
је број чинилаца ризика био у директној корелацији са процентом површине
интиме аорте покривене масним пругама!
Пошто су гојазност и ХТН компоненте метаболичког синдрома, код сваког гојазност пацијента са ХТН треба трагати и за другим елементима овог
синдрома (што и иначе спада у стандардни протокол испитивања): абдоминална гојазност (процена мерењем обима струка), повећан ниво триглицерида,
снижен ниво HDL-холестерола и гликемија наште.
С обзиром да су поремећаји дисања у спавању удружени са ХТН и другим кардиоваскуларним чиниоцима ризика и да су чешћи код гојазних особа,
пажљивом анамнезом треба идентификовати елементе поремећаја: тешкоће
при заспивању, изражена поспаност током дана, буђење ноћу, регуларност и
трајање спавања, поремећаји дисања у спавању (хркање).
Процену оштећења циљних органа треба учинити приликом постављања
дијагнозе а потом пратити на периодичним прегледима, не ређе од два пута
годишње. Мерење масе и индекса масе леве коморе и преглед очног дна су широко доступни.
Одређивање дебљине комплекса интима-медија и мерење микроалбуминурије још нису део рутинског протокола у педијатријској пракси. Исто тако,
није доказана корист од рутинског одређивања мокраћне киселине, хомоцистеина и Lp(a) па индиковање ових анализа зависи од породичне анамнезе. Континуирано амбулаторно мерење КП индиковано је кад постоји оштећење циљних
органа, проблеми у терапији, дијабетес и сумња на аутономну неуропатију.

ТЕРАПИЈА
Основи терапије ХТН удружене с гојазношћу су смањење прекомерне тежине и редовна физичка активност, уз ограничавање седентарног начина живота. Код одраслих особа је добро доказано да су успешне следеће мере: редукција прекомерне тежине, повећан унос свежег воћа и поврћа и конзумирање
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млечних производа с ниским садржајем масти, редукција уноса соли, повећање
физичке активности и избегавање алкохола; од додатне су користи прекид пушења цигарета и решавање хроничних поремећаја дисања у спавању.
Потенцијал смањења тежине у регулисању КП произилази из запажања
о перзистенцији (»tracking«) КП од детињства до адултног доба и из студија
у којима је испитиван утицај смањења тежине на висину КП. Пошто постоји
јака повезаност тежине и КП, прекомерни пораст тежине временом ће вероватно довести до повећања КП. Отуда је одржавање нормалне тежине у
детињству и адолесценцији битно за превенцију ХТН у адултном добу. Редукција тежине код преухрањених адолесцената доводи не само до снижења
КП него и до смањења осетљивости на со и до редукције других кардиоваскуларних фактора ризика, као што су дислипидемија и резистенција на инсулин. Ефикасност редукције тежине у смањењу КП утврђена је у више студија.
Смањење ИТМ за око 10% за кратко време доводи до смањења КП за 8 до
12 mmHg. Десетогодишњим праћењем је нађено да код деце која повећавају
прекомерну тежину долази до релативног повећања КП до 18 перцентила у
односу на вршњаке, док је редукција прекомерне тежине праћена релативним
смањењем КП до 13 перцентила. Снижење тежине код гојазне деце помоћу
дијетних мера довело је за 16 месеци до снижења КП за 16/9 mmHg. Редукција тежине од око 4 кг за три недеље или за 8,5 кг за 6 недеља резултовала је
смањењем КП за 8/7 односно 9/5 mmHg.
Мада за то нема чврстих доказа, опште је усвојени став да хипертензивна
деца имају користи од повећаног уноса свежег поврћа и воћа, влакнастих материја и немасних млечних производа и од смањеног уноса соли. Смањење уноса
соли на 1,2 г/24h у узрасту од 4 до 8 година и на 1,5 г/24h у старијем узрасту сматра се адекватним. Забележено је смањење КП и код повећаног уноса калијума,
калцијума, магнезијума, фолне киселине, незасићених масти и влакнастих материја и код смањеног укупног уноса масти али су докази засад недовољни да
би се дале посебне препоруке за сваки од ових нутријената.
Редовна физичка активност и смањење трајања дневних седентарних активности су значајне компоненте превенције и лечења гојазности код деце.
Аеробна физичка активност којом се ангажују веће мишићне групе у трајању
од 30 до 60 минута дневно, 5 дана у недељи, и ограничење седентарних активности до 2 часа дневно препоручују се у превенцији гојазности, хипертензије и
других кардиоваскуларних фактора ризика.
Мета-анализа, којом је обухваћено 12 рандомизованих студија са преко 1200 деце и адолесцената, јасно је показала да физичка активност доводи
до снижења КП. И бројне друге студије су показале да аеробна активност осредњег до јачег интензитета у трајању 4-8 месеци доводи до снижења КП код
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преухрањене деце и адолесцената. Степен снижења систолног КП варирао је у
распону од 6 до 16 mmHg.
Скорашња испитивања су показала да продужена аеробна активност,
сама или комбинована са хипокалиријском дијетом, доводи до побољшања
васкуларне функције код гојазне деце и адолесцената. Побољшање кондиције до високог степена праћено је побољшањем реактивности артерија
(смањењем њихове ригидности) у односу на вршњаке истог ИТМ али са кондицијом нижег степена. Ово указује на могућност да је адаптација периферне
васкулатуре доприносећи чинилац у снижењу КП изазваног физичком активношћу.
Поредећи утицај смањења тежине и аеробне физичке активности на снижење КП дошло се до закључка да обе мере појединачно доводе до значајног
снижења систолног КП код преухрањене деце и адолесцената. Нађено је, на
пример, да петомесечна хипокалоријска дијета доводи до снижења систолног
КП за 10 mmHg, а ако се ова дијета комбинује с аеробном физичком активношћу снижење износи 16 mmHg; при томе је просечни губитак у тежини у обе
испитиване групе био исти; у контролној групи (без промене режима) дошло
је за то време до повећања КП за 4 mmHg. Према томе, редукција тежине,
нарочито ако се комбинује с аеробном активношћу, ефикасна је у терапији
хипертензије код гојазне деце и адолесцената. Аеробна активност изазива
веће снижење КП и снажније побољшава васкуларну реактивност него само
смањење тежине.
Циљ терапије је да се КП одржава испод одговарајућег 95. перцентила или
испод 90. перцентила ако постоји оштећење циљних органа или дијабетес.
Фармаколошка терапија се уводи ако променама у исхрани и физичкој
активности није остварен циљ лечења. Принцип је да се терапија почне једним леком и да му се доза повећава док се не постигне терапијски циљ, не
испоље његова нежељена деловања или не достигне максимална доза. Као
први лек се препоручује инхибитор ACE или блокатор рецептора ангиотензина. Додатни лек може да буде бета-блокатор или блокатор калцијумских
канала или тијазидни диуретик у малој дози. Бета-блокаторе и тијазидне
диуретике не треба давати пацијентима с дијабетесом или метаболичким
синдромом. Када се постигне стабилно и дуготрајно снижење КП може се
покушати постепено укидање лека (лекова), уз задржавање нефармаколошке терапије.
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9.2 ХРОНИЧНА БОЛЕСТ БУБРЕГА:
УЛОГА ЛЕКАРА У ПРИМАРНОЈ
ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ
Aмира Пецо-Антић
Универзитетска дечја клиника, Београд

ДЕФИНИЦИЈА И КЛАСИФИКАЦИЈА
Хронична болест бубрега (CKD, од енглеског: chronic kidney disease) се
дефинише као оштећење бубрега, структурно и/или функционално, које траје
≥3 месеца, а испољава се са једним или више поремећаја у саставу крви и/или
урина, односно са абнормалностима у приказу морфологије и/или функције
бубрега [1]. На табели 1 су приказани стадијуми CKD зависно од степена очуваности резидуалне функције бубрега. Хронична бубрежна инсуфицијенција
(ХБИ) обухвата CKD стадијуме 2-4, а терминална бубрежна инсуфицијенција,
CKD5, се дефинише као трајно смањена јачина гломерулске филтрације (ЈГФ)
испод 15 ml/min/1,73 m2, односно као потреба за спровођење терапије замене
функције бубрега (дијализом или трансплантацијом) [1,2].
Табела 1.

Стадијуми хроничне бубрежне болести [1]

Стадијум

ЈГФ
ml/min/1.73 m2

1.

Опис

Лечење

≥ 90*

Оштећење
бубрега

Основне болести

2.

60-89

Оштећење бубрега
ЈГФ благо смањена

Одредити брзину
прогресије

3.

30-59

ЈГФ умерено смањена

Евалуација/
Лечити компликације

4.

15-29

ЈГФ јако смањена

Припрема за
трансплантацију

5.

<15 (или терапија
замене функције
бубрега)

Терминална бубрежна
инсуфицијенција

Замене функције
бубрега

ЈГФ, јачина гломерулске филтрације; * за децу ≥ 2 године
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Савремена класификација CKD пружа могућност да се и код деце, као
и код одраслих [3], униформно дефинише тежина хроничне болести бубрега
што помаже у изучавању епидемиологије ХБИ код деце и полазна је основа
за формирање, али и коришћење одговарајућих дијагностичких и терапијских
протокола за ХБИ. Стога је познавање класификације CKD важно и за лекаре у
примарној здравственој заштити.

ПОВЕЋАН РИЗИК ЗА CKD
Превенција и ренопротективна терапија имају највише успеха код раних
стадијума CKD. Стога је потребно да се на време региструју деца која имају
повећан ризик од прогресивне болести бубрега, а то су деца:
1. са фамилијарном анамнезом хередитарне нефропатије
2. која су рођена са интраутерусним застојем у расту
3. која су имала акутну инсуфицијенцију бубрега
4. која имају хипоплазију и/или дисплазију бубрега
5. са уролошким оболењима, специјално опструктивним уропатијама
6. са везикоуретералним рефлуксом и рецидивантним уринарним инфекцијама и/или са рефлуксном нефропатијом
7. која су раније имала акутни нефритични или нефротски синдром
8. која су имала хемолитично уремијски синдром
9. са диабетес мелитусом
10. са васкулитисом
11. са артеријском хипертензијом

ЈАЧИНА ГЛОМЕРУЛСКЕ ФИЛТРАЦИЈЕ
ЈГФ, као збир јачине филтрације појединачних нефрона, је главна мера
функционалне масе бубрега. Њено смањење може бити најранији и једини
клинички знак реналне болести. Серијско праћење ЈГФ је корисно да се одреди
тежина и прати ток ХБИ. ЈГФ се мери индиректно преко бубрежних клиренса
одређених супстанци који се дефинишу као еквивалент волумена плазме из
којег се у јединици времена мерене супстанце излуче урином [4]. Мерење ЈГФ
преко клиренса инулина је најпоузданије, али је непрактично и инвазивно за
децу јер захтева интравенску инфузију и катетеризацију мокрачне бешике, па
се данас ретко примењује [4]. Одређивање ЈГФ коришћењем изотопских метода
(98мTc-DTPA, 51Cr-EDTA, 125I, Iotalamat) даје поуздане резултате, али захтева
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интравенску апликацију радиоактивног обележивача и узимање узорака крви
и није приступачно у свакодневној пракси. Вредности β2 микроглобулина у
серуму су бољи показатељ функције бубрега од концентрација креатинина,
али не и у ситуацијама системског инфламаторног процеса [5]. Све више има
доказа да су вредности цистатина Ц у серуму поузданији показатељ функције
бубрега од креатинина [6], нарочито када се користе за израчунавање ЈГФ
потем одговарајућих формула [7].
У свакодневној пракси ЈГФ се најчешће процењује на основу клиренса
ендогеног креатинина измереног на основу познавања уринарне екскреције
креатинина у току 24 h и његових концентрација у плазми. Тачност 24 h
ендогеног клиренса креатинина се повећава смањењем дневних варијација
уринарне екскреције креатинина што се постиже мањим уносом протеина, а још
боље са тродневном применом циметидина који блокира тубулску секрецију
креатинина [8, 9]. Међутим, скупљање урина код деце није лак и увек могућ
посао, а код оних који невољно и/или непотпуно празне мокраћну бешику
захтева катетеризацију мокраћне бешике, што чини непопуларним овај начин
одређивања ЈГФ. С друге стране концентрације креатинина у плазми саме по
себи су непоуздан показатељ функције бубрега јер на њих поред ЈГФ утичу и
други фактори, а највише мишићна маса детета и тубулска секреција креатинина. Осим тога, измерене вредности серумских концентрација креатинина
могу, зависно од различитих лабораторија, да варирају са дозвољеном грешком
до 20% што смањује поузданост код болесника који имају граничну ЈГФ.
Тачност процене ЈГФ у педијатријских болесника се повећава када се поред серумских концентрација креатинина узму у обзир и други параметри као
што су телесна висина, пол и узраст детета. Тако се често, уместо измереног,
употребљава израчунати клиренс креатинина по формули Schwartzа и сарадника: Клиренс креатинина (ml/min/1.73 m2)=K x TV (cm)/серумски креатинин
у којој се вредност К прилагођава узрасту и мења зависно од мерних јединица
у којима је изражен креатинин серума (табела 2) [10,11]. Вредност поменуте
константе је генерално за 10-20% нижа ако се уместо стандардних Теhnicon аутоаналајзера који одређују креатинин на основу Јафеове хромогене реакције,
употребе модерни аутоаналајзери који одређују креатинин на основу ензимске, креатиназа методе. Израчуната ЈГФ је смањене тачности у свим случајевима када се мишићна маса не може тачно проценити на основу телесне висине.
Мада измерена и израчуната ЈГФ нису сасвим подударне (разлика од -0,4 до 10
ml/min/1,73 m 2 и стандардна девијација од 2 до 20 ml/min/1,73 m2) [1], препорука је да се израчуната ЈГФ користи у примарној здравственој заштити за
процену ЈГФ [12]. Што више, настоји се да се ова величина директно издаје,
односно очитава као лабораторијски резултат.
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Табела 2.

Вредности коефицијента K према узрасту, полу и према мерним
јединицама креатинина у серуму

Креатинин урина

μmol/lK

mg/dl

Прематурус

29

0,33

Новорођенче

33

0,45

До 18 месеци

40

0,45

2-16 година

49

0,55

Дечаци 2-13 година

49

0,55

Дечаци 13-16 година

62

0,70

ПРОТЕИНУРИЈА
Поред јачине гломерулске филтрације, квантитативна протеинурија (или
албуминурија) је класичан биомаркер који најбоље показује оштећење бубрега
и предиктор је прогресије СКD. У мултиваријантним предиктивним моделима
прогресије дијабетичне и недијабетичне CKD, протеинурија је показала најјачу
предиктивну вредност. Одређивање протеинурије из урина скупљеног у току 24
h, ранији “златни метод”, је у новије време замењено једноставнијим прегледом
протеина из једне порције урина, најбоље из првог јутарњег урина, да се искључи
ортостатска протеинурија. Процена протеинурије, као и албуминурије, се врши
у односу на одговарајуће концентрације креатинина из урина.
У процедури скрининга, целокупна протеинурија се открива уз помоћ
стандардних тест трака (dipsticks), а албуминурија уз помоћ специјалних индикатора за албумине. Ако је овај тест позитиван треба у року од 3 месеца урадити квантитативно мерење протеина, односно албумина и израчунати њихов
однос са одговарајућим нивом креатинина у урину. Болесници који имају бар
2 позитивна налаза у размаку од 1 до 2 недеље имају сталну протеинурију (односно албуминурију) и захтевају даље испитивање. Уколико је протеинурија у
току дана повећана, а нормална је у првом јутарњем урину, ради се о ортостатској протеинурији која не указује на ризик од прогресивне болести бубрега.
За дијагнозу типа протеинурије (гломерулска, тубулска, преренална)
користан је алгоритам испитивања по типу уринарног протеинског експертног
система (УПЕС) у којем је изолована албуминурија маркер гломерулског оштећења,
изоловано повећање уринарне екскреције алфа 1 микроглобулина маркер
тубулског, а и имуноглобулина G тубулског и гломерулског оштећења [14, 15].
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ДРУГИ МАРКЕРИ CKD
У почетном испитивању целокупни преглед урина се врши уз помоћ специјалних тест трачица којима се може открити хематурија, пиурија, промене у
специфичној тежини и киселости урина, али се позитивни налази морају проверити помоћу цитолошког и хемијског прегледа. Код деце која су у ризику
за прогресивно оболење бубрега треба урадити ултразвучни преглед уринарног тракта, а сва остала испитивања структуре и функције бубрега (микциона
цистографија, интравенска пијелографија, статичка и динамска сцинтиграфија,
магнетна урографија и сл) се раде када за то постоје одређене индикације.
Лечење CKD има за циљ да:
1. отклони примарну болест бубрега
2. поправи, нормализује коморбидна стања
3. успори прогресију бубрежне болести
4. превенира, односно лечи кардиоваскуларну болест
5. превенира, односно лечи компликације смањене функције бубрега
(хипертензија, анемија, ацидоза, застој у расту)
6. припреми болесника за терапију замене функције бубрега када је ЈГФ
<30 ml/min/1,73 м2
7. изврши замену функције бубрега дијализом или трансплантацијом
кад је ЈГФ <15 ml/min/1,73 м2
Код примене медикаментозне терапије дозу лека треба прилагодити
степену смањене функције бубрега, проценити да ли постоји нефротоксично
дејство лека, испитати да ли постоји интерреакција са другим лековима и кад
год је могуће одредити концентрацију (ниво) лека у крви . Лечење болесника са
CKD је најчешће тимско. Болесници са CKD који имају ЈГФ <60 mL/min/1.73 m2
захтевају периодични надзор педијатра нефролога.

ЗАКЉУЧАК
Хронична бубрежна болест има пет стадијума који се класификују према резидуалној функцији бубрега. Јачина гломерулске филтрације се одређује
на основу израчунатог клиренса креатинина. Преглед уринарних протеина
(микроалбумина) има централно место у разликовању здраве од болесне деце.
У скрининг методи служе специјалне тест траке за протеине (албумине), а ако
су налази позитивни, врши се квантитативно мерење протеина (албумина) у
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односу на креатинин урина. Деца са ЈГФ < 60 мл/мин/1,73 м2 захтевају периодичну контролу нефролога, а када је ЈГФ <15 мл/мин/1,73 м2 неопходна је замена функције бубрега дијализом или трансплантацијом.
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9.3 НАЈЧЕШЋЕ ХЕРЕДИТАРНЕ
ЦИСТИЧНЕ БОЛЕСТИ БУБРЕГА КОД
ДЕЦЕ - АУТОЗОМНО РЕСЕСИВНА
ПОЛИЦИСТИЧНА БОЛЕСТ И
НЕФРОНОФТИЗА
Емилија Голубовић
Дечја клиника Клиничког центра, Ниш

Цистичне болести бубрега су клинички и генетски хетерогене болести
које карактерише измена структуре тубула са формирањем цистА у различитим деловима нефрона. Мутација бројних цистопротеина стоји у основи
настанка скоро свих наследних цистичних болести. Број откривених цистопротеина расте а улога у настанку болести прецизира се развојем молекуларне
биологије. Најпознатији су полицистин 1 и 2, одговорни за развој аутозомно
доминантне полицистичне болести бубрега (АДПББ), фиброцистин чија мутација доводи до развоја аутозомно рецесивне полицистичке болести бубрега
(АРПББ) и нефроцистински комплекс који се састоји од 7-9 нефроцистина мутираних код нефронофтизе.
Цистопротеини су локализовани у самој цитоплазми, у међућелијским везама, у тзв. примарној цилији, где чине део регулаторних механизама у процесима апоптозе, пролиферације и поларизације ћелије, успостављајући апикалнобазолатералну поларност. Поларност ћелије зависи од специфичног распореда
мембранских протеина, рецептора и фактора раста, и мења се током нефрогенезе. Неки од мембранских протеина имају исти распоред у феталном и адултном
тубулу, али бројни рецептори и протеини мењају фетални образац локализације
у адултни. У феталном тубулу Nа/К-АТПаза и ЕГФР су локализовани апикално, са улогом отварања лумена тубула. У адултном, формираном тубулу, њихова
дефинитивна позиција је на базолатералној мембрани, што уз нормални ниво
целуларног цАМПа даје ресорптивни фенотип тубула и стабилну везу са екстрацелуларним матриксом. У рецесивном и доминантном полицистизму тубули
задржавају феталну локализацију Nа/К-АТПазе и ЕФГР апикално, а мутација
полицистина 1 и 2 код АДПББ или фиброцистина код АРПББ утиче на смањење
ћелијског калцијума и активира митогене ефекте цАМПа.
Цистопротеини мутирани у АРПББ и комплексу нефронофтиза/медуларна цистична болест (NPHP/MCKD) су углавном локализовани у примарној ци-
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лији што овим болестима даје збирни назив цилиопатије. Примарне, непокретне
цилије су конзервисане структуре присутне скоро на свим ћелијама организма,
састављене од 9 пари микротубула периферно распоређених (без централног
пара који се налазе код покретних цилија), који расту из базалног тела (бб) крај
центриоле и центрозома, а споља су прекривене спољном мембраном, аксонемом. Пренос екстраћелијских информација кроз цилију ка центрозому назива
се интрафлагеларни транспорт.

АУТОЗОМНО РЕЦЕСИВНА
ПОЛИЦИСТИЧНА БОЛЕСТ БУБРЕГА
АРПББ се среће са преваленцијом од 1 на 20 000 новорођених и карактерише се комбинацијом билатералних реналних циста и фиброзом јетре.
Највећи број оболелих открива се у раном неонаталном периоду, када велики
ехогени бубрези испуњени бројним микроцистама својом масом ометају порођај. У 45% ових болесника налази се по рођењу и хепатомегалија и хипоплазија плућа, која настаје услед олигоамниона који прати АРПББ. У неонаталном
периоду смртност је око 30%, до 10 године 75% развије хроничну бубрежну
инсуфицијенцију (ХБИ).
Клиничка подела болести на перинаталну, неонаталну, инфантилну или
јувенилну форму је архаична. Мутација једног гена PKHD1 на хромозому
6р21.1 који кодира синтезу полидуктин/фиброцистина са више од 350 мутација налази се код свих клиничких облика АРПББ, са алелском а не генском
хетерогеношћу.
У феталном и раном дечјем узрасту бубрези су велики, ехогени, без уобичајене кортикомедуларне диференцијације. Са растом детета величина бубрега
није више тако доминантна. Код адолесцената се налазе већи бубрези али не
масивни, са микроцистама. Јетра је захваћена код свих оболелих, често са инверзијом у степену оштећења јетре и бубрега. Портна хипертензија у неонаталном периоду се среће и до 50%. Конгенитална хепатична фиброза, билијарна
дизгенезија, цистични и тортуозни портни простори са фиброзом временом се
компликују портном хипертензијом, асцедентним холангиолитисом, вариксима једњака и хиперспленизмом.
У клиничкој слици доминирају неспецифицни симптоми анемије, полиурије, слабог напредовања, честе уринарне инфекције, електролитни поремећаји, знаци портне хипертензије.
Полидуктин/фиброцистин је експримиран доминантно у примарној цилији,
базалном телу, делом и у адхерентним везама ћелија. Мутација фиброцистина
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ремети инфлукс калцијума, смањује активност фосфодиестеразе а стимулише
аденил циклазу и знатно повећа ниво цАМП. Код оболелих са АРПББ постоји
неадекватна, апикална локализација и ЕГФР и Nа/К-АТПазе. Апикални положај ЕГФР и појачан одговор на ЕГФР даје тубулској ћелији склоност пролиферацији а атипична локлизација Nа/К-АТПазе даје секреторни фенотип уместо
ресорптивног.
У пренаталном периоду, сумњу на АРПББ даје карактеристичан ултрасонографски изглед и величина феталних бубрега, са микроцистама до 4мм које,
међутим, нису облигатни налаз. У неонаталном периоду основ терапије је респираторна потпора и корекција електролитног поремећаја. Некада је неопходна
једнострана или обострана нефректомија и следствена дијализа уколико бубрези
својом величином витално угрожавају новорођенче. Касније је потребна корекција анемије, адекватна нутритивна потпора, АЦЕ инхибитори у терапији хипертензије и антибиотици код холангиолита, порто-кавални шант код портне хипертензије. Описују се терапијски покушаји са инхибиторима рецептора за ЕГФ или
ЕГФ-тирозин киназе и антагонистима рецептора типа 2 за вазопресин, али још
нису завршене клиничке студије које би допустиле њихову примену код деце.

КОМПЛЕКС НЕФЕРОНОФТИЗА
 МЕДУЛАРНА ЦИСТИЧНА БОЛЕСТ NPHP/MCB
Комплекс NPHP/MCB се јавља са преваленцијом 1: 50.000. Иако се ради
о ретком обољењу, оно чини најчешћи генетски разлог за настанак хроничне бубрежне слабости (ХБИ). Карактерише се присуством тубулских
и гломерулских циста, доминантно локализованих кортикомедуларно, са
оштећењем базалне мембране тубула, тубулоинтерстицијским инфилтратима и фиброзом.
Нефронофтиза је аутозомно рецесивно наследна болест, са широким
спектром клиничке експресије. Описује се инфантилна, јувенилна и адолесцентна форма у односу на време развоја ХБИ. Код инфантилног облика болести веома рано, већ у прве 3 године се развије ХБИ, а у бубрезима, који
су нормалне величине, присутне су бројне цисте паренхима. Код јувенилне
и адолесцентне форме болести цисте паренхима су малобројне, а ХБИ се
развија око десете односно двадесете године. Присутна анемија, полиурија,
застој у расту, уз одсуство хипертензије или едема често не упућују на бубрежно обољење. Бројне екстрареналне манифестације домининирају клиничком сликом (ситус инверсус, пигментни ретинитис, фиброза јетре и др).
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Нефронофтиза настаје мутацијом гена који кодирају синтезу нефроцистина 1-7 (НЦ1-7). Мутација у синтези нефроцистина 2/инверсина даје инфантилни тип болести. Јувенилни облик NPHP настаје мутацијом НЦ 1, 4, 5 а
адолесцентна НЦ 3. Нефроцистини су ћелијски и цилијарни модулатори, локализовани углавном у примарној цилији и центрозомалном комплексу, нешто
мање на међућелијским адхерентним везама. Нефроцистини 2 и 4 чине конститутивни део аксонеме примарних цилија и учествују у интрафлагеларном
транспорту. НЦ 2, 4, и 6 локализовани у центрозому чине део регулаторног
механизма деобног циклуса ћелије. Истиче се улога НФ2/инверсина у регулацији поларизације и сазревања ћелије, а као дефект поларизације и оријентације ћелије описује се ситус инверзус.
Екстрареналне манифестације NPHP су присутне на очима, јетри и
ЦНС-у. Пигментни ретинитис уз NPHP (Сениор-Локенов синдром) у 100%
прати мутацију НФ 5 и 6, а само у 10% мутацију НФ 1,2,3,4. Аплазија вермиса
церебелума (Жуберов синдром) даје у клиничкој слици атаксију, очни колобом, психомоторну ретардацију. Нефроцистини 5 и 6 су експримирани у цилијама фоторецептора, олфакторних рецептора у холангиоцитима, експресија у разним органима даје слику фенотипске плеотипије која прати NPHP.
Клинички препознатљив синдром, Bardet-Biedl (Барде-Бидл), који карактерише гојазност, полидактилија, хипогонадизам, низак IQ, некада пигментни ретинит и дијабетес, има у 70% патохистолошке промене бубрега карактеристичне за NPHP. За клиничко испољавање болести потребна је мутација
у бар два од десетак до сада откривених ББ гена. Сви мутирани ББ протеини
налазе се у базалном телу, центрозому и примарној цилији.
Медуларна цистична болест бубрега се клиничком и патохистолошком
сликом не разликује од NPHP, али се наслеђује доминатним типом наслеђа,
развија ХБИ касније, након треће деценије а од екстрареналних симптома има
само гихт и хиперурикемију.

ЗАКЉУЧАК
Цистичне болести бубрега које настају мутацијом цистопротеина локализованих у примарној цилији, базалном телу и центрозому, иако припадају
ретким болестима, захваљујући молекуларној биологији и развоју генетике,
приближиле су нефролозима патогенетске механизме њиховог настанка и
олакшале су разумевање како клиничких манифестација тако и атернатива у
терапији које нуди будућност.
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10.1 ТРАНСПЛАНТАЦИЈА
БУБРЕГА КОД ДЕЦЕ
Зоран Д. Крстић, Амира Пецо-Антић, Мирјана Костић
Универзитетска дечја клиника, Београд

Прe двaдeсeт гoдинa диjaлизa и трaнсплaнтaциja су били кoмпaрaбилни
нaчини лeчeњa дeцe сa тeрминaлнoм инсуфициjeнциjoм бубрeгa (ТБИ) jeр су
кoмпликaциje хрoничнe диjaлизe билe скoрo изjeднaчeнe сa нeжeљeним eфeктимa
нeспeцифичнe имунoсупрeсивнe тeрaпиje и сa психoфизичким пaтњaмa
трaнсплaнтирaних бoлeсникa у фaзи инсуфициjeнциje aлoгрaфтa. Нaпрeдaк
у имунoсупрeсивнoj тeрaпиjи и oпeрaтивнoм лeчeњу трaнсплaнтирaних
бoлeсникa у тoку пoслeдњe дeцeниje je jaснo дao прeднoст трaнсплaнтaциjи у
oднoсу нa диjaлизу.
Oптимистичкa искуствa нajбoљих свeтских цeнтaрa, прeмa кojимa je
дeсeтoгoдишњe прeживљaвaњe трaнсплaнтирaнe дeцe 89-100% и пeтoгoдишњe прeживљaвaњe грaфтa 77- 90%, уз бoљи квaлитeт живoтa и мaњe трoшкoвe лeчeњa, нeсумњивo чинe дa je трaнсплaнтaциja бубрeгa мeтoдa избoрa
у лeчeњу дeцe сa ТБИ. У oднoсу нa трaнсплaнтaциjу бубрeгa кoд oдрaслих
бoлeсникa, трaнсплaнтaциja бубрeгa кoд дeцe имa свoje спeцифичнoсти, кaкo
у прeтрaнсплaнтaциoнoj припрeми, aкту трaнсплaнтaциje, тaкo и у пoсттрaнсплaнтaциoнoм лeчeњу.
Прве трансплантације бубрега код деце обављене су 1962. у Денверу и
1964. у Сан Франциску, а у Европи крајем шездесетих година у Паризу и Лондону. У нашој земљи се са трансплантацијом бубрега код деце почиње тек
1986. године у Универзитетској дечјој клиници (УДК) уз помоћ М. Bewicк-a
из Лондона. Мада су непосредни и дуготрајни резултати ових првих трансплантација били веома добри1,2, није настављено са радом у УДК, већ су се
трансплантације радиле повремено код старије деце у адултним центрима
и у иностранству2. До јануара 2000. године је на овај начин, максималним
ангажовањем лекара УДК, трансплантирано 54 бубрега код деце која су претходно лечена на УДК. Од јуна месеца 2001. године ревитализован је програм
трансплантације на УДК и до сада је трансплантирано 37 деце (33 са живог
донора и 4 са кадавера) .
Циљ oвoг рaдa jeстe дa oбjaсни специфичности трансплантације код деце
и дa укaжe нa пoтрeбу дaљeг рaзвoja пeдиjaтриjскe трaнсплaнтaциje у нaшoj
зeмљи.
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СПEЦИФИЧНOСТИ
ПРEТРAНСПЛAНТAЦИOНE ПРИПРEМE
Инцидeнцијa ТБИ кoд дeцe je знaчajнo мaњa нeгo кoд oдрaслих и изнoси
4 дo 6 нa милиoн дeчиje пoпулaциje. Нajмaњa je у узрaсту дo 2 гoдинe (13%),
a нajвeћa пoслe 10 гoдинa (42%). Кaкo хрoничнa диjaлизa нe нуди пoтпуни
oпoрaвaк дeтeту сa ТБИ, кoд дeцe сe чeшћe нeгo у oдрaслих бoлeсникa, примeњуje прeeмптивнa трaнсплaнтaциja бубрeгa кoja у нeким пeдиjaтриjским
цeнтримa дoстижe 30-40% oд укупнoг брoja свих трaнсплaнтaциja. Дoсaдaшњa
искуствa пoкaзуjу дa прeeмптивнa трaнсплaнтaциja (пре започињања дијализе) oмoгућaвa бoљe прeживљaвaњe грaфтa и бoљи квaлитeт живoтa, у oднoсу нa трaнсплaнтaциjу пoслe хрoничнe диjaлизe. Упрaвo збoг тoгa, дeцa сa
ТБИ имajу прeднoст у oднoсу нa aдултнe бoлeсникe нa листи зa кaдaвeричну
трaнсплaнтaциjу бубрeгa. Oвo je пoстaлo прaксa у зeмљaмa кoje су oргaнизoвaнe
у Eурoтрaнсплaнт, гдe прoсeчнo врeмe чeкaњa зa кaдaвeричну трaнсплaнтaциjу
изнoси 1 гoдину зa дeцу, a 5 гoдинa зa oдрaслe3,4.
Кoнтрaиндикaциje зa трaнсплaнтaциjу бубрeгa кoд дeцe су мaлoбрojнe и
oднoсe сe нa бoлeсникe сa aктивнoм мaлигнoм бoлeшћу, kao и у пeриoду дo 2 гoдинe пoслe њeнoг излeчeњa, нa дeцу сa тeшкoм психoмoтoрнoм рeтaрдaциjoм,
или нeизлeчивoм психиjaтриjскoм бoлeшћу, ХИВ инфeкциjoм, и у случajу кaдa
рoдитeљи oдбиjajу пoст-трaнсплaнтaциoнo лeчeњe. Штo сe тичe oгрaничeњa
у пoглeду нajмлaђeг узрaстa тj. вeличинe дeтeтa, сaврeмeнo je схвaтaњe дa je
успeшнa трaнсплaнтaциja мoгућa кoд дeцe кoja су стaриja oд 6 мeсeци, oднoснo
кoд oних чиja тeлeснa мaсa изнoси бaр 6 дo 10 кг. У нaшoj зeмљи je дo сaдa
трaнсплaнтирaнo сaмo двoje дeцe сa тeлeснoм тeжинoм oд 10 кг5. У oбa бoлeсникa трaнсплaнтaциja je билa успeшнa, jeр je функциja грaфтa нoрмaлнa и пoслe
18 гoдинa, oднoснo 17 мeсeци oд трaнсплaнтaциje. С oбзирoм дa су кoд дeцe
сa ТБИ чeстe кoнгeнитaлнe aнoмaлиje бубрeгa и мoкрaћних путeвa, нaслeднe мeтaбoличкe и другe бoлeсти бубрeгa, прeтрaнсплaнтaциoнa припрeмa
чeстo укључуje урoлoшкe oпeрaциje (припрeмa дoњих мoкрaћних путeвa), jeднoстрaну или билaтeрaлну нeфрeктoмиjу (кoнгeнитaлни нeфрoтски синдрoм)
и спeциjaлнa гeнeтскa испитивaњa. Тaкoђe, у прeтрaнсплaнтaциoнoj припрeми
je нeoпхoднo извршити пoтпуну имунизaциjу дeтeтa укључуjући пoрeд рутинских вaкцинa, вaкцинaциjу прoтив хeпaтитисa A и Б, вaкцину прoтив вирусa
вaричeлa-зoстeр и aнти-пнeумoкoкну вaкцину.
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СПEЦИФИЧНOСТИ ТРAНСПЛAНТAЦИJE
И ПOСТРAНСПЛAНТAЦИOНOГ ЛEЧEЊA
Дaвaoци бубрeгa зa дeцу мoгу бити oдрaслe oсoбe кoje нису стaриje oд
65 гoдинa и дeцa кoja нису млaђa oд 6 гoдинa. Кoд дeцe je чeшћa трaнсплaнтaциja бубрeгa сa живoг дoнoрa у oднoсу нa oдрaслe бoлeсникe. Рoдитeљи
су нajчeшћe дaвaoци бубрeгa, a ниje прихвaтљивo дa сe бубрeг узимa oд oд
мaлoлeтнe брaћe или сeстaрa. Штo je дeтe млађе и мање, вeћи je ризик зa дисфункцију грaфта. Неки од њих су технички проблеми, као што је диспропорција између већих крвних судова даваоца и малих крвних судова примаоца,
као и диспропорција између величине бубрега даваоца и простора у који се
код примаоца мора сместити бубрег; затим пoвeћaна склoнoст зa вaскулaрну трoмбoзу, aкутну тубулску нeкрoзу, имунoлoшка хипeрaктивнoст и тeжe
пoстизaње и oдржaвaње жeљeнoг тeрaпиjскoг нивoa имунoсупрeсивнoг лeкa
у крви, јер је код деце убрзан метаболизам лека у јетри, колебљива интестинална апсорпција лека и његово краће задржавање у циркулацији. Стога је
разумљиво да трансплантација бубрега код мале деце није могла да заживи
у адултним трансплантационим центрима. Од наших болесника, 40% је било
млађе од 7 година, 60% је имало телесну тежину мању од 20 кг, а два болесника су били тешки 10, односно 11 кг.
Кoд вeћe дeцe, тeжe oд 20 кг, грaфт сe кao и кoд oдрaслих пoстaвљa
eкстрaпeритoнeaлнo, a кoд мaњe дeцe грaфт сe пoстaвљa интрaпeритoнeaлнo
пa сe aнaстoмoзе фoрмирaју измeђу рeнaлнe aртeриje дaвaoцa и aoртe примaoцa
и рeнaлнe вeнe дaвaoцa и дoњe шупљe вeнe примaoцa. У oдносу нa oдрaслe, кoд
дeцe сe чешће примeњуje прoфилaктичнa aнтикoaгулaциoнa тeрaпиja, нajчeшћe
прeпaрaтимa нискoмoлeкулaрнoг хeпaринa. Код деце је такође пoтрeбнa интeнзивниja имунoсупрeсивнa тeрaпиja кoja сe у нeпoсрeднoм пoстoпeрaтивнoм
тoку примeњуje интрaвeнским путeм. Дoзe имунoсупрeсивних лeкoвa сe рaчунajу у oднoсу нa тeлeсну пoвршину дeтeтa.
Зa рaзлику oд oдрaслих, дeцa чeстo нeмajу стeчeни имунитeт зa вeћину
вирусних инфeкциja укључуjући цитoмeгaлoвирус, хeрпeсвирус, Eпштајн-Бaр
и друге, пa je збoг тoгa кoд њих нeoпхoднa прoфилaктичнa тeрaпиja кoja сe
спрoвoди нajчeшћe гaнциклoвирoм или aциклoвирoм у трajaњу дo 6 мeсeци
пoслe трaнсплaнтaциje.
Као и код одраслих болесника, и код деце су најчешћи узроци слабљења
функције графта акутно одбацивање графта, нефротоксичност инхибитора калцинеурина, васкуларне компликације, опструкција уретера, хронична дисфункција графта, нове болести бубрега и инфекције. Десетогодишње преживљавање
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графта код болесника који нису имали ниједну епизоду акутног одбацивања је
око 95%, 85% код болесника са раним одбацивањем графта и само 45% код касног одбацивања графта.
Трансплантација бубрега код деце доводи до убрзаног раста и развоја који
може условити потпуну нормализацију успореног раста. Повољан ефекат успешне трансплантације бубрега на раст и развој је бољи код млађе него код старије деце, а не испољава се код оних код којих је завршен пубертетски развој.
Због тога је нужно што раније применити трансплантацију, јер хронична дијализа успорава раст. То је један од разлога зашто се код деце чешће примењује
трансплантација без претходне дијализе (преемптивна трансплантација) и
зашто деца са ТБИ имају предност у односу на одрасле болеснике на листи за
кадаверичну трансплантацију.
Кoнaчнo, aли нe oд мaњeг знaчaja je дoбрo oргaнизoвaнa мултидисциплинaрнa нeгa бoлeснoг дeтeтa кaкo прe трaнсплaнтaциje, у њeнoм тoку и
пoслe трaнсплaнтaциje. Oнa пoрeд пeдиjaтрa-нeфрoлoгa, имунолога, дeчиjeг
урoлoгa и трaнсплaнтaциoнoг хирургa, анестезиолога, укључуje и нутрициoнисту, психoлoгa, вaспитaчa, a пo пoтрeби и другe дeчиje лeкaрe рaзличитих
субспeциjaлнoсти jeр je циљ трaнсплaнтaциjе дa бoлeснoм дeтeту oмoгући oпитaмaлaн рaст, рaзвoj и психoсoциjaлну рeхaбилитaциjу дo oдрaслoг дoбa.

ЗAКЉУЧAК
Кoд нajвeћeг брoja пeдиjaтриjских бoлeсникa сa ТБИ прeeмптивнa
трaнсплaнтaциja je нajбoљи нaчин лeчeњa. Пeдиjaтриjским бoлeсницимa трeбa
дaти прeднoст при избoру примaoцa зa кaдaвeричну трaнсплaнтaциjу. Збoг
свojих спeцифичнoсти, oптимaлнo je дa сe пeдиjaтриjскa трaнсплaнтaциja
бубрeгa oбaвљa у спeциjaлизoвaнoм пeдиjaтриjскoм трaнсплaнтaциoнoм цeнтру. Трансплантациони тим УДК је функционишући на ентузијазму, постигао
резултате који су упоредиви са резултатима у свету. До сада држава није уложила новац ни у простор, ни у опрему, ни у едукацију кадрова, па УДК очекује
да држава хитно помогне формирање Центра за трансплантацију солидних органа код деце.
Пошто пропозиције Школе не дозвољавају већи број аутора од наведеног, захвалност дугујем и осталим члановима трансплантационог тима
Универзитетске дечје клинике у Београду.
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10.2 САКРОКОКЦИГЕАЛНИ ТЕРАТОМИ
Даница Јовановић
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије
„Др Вукан Чупић“, Београд

Најчешћа локализација тератома у дечјем добу је у пределу сакрококцигеалне регије. Манифестује се као ретросакрална маса која дислоцира кокцикс
и локализована је између кокцикса и ректума. Маса је обично споља видљива,
делом улази у пресакрални простор а ретко је локализована искључиво пресакрално. Тумор је три пута чешћи код девојчица. Инциденција је око 1:40000
живорођених (1). Сакрококцигеални тератом настаје од примитивних недиферентованих ћелија различитих ткива која могу да потичу из сва три герминативна слоја. Постоје контрадикторне теорије о пореклу тумора. Већина аутора
се слаже да је сакрокоцигеални тератом резултат настављеног умножавања
мултипотентних ћелија Хенсен-овог нодуса који није инволуирао (2).

ПАТОЛОГИЈА
И поред многих нејасноћа, постоји сагласност у вези порекла тумора из
примитивних недиферентованих ћелија које се често презентују у измешаним
хистолошким категоријама као зреле, незреле или малигне форме. Може постојати и известан степен организације ткива која имитирају нормалне органске
структуре. Диференцијација ћелијских структура варира од слике хамартома до
добро формираних органа као што су делови плућа, црева, тироидеје. Многи тератоми садрже незреле ћелије а то су ћелије које могу малигно да алтеришу. Ако
се тератом комплетно одстрани неће доћи до појаве рецидива тумора (2). Ако
се операција уради у неонаталном периоду, 10% болесника може имати малигни
тумор а у узрасту после 6 месеци око 50% болесника има малигну алтерацију
тумора који је био бенигни. Најчешће форме малигних тумора су ембрионални
карцином и «yolk-sac» карцином (3). Ризик појаве малигног тумора зависи од
два фактора: узрастa у време постављања дијагнозе и локализације и екстензије
тумора. Уколико је дијагноза постављена после два месеца, болесници имају велики ризик за појаву малигних компоненти у склопу мешовитог тумора.
Алтман је са сарадницима класификовао сакрококцигеални тератом у четири групе када су објављени резултати преживљавања Америчке академије
педијатриских хирурга. Тип 1 тумора је потпуно локализован споља, са ми166
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нималном пелвичном компонентом. Они су ретко малигни (малигнитет 0%).
Тип 2 тумора има значајан део пелвичне компоненте (малигнитет 6%). Тип 3
тумора је већим делом интрапелвични и интраабдоминални него спољашња
компонента тумора (малигнитет 20%). Тип 4 тумора је с комплетно пресакралном локализацијом (малигнитет 8%) (4). (Шема 1.)
Шема 1.

Шематски приказ класификације сакрококцигеалних тумора по
Алтману

КЛИНИЧКА СЛИКА
Сакрококцигеални тератом се обично лако уочава одмах на рођењу као велика сакрална маса. Знатно већи ризик за пропуштену рану дијагнозу имају деца
с минималним делом сакралне масе споља или асиметричном презентацијом
спољашњег дела тумора. Већина болесника се данас дијагностикује пренатално.
Већина фетуса умрлих после дијагнозе постављене пренатално или непосредно
по рођењу имала је тумор масе веће него остатак фетуса. Могуће је да фетус умире због попуштања срца услед оптерећења изазваног величином тумора пошто
срце фетуса није у стању да поднесе оптерећење због снабдевања крвљу тумора
и остатка фетуса (5). Магнетска резонанција се може код фетуса применити за
дефинисање крвних судова тумора а то је од велике важности код одабраних
случајева за феталну хирургију. Велики тумори могу довести до опструкције
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порођајног пута и проузроковати смрт новорођенчета. Ако тумор руптурира у
току порођаја крвављење може бити таквог интензитета да је неопходна ургентна
операција или може довести до смрти непосредно по рођењу. Већина болесника
долази дечјем хирургу одмах по рођењу с великом масом која је покривена кожом
и пружа се од кокцигеалне кости која је дислоцирана пут назад док је анус померен
пут напред. Понекад је кожа напета с видљивим венским крвним судовима или на
кожи постоје улцерације или видљиво крвављење из тумора (Слика 1).
Слика 1.

Сакрокцигеални тератом код новорђенчета старог 1 дан

Као најкарактеристичнији знак деца с малигним тумором имају оток глутеуса који се нагло развио. У тим случајевима удаљене метастазе већ постоје у
време постављања дијагнозе (6). Напредак, како у хируршком лечењу тако и
хемотерапији, унапредио је лечење ових тумора, са стопом преживљавања до
80%. Деца с бенигним пресакралним тумором обично имају констипацију или
ретенцију урина. Тумори с пресакралном локализацијом откривају се ректалним прегледом. У већини случајева тумор почињне од предње стране кокцигеалне кости која је померена пут назад. Сакрум је нормалан, а у ретким случајевима описана је агенезија кокцикса и последњих сакралних пршљенова, као и
168

10. Дечја хирургија

врло редак случај уласка тумора у спинални канал. Најчешће тумор снабдева
крвљу средња сакрална артерија, али су описане и друге ретке анатомске варијације, као и у случају венске дренаже тумора. Напредак ултразвучне дијагностике помоћу колор-доплера омогућио је утврђивање битних карактеристика везаних за циркулацију тумора што је од значаја у случајевима великих
тумора с ризиком од великих губитака крви у току операције (7).

ДИЈАГНОЗА
У типичним случајевима дијагноза се лако поставља одмах по рођењу. Клинички се види туморска маса, која може бити енормних димензија или је тумор
само назначен споља а већим делом локализован пресакрално. Главни диференцијално дијагностички проблем је предња менингоцела. Може се решити почев
од физикалног прегледа који укључује и ректални преглед. У случају присуства
предње менингоцеле ректални преглед поред цистичне формације открива и
присуство дефекта сакрума. Притисак на менингоцелу у том случају доводи при
прегледу до напетости фонтанеле уколиоко се на то обрати пажња. Дијагноза
се потврђује радиографијом лумбосакралне кичме. Обичан снимак абдомена и
карлице може указати на присуство калцификација или делова костију.
Постоји велики број диференцијалнодијагностичких налаза од којих су
неки врло ретки и могу се искључити пре свега пажљивим клиничким прегледом и редоследом одређених дијагностичких процедура. Ултразвучни преглед је
користан у одређивању карактеристика абдоминалног и пелвичног дела тумора.
Може се у току прегледа указати потреба за пуњење бешике физиолошким раствором ради бољег увида у односе пелвичног дела тумора. Данас је могућа примена магнетске резонанције код новорођенчета с минималном седацијом а у случају потребе може се применити и општа анестезија. Магнетском резонанцијом
може јасно да се диферентује сакрококцигеални тератом од предње менингоцеле
као и да се утврди да ли постоји пропагација тумора у спинални канал (8).

ДИФЕРЕНЦИЈАЛНА ДИЈАГНОЗА
1.
2.
3.
4.
5.

Предња менингоцела
Цистична дупликација ректума
Хордом
Неуробластом
Хамартом

6.
7.
8.
9.

Липом
Хемангиом или лимфангиом
Акутни апсцес
Пресакрални тератом
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ЛЕЧЕЊЕ
Уколико тумор није руптуриран а новорођенче је стабилно није потребна
хитна операција. Новорођенче се у току првих 24 сата може припремити за
операцију. Рана операција смањује ризик за настанак инфекције пошто се у
току првих 24 сата још није десила колонизација бактерија. Антибиотици се
уводе непосредно пре операције а потом настављају још 24 до 48 сати.
Новорођенче се после операције контролише једном месечно у току три
месеца,а потом једном у три месеца у току годину дана. При сваком контролном прегледу обавезан је ректални преглед да се неби превидео рецидив тумора. Уколико се у току праћења болесника ниво алфафетопротина снижава
највероватније нема рецидива тумора. Праћење болесника треба наставити до
пет година. У постоперативној евалуацији болесника контроле подразумевају
периодичне ултразвучне прегледе абдомена и уринарног тракта (6).

ПРОГНОЗА
Уколико пацијент није имао удаљене метастазе у време операције а учињена
је комплетна ексцизија тумора може се очекивати нормалан живот. Описани су
ретки случајеви с поремећајем континенције столице и мокраће или неурогене
бешике. Такви пацијенти захтевају континуирани надзор због могућих секвела
а најчешће после операције тератома остаје само ожиљак у пределу глутеуса.
Прогноза је добра и за пацијенте с малигним компонентама сакркокцигеалног
тератома. Уз савремену хемиотерапију стопа преживљавања је 80% (8).

ЗАКЉУЧАК
За живот новорођенчета са сакрококциегалним тератомом најважнија је
рана операција. Новорођенче с врло великим тумором треба хитно упутити у
центар у коме се може безбедно урадити операција. Некроза и руптура тумора
су потенцијално ризичне компликације по живот новорођенчета. Сваку проминенцију у сакрококцигеалном пределу, чак и ако је врло мала или атипчно
локализована или подсећа на цистичну промену, треба схватити као сакрококцигеални тератом све док се дијагностичком процедуром исти не потврди или
искључи. Најбоља превенција малигне алтерације једне од компоненти сакрококцигеалног тератома је операција у првим данима живота.
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10.3 ОРТОПЕДСКА СИМПТОМАТОЛОГИЈА
РЕТРОПЕРИТОНЕАЛНИХ ТУМОРА
КОД ДЕЦЕ
Радивој Брдар, Драгана Јанић, Ивана Петронић
Универзитетска дечја клиника, Београд

Ретроперитонеални тумори код деце могу да буду различите хистолошке,
клиничке, радиографске и друге презентације. Начин лечења и исход зависе од
њихове природе, хистолошког налаза и благовремене дијагнозе (1,2,3,4). Због
доста неспецифичне симптоматологије, ретроперитонеални тумори се често
дијагностикују тек кад се нађе туморска маса и/или инфилтрација околних органа (1,5). Мада су модалитети дијагностике значајно унапређени, дијагноза се
често поставља касно (5). Такви тумори могу да имају и крајње необичан почетак, тако да се, у неким случајевима, деца обраћају лекару превенствено због
ортопедских проблема (6,7).
Приказујемо три наша болесника са ретроперитонеалним тумором у чијој
су иницијалној клиничкој презентацији доминирале ортопедске сметње.
Први случај. Дечак узраста 3 године примљен због бола у десном куку, храмања и високе температуре (до 40°C). Тегобе су почеле болом у десном куку.
Лечен је ибупрофеном 15 дана, а након тога, пошто је проблем перзистирао,
смештен у локалну болницу под дијагнозом акутног хематогеног остеоартритиса десног кука. У терапију су уведени антибиотици и перкутана тракција,
али како није било побољшања, 15 дана касније, односно месец дана од почетка
болести, упућен је у Клинику. На пријему је установљена болна осетљивост у
пределу десног кука и ограничење абдукције без флуктуације. Лабораторијске
анализе крви су показале високе вредности SE (110), фибриногена (12,32 g/l),
LDH (952 U/l), CRP (>96 mg/l). Крвна слика, осим хипохромне анемије, била
је нормална. Радографија кука (AP и Löwenstein) није показивала патолошки
налаз. Пунктат зглоба, засејан на аеробне и анаеробне бактерије, је био стерилан. Директни бактериолошки преглед зглобне течности је, такође, био негативан, док је цитолошком анализом нађен велики број еритроцита. Ултрасонографија абдомена је показала коралиформну туморску масу постериорно и
медијално од левог бубрега и увећање лимфних жлезда у подручју целијачног
трункуса и хилуса јетре и слезине. Јетра је била увећана и хомогене структуре.
Компјутеризованом томографијом су откривене увећане лимфне жлезде обострано супра- и инфраклавикуларно са конгломератом дуж постериорног дела
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медијастинума, превертебрално и паравертебрално све до ретроперитонеума.
Највећа туморска маса, изгледа солидног мултилобуларног тумора, је била у
горњем делу ретроперитонеума. Неоплазма је обухватала аорту, доњу шупљу
вену, целијачни трункус и горњу мезентеричну артерију. Панкреас и слезина су
били потиснути позади. Завршна дијагноза је била ретроперитонеални тумор,
патохистолошки слабо диферентован неуробластом. Дете је било премештено
на Хематоонколошко одељење. Исход је био леталан.
Случај други. Девојчица узраста 4 године примљена због бола у подручју
колена и кука са десне стране. Бол се јавио 10 дана пре хоспитализације, био
је израженији ноћу и будио је дете. Две године раније дете је лечено од остеомијелитиса дисталног дела десног фемура. Због јаких болова, који су се јављали у 5-6 наврата, добијала је ибупрофен. На пријему је храмала. Десно колено
је било отечено и осетљиво на палпацију. Радиографијом колена није нађен
патолошки налаз. Лабораторијски налази крви су показали високе вредности
SE (35), LDH (757 U/l) и фибриногена (5,2 g/l) и изражену хипохромну анемију. Алкална фосфатаза није одређена из техничких разлога. Остале лабораторијске анализе су биле у границама нормалних вредности. Сцинтиграфија
скелета је указивала на извесне патолошке промене, те је стање болеснице
повезано са ранијим остеомијелитисом и започето лечење антибиотицима. После неколико дана уочена је изражена венска шара у пределу предњег
трбушног зида и палпабилна тумефакција у десном ингвиналном пределу.
Абдоминална ехосонографија показала је велику мултилобуларну масу која
притиска мораћену бешику, као и солидан тромб у доњој шупљој вени који се
пружао од пелвиса до хилуса јетре. Дијагноза је била tumor retroperitonealis.
CT налаз је показао у базалном делу плућа мекоткивну патолошку промену
пречника 10 mm, која је одговарала метастази. Поједини лимфни чворови,
нарочито око абдоминалне аорте, били су велики и 15 mm у пречнику. Лумен
доње шупље вене је испуњавала мекоткивна маса (тромб). Мултилобуларна
тумефакција је притискала задњи зид мокраћне бешике. Налаз биопсије је
показао недифентоване туморске ћелије са неспецифичним имунохистохемијским профилом. Диспластични тумор је садржавао мале округласте ћелије. Дете је премештено на Хематоонколошко одељење и подвргнуто хемиотерапији. Исход је био леталан.
Трећи случај. Осмогодишњи дечак упућен у Клинику због бола у ногама.
Тегобе су почеле 10 дана пре пријема и јављале су се, углавном, после физичке
активности. Десет дана пре пријема дечак није могао да седи, па је или лежао
или ходао са лако савијеним коленима и куковима што му је олакшавало бол.
Лечење је започето ибупрофеном и алкохолним облогама. На пријему је ходао нормално, али није могао да легне на леђа због бола у левој натколеници.
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Обим покрета кукова и колена је био уредан. Лазаревићев знак је био негативан. Абдомен је при палпацији био мек без знакова локализованог бола или
осетљивости. Радиографија карлице и кукова је била без патолошког налаза. Лабораторијски налази крви су показали лако убрзану SE (15), нормалан
фибриноген (1,9 g/l), CRP (<6 mg/l), калцијум, фосфор и алкалну фосфатазу,
хипохромну анемију, као и нешто већу активност LDH (493 U/l) и SGOT (169
U/l). Остали налази су били без значаја. Поучени ранијим искуством одмах
смо индиковали ултрасонографски преглед абдомена који је показао мултинодуларну туморску масу која је захватала јетру и кичмени стуб. CT и MR
преглед није јасно приказао да ли туморски инфилтрат досеже интрадурално
или само екстрадурално. Патхохистолошки налаз је показао да се ради о слабо диференцираном хепатоцелуларном карциному. Започета је хематоонколошка терапија. Исход је био леталан.

КОМЕНТАР
Приказали смо три болесника са тегобама које су указивале да се ради о
ортопедском обољењу. Деца су била различитог узраста, клиничке слике и тока
болести.
У првом случају симптоматологија је сугерисала да се ради о инфламаторном обољењу, те су и иницијалне дијагностичко-терапијске процедуре биле
усмерене у том правцу. Међутим, неадекватан одговор на антиинфламаторну
и антибиотску терапију, као и ултрасонографски преглед абдомена, указали су
нам на праву природу болести.
У другом случају претходна инфекција кости (osteomyelitis) са дневним
и ноћним боловима у истој нози је могла да сугерише да се ради о рекурентној инфекцији. Иако неспецифичан, лабораторијски налаз је, такође, могао да
упућује на костну инфекцију. Сцинтиграфија скелета није била информативна,
те је ултрасоногафија абдомена, и овог пута, указала на праву дијагнозу.
Треће дете је имало неспецифичну, како клиничку слику, тако и лабораторијски налаз. Имајући искуство са претходна два болесника, одмах је учињен ултрасонографски преглед абдомена који нам је разрешио дијагностичке дилеме.
Код сва три болесника основу болести су чинили бол у једном или оба
доња екстремитета, убрзана SE, висока активност LDH у крви и хипохромна
анемија. Имајући у виду неспецифичност и хетерогеност ових клиничко-лабораторијских параметара, примена ултрасонографије, неинвазивне, нешкодљиве, доста поуздане и јефтине дијагностичке методе, указала је на праву природу
болести и омогућила започињање одговарајућег третмана (8,9,10).
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ЗАКЉУЧАК
Ретроперитонеални тумори су релативно ретки код деце. Клиничка презентација им је веома варијабилна, неспецифична и често атипична. Некад,
као што је то случај са нашим болесницима, основу симптоматологије могу да
чине ортопедске сметње. Отуда их код деце са тегобама ове врсте треба имати у виду. Поред стандардних клиничко-лабораторијских процедура, драгоцен
скрининг у њиховој верификацији или искључењу има ултрасонографски преглед абдомена. Метод је једноставан, доста поуздан, нешкодљив и неагресиван.
Такав приступ омогућава нам да избегнемо могуће грешке, да поставимо брзу
дијагнозу и да благовремено започнемо одговарајућу терапију.
Будући да пропозиције Школе не дозвољавају већи број аутора од наведеног, дужни смо да изразимо нашу велику захвалност мр сци др Душану
Абрамовићу и мр сци др Дејану Николићу, лекарима Унивезитетске дечје
клинике у Београду, који су својим радом значајно допринели дијагностици
и лечењу приказаних болесника.
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10.4 ВАРИКОЦЕЛА У ДЕЦЕ
И АДОЛЕСЦЕНАТА
Душанка Добановачки
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад

“Варикоцела је стање инсуфицијентног рено-сперматичног или илио-сперматичног венског базена са интермитетним или континуираним рефлуксом венске
крви према мушкој полној жлезди. Мушкарац се са варикоцелом, углавном, рађа,
функционише и до постављања дијагнозе и лечења трпи на герминативном епителу гонаде патоморфолошке промене које могу бити узрок инфертилитету (1)”
Постоје разлике између варикоцеле деце и одраслих и то подразумева индиценцију, начин откривања, дијагностичке методе, постављање индикација за
лечење и модалитети лечења.

ЕПИДЕМИОЛОГИЈА
Једна од првих епидемиолошких студија била је објављена од стране данског уролога Остера, 1976 који прегледом 188 деце узраста 6-9 година није нашао
ни једну варикоцелу. Иста студија обухватила је и 837 деце узраста 10-19 година
када је регистрована инциденција варикоцеле 16,2 % (2). Епидемиолошка студија
у 1675 дечака узраста 7 до 19 година учињена је у Новом Саду 1997-99. године
када је варикоцела забележена у 7.09 % школске популације. Највећа инциденција забележена је у узрасту 13-15 година (1).
Многи аутори су сагласни да је варикоцела у развојном добу резултанта
комбинације повећане васкуларности, тј. пораста артеријског дотока и повећања
телесне масе у условима посебних анатомских односа леве сперматичне вене, инсуфицијентног валвуларног апарата, наследних карактеристика везивног ткива и
друго, што све иницира развој варикоцеле у тако предиспонираних особа (3,4,5).

ДИЈАГНОСТИЧКИ ПОСТУПЦИ
Анамнеза – Варикоцела може бити у потпуности асимптоматска или се
могу јавити тегобе у виду лаког и пролазног бола у левој половини скротума,
осећај тежине или благо печење и жарење.
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Клинички преглед – Пацијент се прво прегледа у стојећем ставу када се
може уочити асиметрија скроталних половина, и израженост секундарних сексуалних особина. Палпирају се пампиниформни плексус десне и леве стране
при нормалном дисању и при напору, тј. Валсалвином маневру. Инспекција и
палпација се понављају у лежећем положају.
Ултрасонографија – Преглед ултразвуком обезбеђује увид у изглед паренхима тестиса и епидидимиса, израчунава се волумен оба тестиса и упоређује,
мери дијаметар вена у миру и напору и мери дебљина венског зида.
Доплер ултрасонографија – Ово је неинвазивна метода којом се аудиовизуелним путем утврђује постојање и степен рено-сперматичног рефлукса венске крви према полној жлезди.
Контактна термографија или термовизија – Метода је заснована на могућности да се инфрацрвени зраци које површина тела емитује у простор начине
видљивим и тако добије снимак термичке расподеле тј. термографија.
Спермограм – Анализа ејакулата је најважнија претрага али у адолесцената
постаје валидна тек са 17 година. Овај преглед пружа информације о стварању
сперматозоида у тестисима, о морфологији и физиологији семених ћелија, и секреторној функцији акцесорних делова полног жлезданог система.
Анализа хормона у крви – Испитивање нивоа тестостерона, ФСХ и ЛХ се
препоручује у свим дискутабилним случајевима.
Флебографија сперматичних крвних судова – Ово је интервентна радиолошка метода јер се ради ретроградна селективна флебографија, обично кроз
феморалну вену, да се утврди распоред венских грана у варикозном базену.

ТЕРАПИЈА
Индикација за оперативно лечење се поставља уколико је регистровано
да је леви тестис смањених димензија у односу на контралатерални, или ако се
ради о олиго или астеноспермији у узрасту када нормално постоји сперматогенеза (6).
Модалитети лечења варикоцеле у периоду адолесценције могу бити:
• оперативно лечење (подвезивање сперматичне вене хируршких путем
или лапароскопски, микроваскуларне анастомозе) (7),
• неоперативно (склероемболизација сперматичне вене) (8).
Циљ лечења варикоцеле у узрасту адолесценције јесте да се спрече промене на герминативном епителу и тако превенира настајање инфертилитета и
стерилитета (9).
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10.5 ОПСТИПАЦИЈА – ДИЈАГНОЗА И ЛЕЧЕЊЕ
Радослав Лукач
Универзитетска дечја клиника, Београд

УВОД
Поремећај мотилитета колона у деце као најчешћи симптом има опстипацију. Ректум на сваких 24-48 h развија перисталтичке таласе који га празне, зависно од постојећих социјалних услова, пошто особа постане свесна нагона за
дефекацију. Особина ректума да се понаша као резервоар игра значајну улогу у
социјалној адаптацији личности.

ДЕФИНИЦИЈА
Најчешће коришћени параметар за дефиницију опстипације је учесталост.
Пражњење столице мање од три пута недељно се дефинише опстипативним.
Али опстипација се може дефинисати и као болно пражњење, иако се дешава
чешће од три пута недељно.
Немогуће или отежано пражњење столице у довољној количини, дефинише хроничну идиопатску опстипацију.

ЕТИОЛОГИЈА И ПАТОГЕНЕЗА
Термин «идиопатска« или «функционална« опстипација односи се на
немогућност регуларног пражњења непознатог узрока. Етиологија овог поремећаја није научно доказана и поред мноштва узрока који се помињу у литертури. Многи радови расправљају о поремећајима исхране као узроку опстипације. Опстипација је често фамилијарна (око 40%) што импликује генетску
компоненту. Неки аутори покушавају да објасне идиопатску опстипацију као
одговор на психолошке поремећаје. Међутим, сигурно је да многи пацијенти
који пате од тешке форме опстипације имају као последицу развој секундарних психичких проблема. Мада сви горе наведени механизми могу довести
до хроничне опстипације верује се да је у већине деце хронична опстипација
резултат хотимичног, подсвесног и невољног задржавња столице.
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КЛИНИЧКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ И ДИЈАГНОЗА
Опстипација у деце је чест разлог консултације лекара у примарној здравственој заштити (3 %) а још чешћи разлог консултације гастроенетролога (25 %). Децу
са опстипацијом срећемо у свим животним добима, најчешће између 2 и 6 године.
Анамнеза треба да нас информише о општем здрављу детета, времену настанка и дужини трајања опстипације, пратећим тегома код пражњења, као и
о навикама за пражњење. Конзистенција и количина столице су битни подаци,
јер нека деца могу да имају свакодневно, али по обиму недовољно пражњење.
Прегледом пацијента у преко 20 % пипамо фекалом у пределу сигме. Инспекцијом чмара могуће је открити фисуре а дигиталним прегледом тонус
аналног сфинктера и садржај ректума.
Већ у доба одојчета срећемо се са проблемом опстипације у време преласка са подоја на исхрану богатију угљеним хидратима и беланчевинама.
У предшколског детета, акутна опстипација настаје најчешће након брзе пасаже стврднуте и обилне столице која је довела до болног пражњења. То се обично дешава након дехидрације детета из било ког разлога. Следеће пражњење дете
жели да избегне због доживљеног бола и све чини да заустави пражњење.
Прљање веша (енкопреза) код школске деце (60 %) је најчешћи разлог јављања
лекару. Опстипација код школске деце је најчешће наставак опстипације предшколског детета која није лечена или је недовољно лечена. Неприхватање услова у
школским тоалетима је додатни фактор који погоршава већ постојеће стање.
Код дуготрајућих опстипација, независно од узраста пацијента, увек треба мислити на аганглионозу (Хиршпрунгову болест). Празан ректум при ректалном тушеу
указује на Хиршпрунгову болести а препун фекалија на идиопатску опстипацију.
Код дуготрајних и на лечење рефракторних опстипација, неопходно је
урадити додатна испитивања (аноректоманометрију, контрастну клизму и биопсију ректума).

ЛЕЧЕЊЕ
Идиопатска опстипација се може лечити уколико се на време схвати
озбиљно, а предложеним мерама заинтересовано приступе и лекар и родитељи. У супротоном, идиопатска опстипација доводи до озбиљних здравствених проблема. Програм лечења је обиман а поступци су сврстани у неколико
група: едукација, евакуација нагомилане столице, превенција поновне ретенције столице, успостављање нормалног пражњења црева.

181

Радослав Лукач

ЕДУКАЦИЈА
Едукација родитеља и демистификација насталог проблема је први корак у
лечењу опстипације. Родитељима треба рећи да проблем пражњења није последица понашања детета или родитељске грешке већ се јавља невољно, тј. несвесно. Тек након овог сазнања родитељи прихватају предложене мере лечења.

ЕВАКУАЦИЈА РЕТИНИРАНЕ СТОЛИЦЕ
У развијеним земљама евакуација столице се успешно обавља фосфатним
клизмама. Оне су често праћене хиперфосфатемијом, хипокалемијом, хипонатремијом хипокалцемијом и дехидрацијом. Ми са фосфатним клизмама немамо искуства.
Наш поступак је следећи: дајемо клизме млаког физиолошког раствора у
дози од 15 до 20 мл /кг. Клизме понављамо неколико пута (највише три пута) у
току дана а уколико прве клизме немају ефекта у следеће стављамо парафинско
уље (15-30 мл). Клистирање код запуштених случајева може да траје и по неколико дана. Ретко смо приморани да катетром или дигитално разбијемо фекаломе. Дешавало се да смо неким пацијентима у општој анестезији у операционој
сали празнили колон.
Орално давање медикамената за брже и боље пражњење се не даје док
клизмама није покренута евакуација стврднуте столице.
У одојчета скоро никад, а у мањег детета ретко, користимо клизме за евакуацију накупљене столице.

ПРЕВЕНЦИЈА ПОНОВНОГ НАКУПЉАЊА СТОЛИЦЕ
Мере превенције поновног накупљања столице зависе од узраста детета.
Пошто опстипација у одојчета најчешће настаје код преласка на храну богатију
беланчевинама, довољно је у исхрани унети више течности, угљених хидрата као
размекшиваче столице. Мање сварљив угљени хидрат (лактулоза) налази се у соковима од јабука, шљива, крушака а треба их дати у оквиру нормалне исхране.
Ово се саветује, мада нема циљаних студија које би ово потврдиле. У веће деце,
избалансирана дијета је често довољна за нормализацију пражњења а састоји се
од воћа, поврћа и интегралних житарица. Некада је неопходна употреба медикамената да би се успоставио мотилитет црева и регуларно пражњење.
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Ако је примена медикамента за лечење опстипације свакодневно потребна, могу се користити минерална уља или магнезијум хидроксид, лактулоза
или сорбитол (осмотски лаксатив). У предшколском узрасту употреба стимулативних лаксатива се ређе користи.
Студије базиране на дужем временском праћењу пацијената лечених од
идиопатске опстипације променом исхране показују да је овај начин лечења
ефекасан и сигуран.
Стимулативни лаксативи се могу давати адолесцентима (повремено у
кратком временском периоду) да би се избегло поновно накупљање столице.
Дозе које препоручује Удружење дечјих гастроентеролога и нутрициониста
Америке дате су у Табели 1.
Табела 1.

Медикаменти који се користе у лечењу опстипације

Лаксативи

Осмотски

Доза

Лактулоса

1-3 мл/кг/дан у подељеним дозама
(као 70% солуција)

Сорбитол

исте дозе

Магнезијум
хидроксид

1-3 мл/кг/дан (400 мг/5мл) или таблете

Сена

2-6 год.: 2,5-7,5 мл/дан као сируп, грануле, таблете
6-12 год.: 5-15 мл/дан

Бисакодyл
(Дулколакс)

од друге године 0,5 –1 суппозиторија (10 мгр)
1-3 табл. (5 мгр)

Стимулативни

Од стимулативних лаксатива у употреби су најчешће препарати сене и
бисакодyла.
Терапију одржавања је некада неопходно спроводити месецима. Студије
базиране на дужем праћењу деце са поремећајем пражњења указују да значајан
број деце има потребу за дужом употребом лаксатива. И родитељи и лекари
из незнања овде најчешће праве грешке, тако што одмах након успостављања
нормалног пражњена прекидају са лаксативима.
За било који лаксатив неопходно је индивидуализовати дозу. Обично почињемо са препорученом дозом али смо често у ситуацији да дозу повећавамо
док не постигнемо задовољавајући ефекат а то захтева свакодневно праћење
пацијента од стране родитеља и лекара.
Много се говори о биофидбек третману. Он је резервисан за децу која имају
проблем пражњења настао због абнормалности контракције спољањег аналног
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сфинктера и мускулатуре пелвичног пода (вољна мускулатура). Наиме, код нагона за пражњење уместо релаксације ова мускулатура је у фази контракције.

ХИРУРШКО ЛЕЧЕЊЕ
Пацијенте са идиопатском опстипацијом који захтевају велике дозе лаксатива или су рефракторни на лечење треба упутити хирургу.
Постоје различити модалитети хируршког лечења идиопатске опстипације У овим случајевима треба добро проценити корист коју ће пацијент добити од предложеног хируршког захвата.
Уколико се ови пацијенти добро празне клизмама, за побољшање услова
живота предлажу се антероградне клизме преко формиране апендикостоме
или перкутане цекостоме.
Уколико постоји изражена дилатација сигме или сигме и левог колона, ресекција истих може дати добре резултате за дужи период. У литератури постоје
саопштена позитивна искуства у лечењу псеудопструкција колона субтоталном ресекцијом колона и цеко-ректо анастомозом.
Хируршко лечење је најчешће палијативно, неки пацијенти иамају више,
а неки мање користи, те је неопходна добра селекција пацијената. Противници
хируршког лечења сматрају да ће се наћи фармаколошки лек за овако тешке
опстипације.

ЗАКЉУЧАК
Идиопатска опстипација може да се лечи у највећем броју случајева уколико се схвати озбиљно и на време започне лечење. Она прати пацијента кроз
цео живот и захтева дуготрајно лечење. Умерени облици идиопатске опстипације успешно се лече применом дијететских мера. Уколико дијететске мере
нису довољне, додају се омекшивачи столице а стимулативни лаксативи се
препоручују код упорних опстипација у адолесцентном добу. Уколико се и након дуготрајне употребе стимулативних средстава не постигне задовољавајуће
пражњење, пацијента треба упутити хирургу.
Проблем хроничне опстипације у нашој средини неретко је потцењен и
запостављен. Пацијенти су углавном препуштени сами себи а здравствени
радници се нерадо и несистематски њима баве.
Зато се намеће закључак да деца тек када одрасту, почињу да се активно
боре са својим проблемом.
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11.1 МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ У САВЕТОВАЛИШТУ:
ИЗАЗОВИ, ПРЕДНОСТИ И РИЗИЦИ
Војислав Ћурчић
Болница за психијатрију КБЦ „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“, Београд

Отварање Саветовалишта за младе у примарној здравственој заштити је
предвиђено Стратегијом за развој и здравље младих коју је усвојила Влада Републике Србије крајем 2006. године (1). Стручњаци и остали чланови тимова који
ће радити у саветовалиштима ће, кроз додатне едукације, добити нова знања и
вештине из неколико области здравља, укључујући ментално здравље. Чланове
тима чине: педијатар, гинеколог, психолог, психијатар (по потреби), медицинске сестре и вршњачки едукатори и помагачи. Чланови саветовалишта ће се
бавити промотивним активностима (промоцијом здравља и саветовалишта),
здравствено-васпитним радом, дијагностиком, лечењем и саветовањем адолесцената са здравственим проблемима. У области менталног здравља, које је
све већи проблем популације младих, рад ће се одвијати са свим неопходним
специфичностима.

СПЕЦИФИЧНОСТИ АДОЛЕСЦЕНАТА
Адолесценција је развојни период између детињства и одраслог доба, па
адолесценти више нису деца, а још увек нису одрасли. Дубоке и интензивне
трансформације, које су неопходне у процесима сазревања и осамостаљивања,
а које се дешавају на телесном, психолошком и социјалном плану, имају потенцијал да дестабилизују психо-социјално функционисање адолесцената и
изазову специфична психичка стања. То их, између осталог, чини незадовољним, несигурним, уплашеним, збуњеним, преосетљивим, повредљивим и депресивним. Спектар развојних поремећаја или психолошких проблема и психопатолошких феномена је велики и није увек лако разграничити шта припада
нормалном, а шта излази из ових оквира – ни адолесцентима, ни родитељима
или другима који су са њима у контакту, а понекад ни професионалцима (2).
Зато је процена потребе да се адолесценту пружи помоћ често врло деликатна. Међутим, и самим младим људима је нарцистички неподношљиво да имају
проблеме или да су нефункционални, да их сматрају поремећеним или ментално болесним, због чега се нерадо јављају за помоћ или пружају отпор лечењу.
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Додатно, због промене односа према свету око њих, пре свега родитељима и
другим одраслим, уобичајена је појава отпора и бунта према свему што иде од
одраслих, укључујући и институције, као симболичне представнике ауторитета, поготову институције менталног здравља. Због свега тога, адолесценти себе
често стављају у парадоксалну ситуацију: и када осете или знају да им је помоћ
потребна, обично је одбијају – и по правилу, што су адолесценти са већим проблемима то су у већем отпору према помоћи и лечењу (3).
Специфичности адолесценције и специфичности психолошког функционисања адолесцената чине да је психолошка-саветодавна помоћ или лечење у
оквиру примарне здравствене заштите, кроз саветовалишта за младе, ново и
потенцијално изузетно добро решење, које је прихватљиво популацији младих.

ИЗАЗОВИ САВЕТОВАЛИШТА
Адолесценти су континуирано и природно везани за примарну здравствену заштиту па се много лакше обраћају за помоћ стручњацима домова здравља
за све здравствене проблеме, укључујући оне из области менталног здравља. С
друге стране, утисак је да све више педијатара има сензибилитет за психолошко
функционисање и психолошке проблеме својих младих пацијената, као и да све
више њих има неке врсте едукација за рад са овим проблемима. За педијатре и
друге професионалце саветовалишта, ангажовање у области менталног здравља јесте изазов јер на тај начин имају прилику и могућност да сагледају своје
пацијенте у њиховом тоталитету, односно што се на тај начин баве свеукупним
бићем својих младих пацијената. Међусобни однос психолошког и телесног,
поготову сагледан у континуитету (а педијатри своје пацијенте познају готово целоживотно), јесте професионално и људски инспиративaн и нуди заиста
сјајну могућност за ефикасно деловање и лечење.

ПРЕДНОСТИ САВЕТОВАЛИШТА
Постоје несумњиве и значајне предности психолошког рада или лечења младих особа у саветовалиштима и то како за адолесценте, тако и за професионалце.
За адолесценте је нека врста психолошког саветовања и помоћи много прихватљивија када им се пружа у оквиру саветовалишта него у институцијама менталног
здравља – не добија се психијатријски картон и психијатријска дијагноза чиме се
избегавају могућности етикетирања, стигматизације и нарцистичке фрустрације.
Такође, тешкоћа иницијалног контакта са неким (педијатром) кога већ познају
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дуги низ година обично не постоји, а већ успостављено поверење олакшава спонтаност, искреност и отвореност у комуникацији. Коначно, одласци у дом здравља
представљају мању драму и за околину и пред околином, пре свега вршњака.
За професионалце саветовалишта, предност за психолошки рад са адолесцентима је пре свега у познавању индивидуалног развоја младе особе, готово од првих дана њихових живота, познавање њихових дотадашњих тешкоћа,
темперамента, дотадашњег психолошког функционисање и евентуалних проблема које су имали, као и начина на које су их превазилазили (4). Познавање
породичних околности, родитељског функционисања и понашања је додатна
повољност. Већ остварени контакт и успостављени однос омогућавају релативно лаки прелаз од бављења претежно соматским аспектима дотадашњег детета,
на бављење психолошким аспектима личности, сада младе особе.

РИЗИЦИ ПСИХОЛОШКОГ РАДА
И САВЕТОВАЊА У САВЕТОВАЛИШТУ
Нелагодност, а не ризик, може да буде обострано (и за адолесцента и за
професионалца) изазвана чињеницом да се са бављења телом прелази на бављење психом. За адолесцента то може да буде мало неприродан преокрет јер
бављење психолошким подразумева често изношење интиме размишљања,
осећања и фантазија којих се адолесценти по правилу стиде више него изношења интиме телесног функционисања. За професионалце, ова друга врста бављења адолесцентом их ставља у нешто несигурнији положај јер су педијатри
суверени у својим знањима и вештинама бављења телом, али не тако суверени
у бављењу психолошким, јер за то базично нису едуковани. Додатна едукација
доприноси сигурности и повећању вештина, али у компликованијим случајевима може да изазове фрустрације професионалаца. Решење је у систему сталних и додатних едукација, супервизија и сарадњи и ослањању на професионалце и установе менталног здравља.
Већу тешкоћу или ризик представља могућност недовољно добре или лоше
процене психолошке проблематике или психопатологије од стране професионалаца или отварање неке дубље или комплексније проблематике од стране
адолесцента, као и улажење у рад који фрустрира оба учесника или с којим не
може да се изађе на крај.
Недовољно познавање, препознавање или вештина руковања трансферноконтратрансферним дешавањима и односима је могућ и можда највећи ризик у
психолошком раду са адолесцентима. Због тога је битно разграничити две врсте
психолошке помоћи коју пружају професионалци: психотерапију и саветовање.
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Саветовање је психолошки процес у коме саветник систематски помаже
клијенту да истражи и разуме себе и своје понашање, као и да створи алтернативе, како би лакше превазилазио животне тешкоће и изазове. Саветовање не
подразумева давање савета, већ пре свега стварање услова у којима ће млади
пацијент сам боље разумети себе и преиспитати алтернативе.
Психотерапија је систематско коришћење односа терапеута и пацијента у
циљу стварања психичких промена код пацијента.
У контексту саветовалишта битно је разграничити да је психотерапијски
рад резервисан за професионалце (психијатре, психологе, социјалне раднике,
дефектологе...), а саветодавним радом би могли да се баве сви чланови тима
који су за то едуковани, укључујући и вршњачке помагаче (уз супервизију).
Додатно питање и могућ ризик представља преписивање медикаментне
терапије – психофармака (5). Адолесценти нерадо узимају лекове, али су они
некада неопходни, најчешће као помоћно или привремено средство, за олакшање патње или редукцију симптоматологије која омета нормалан живот и
функционисање. Дозе психофармака су за адолесценте мање него код одраслих.
С обзиром на отпор адолесцената и њихову несталност у узимању лекова, у избору лекова се увек треба определити за лекове који се узимају што ређе током
дана и који имају минимална нежељена деловања.
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11.2 ЗЛОСТАВЉАЊЕ:
МИТ ИЛИ СУРОВА РЕАЛНОСТ?
Весна Брзев-Ћурчић
Психолошко саветовалиште „Психолошки кругови“, Београд

РЕАЛНОСТ ЗЛОСТАВЉАЊА
Све већи број написа у средствима јавног информисања о деци и младима
који су били изложени различитим видовима злостављања може да наведе на
помисао да је овај феномен присутнији у савременом друштву. То је, међутим,
привид који је условљен већом транспарентношћу у приказивању социјалних
проблема, посебно оних који се односе на област сексуалног злостављања. Развоју друштвене свести о постојању злостављања деце и младих допринела је
појава удружења жена и обелодањивање исповести мушкараца и жена који су
у детињству били жртве злостављања. Повећало се поверење у исказе жртава
и обогаћена су стручна знања, а то је довело до низа промена у проучавању и
збрињавању ове појаве. Према налазима истраживања, до пре тридесетак година овај проблем није био предмет стручног разматрања, а ретко објављивана
запажања нису била прихватана. Занимљиво је да се и Фројд повиновао моралној хипокризији свог времена, дефинишући поремећаје код злостављаних
као инфантилне сексуалне фантазме. Савремено гледиште је да је велики број
представника бечке господе тог времена био сексуално злостављан у раним
адолесцентним годинама, јер су их њихови очеви уводили у свет сексуалности
уз помоћ старијих и искусних служавки.

ДЕФИНИЦИЈА ЗЛОСТАВЉАЊА И
ЗАНЕМАРИВАЊА ДЕЦЕ И МЛАДИХ
Злостављање и занемаривање деце и младих се односи на све облике физичког, емоционалног, сексуалног злостављања као и занемаривања или ненамерног поступка, експлоатацију у комерцијалне или друге сврхе. Базира се на
односу који у себи укључује одговорност, поверење или моћ одраслих над дететом и младом особом.
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ФИЗИЧКО ЗЛОСТАВЉАЊЕ
Ова врста злостављања доводи до физичког повређивања детета и младе
особе. Утврђује се постојањем повреда или органског стања које указује на патњу детета. Разликује се од ненамерне озледе, као нпр. опекотине од чаја, пада са
љуљашке, непажљивог затварања врата од кола. У физичко злостављање спадају
ударање, дављење, трешење, паљење и пребијање. Ти облици насиља над децом и
младима доводе до тешких повреда, које могу да оставе трајне последице, инвалидитет, а могу бити и фаталне. Понекад родитељи или старатељи намерно изазивају симптоме болести код свог детета (тзв. Munchauzen syndrome by proxy).
Физичко злостављање је увек праћено и психичким, а не ретко и економским.
Почиње од шамара који, у неком смислу, представљају друштвено „прихватљиву”
меру у васпитавању деце. Насилник се труди да застраши жртву тако што је изолује
од других и прети суровијим кажњавањем. Када је присутно насиље у породици,
дешава се да физички буду злостављана и деца и мајка. Усвојени Породични закон
(24.02.2005.) регулише насиље у породици, гарантујући жртвама правну заштиту.

ЕМОЦИОНАЛНО ЗЛОСТАВЉАЊЕ
Под емоционалним злостављањем се подразумева ускраћивање могућности за узрасту адекватан емоционални развој младих кроз омаловажавање,
подсмевање, окривљивање, ограничавање могућности кретања, претње, дискриминацију, а често и физичко, психичко и сексуално насиље над мајком.

СЕКСУАЛНО ЗЛОСТАВЉАЊЕ
Ова врста злостављања подразумева укључивање младе особе у сексуалне
активности које нису адекватне за узраст. У ово спада и сексуално додиривање,
излагање нагог тела адолесцента погледу других особа, фотографисање нагог
адолесцента у циљу даље дистрибуције, приказивање порнографских слика или
филмова, причање неадекватних вицева са сексуалном тематиком пред њима,
навођење на проституцију или друге незаконите сексуалне радње. Сексуално
злостављање је често хроничног карактера, па су девојчице и девојке које су биле
жртве сексуалног насиља под највећим ризиком да то поново доживе. Сексуално
злостављање се обично прикрива, а посебно када се ради о инцесту. Насилник је
најчешће особа из окружења, што жртви намеће осећања стида и кривице, али и
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беспомоћности да промени услове и прекине даље злостављање. Злостављање се
дешава у породицама које обично имају дугу предисторију кумулативне трауме.
Отежавајући фактор је што најближе окружење, али и шира друштвена заједница исказују велики степен неповерења у веродостојност исказа жртве. Није реткост да се жртва чак прогласи кривом због насиља које је над њом извршено.

ЗАНЕМАРИВАЊЕ
Занемаривањем се означава непружање неге која је потребна да би обезбедио адекватан раст и развој младе особе. Може да се односи на области очувања здравља, адекватног школовања, правилне исхране, економске сигурности и безбедности.

ЕКСПЛОАТАЦИЈА
Експлоатација подразумева злоупотребу младих приморавањем на рад у
корист других, киднаповање, њихову продају. Деца и млади који живе на улици
су једна од манифестација овог феномена.

ВРШЊАЧКО ЗЛОСТАВЉАЊЕ
Злостављање деце и младих од стране чланова њихове вршњачке групе је
све распрострањенији вид злостављања у савременом друштву.

ПОСЛЕДИЦЕ ЗЛОСТАВЉАЊА
Злостављање деце и младих резултује бројним и далекосежним поремећајима који негативно утичу на њихов развој, здравље и социјализацију.
Последице могу бити видљиве (модрице, ране, преломи и сл.), мање видљиве
(повреде унутрашњих органа) или сакривене (психичке повреде). Злостављане
особе имају ниже самопоштовање и самовредновање, склоне су депресивном
реаговању, а не ретко су агресивне јер агресија рађа агресију. Често постоје и
проблеми у социјалној адаптацији, алкохолизам, наркоманија, ризично сексуално понашање, сексуална дисфункција, поремећаји исхране, когнитивни проблеми у сфери пажње и памћења.
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11.3 КОНТРАЦЕПЦИЈА
ПРИКЛАДНА ЗА АДОЛЕСЦЕНТЕ
Катарина Седлецки
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије
„Др Вукан Чупић“, Београд

Отвореност лекара према питањима везаним за сексуалност адолесцената и употребу контрацепције је од великог значаја за очување њиховог
репродуктивног здравља. То је посебно важно због чињенице да трудноћа
угрожава здравље више од било ког савременог метода контрацепције. Да су
лекари склони да превиде да је са младима потребно разговарати о превенцији трудноће показују налази истраживања према којима је због кашњења
менструације на прегледу у здравственој установи био велики број (36-56%)
адолесценткиња пре него што се догодила непланирана трудноћа.

САВЕТОВАЊЕ О КОНТРАЦЕПЦИЈИ
На првом месту, лекар треба да помогне младој особи да реално сагледа величину ризика за настанак трудноће, мотивише је да користи контрацепцију, а затим упозна с погодним и ефикасним методима превенције зачећа. Веома је важно да одлуку о начину спречавања трудноће заједнички
донесе млади пар, а не да то буде препуштено само девојци. Разговор о контрацепцији се усмерава ка методима који су прикладни за младе, с изношењем чињеница везаних за њихову ефикасност, начин употребе, предности,
недостатке, ризике и мере опреза.
Основни циљ саветовања је да адолесцент и лекар дођу до најбољег решења, односно одаберу метод контрацепције који млада особа сматра прихватљивим, а лекар ефикасним и безбедним за здравље адолесцента. При избору
начина заштите од трудноће, поред контрацептивне ефикасности, треба узети у обзир и његова друга позитивна својства која могу да побољшају здравље
и квалитет живота кориснице - тзв. неконтрацептивне предности.
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ИЗБОР МЕТОДА КОНТРАЦЕПЦИЈЕ У ПЕРИОДУ АДОЛЕСЦЕНЦИЈЕ
Од посебног је значаја да се нагласи значај редовне примене кондома као
јединог метода контрацепције који пружа заштиту и од полно преносивих инфекција. При употреби кондома обавезно се саветује двострука заштита, односно истовремена примена још једног ефикасног метода контрацепције.
Метод избора за младе је комбинована хормонска контрацепција (КХК),
доступна у облику препарата за оралну („пилула“), трансдермалну („контрацептивни фластери“) или вагиналну примену („вагинални прстенови“). Поред
високе контрацептивне ефикасности, КХК има повољан утицај на карактеристике материчних крварења, смањује ризик од запаљења унутрашњих полних
органа и позитивно утиче на социјализацију адолесценткиње јер побољшава
изглед коже. Ови препарати се користе и у лечењу бројних поремећаја, првенствено синдрома полицистичних оваријума, дисфункционалне метрорагије,
дисменореје, рецидива функционалних цисти оваријума, акни. С обзиром да
КХК не утиче на раст и развој, нити на сазревање репродуктивног система,
може се безбедно примењивати већ у првој постменархалној години.
Посткоитална или тзв „јутро-после“ контрацепција се препоручује за спречавање трудноће када се неочекивано догоди неуспех с редовним методом контрацепције (заборављена „пилула“, механичко оштећење или спадање кондома).
У ту сврху најчешће се користи прогестаген левоноргестрел у дози од 1,5 мг или
други погодни синтетски женски полни хормони који се дају у првим сатима или
данима после полног односа. Овај метод, чија ефикасност достиже 85%, не може
да замени редовне методе контрацепције и не треба често да се користи.
Према налазима бројних истраживања, спроведених у оквиру Светске
здравствене организације током последњих година, девојке могу да користе и интраутерусну контрацепцију („спиралу“). Особе које нису рађале користе уметке
мањих димензија са додатком бакра или прогестерона. Иако интраутерусна контрацепција пружа дуготрајну заштиту уз минимално ангажовање кориснице,
она може да повећа ризик за развој запаљења унутрашњих полних органа.

КОНТРАЦЕПЦИЈА КОЈА СЕ ПРЕПОРУЧУЈЕ
АДОЛЕСЦЕНТКИЊАМА СА ХРОНИЧНИМ БОЛЕСТИМА
Одлуку о избору метода контрацепције је много теже донети код адолесцената са хроничним болестима, јер је тада одмеравање предности и нежељених деловања одређених начина спречавања зачећа знатно сложеније.
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Хормонска контрацепција је прикладна и дозвољена за примену код адолесценткиња са дијабетесом мелитусом без васкуларних компликација, пролапсом митралне валвуле, бенигним обољењем дојки, струмом, хипертиреозом
и хипотиреозом, хиперлипидемијом која се лечи само дијетом, хипербилирубинемијом, сидеропенијском анемијом и сексуално преносивом инфекцијом
која не проузрокује акутни хепатитис.
Пошто поједини антиконвулзивни лекови смањују ефикасност КХК, код
девојака с епилепсијом бољи избор био би интраутерусни уметак. Интраутерусна контрацепција је безбедна и код девојака са хипертензијом, урођеном
тромбофилијом, обољењем срчаних залистака, главобољама немигренског или
мигренског типа, обољењима жучне кесе и код особа које дуготрајно или често
користе антибиотике.

ЗАКЉУЧАК
Информисање и саветовање адолесцената о контрацепцији је значајно за очување њиховог репродуктивног здравља. Редовна примена кондома, неопходна за
превенцију полно преносивих инфекција, треба да се комбинује са још једним ефикасним методом контрацепције. Девојке са хроничним болестима такође треба да
користе контрацепцију чији избор зависи од природе и тежине основног обољења.
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11.5 ПРЕВЕНТИВНИ ПРОГРАМИ ЗА МЛАДЕ
Александра Стојадиновић
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад

Понашање младих утиче на њихово здравље, оболевање и умирање, како у
садашњости тако и у будућности. Повреде су водећи узрок смрти и инвалидитета међу младима. Свака друга особа која почне да пуши у адолесценцији умреће
од обољења повезаних са пушењем. У свету је 5% смрти међу особама узраста од
15 до 29 година повезано са употребом алкохола. У неким земљама до 60% нових
инфекција ХИВ-ом јавља се код младих узраста од 15 до 24 године. Наведени
здравствени проблеми могу се превенирати кроз ефикасне програме за младе.
Последњих деценија примењују се бројни превентивни програма у свету и код
нас, са циљем да се побољша и унапреди здравствено стање младих.
Успешност програма чији је циљ да млади постигну оптимално здравље и
да током развоја остваре своје потенцијале зависи од низа елемената.

ЕЛЕМЕНТИ И ОБЕЛЕЖЈА ЕФИКАСНИХ
ПРЕВЕНТИВНИХ ПРОГРАМА ЗА МЛАДЕ
Програм који се примењује треба да буде заснован на теоријским разматрањима и резултатима истраживања, односно, на најсавременијој литератури о одређеном проблему и превентивним програмима који су се показали
ефикасним. Информације које програм пружа морају бити тачне и усклађене са
узрастом адолесцената. Неопходно је да адолесценти буду упознати са краткорочним и дугорочним последицама одређених ризичних понашања. С обзиром да адолесценте много више занима садашњост него будућност, непосредне
последице су за њих далеко значајније, а посебно оне које негативно утичу на
њихови имиџ и позицију у вршњачкој групи. Адолесценти треба да науче да
препознају социјални притисак и како да му се одупру. Стога је важно да програм
помогне младима да критички размишљају, сами процене шта је за њих прихватљиво и науче како да се ефикасно одупру притиску. Превентивни програм
треба да помогне адолесценту да увиди да се већина адолесцента не ангажује у
одређеном ризичном понашању. Ово се назива мењањем нормативних уверења.
Многи адолесценти су уверени да већина њихових вршњака пуши цигарете, пије
алкохол или има сексуалне односе, па је један од циљева програма разбијање
таквих заблуда. У оквиру програма адолесценти треба да уче социјалне и друге
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животне вештине. У ове вештине се убрајају вештине решавања проблема, постављања циљева, превладавања стреса, асертивност, вербалне вештине. Развој тих вештина може да помогне младима да донесу одлуку да се не ангажују у
одређеном ризичном понашању и да при тој одлуци и остану. Информације у оквиру превентивног програма треба да се преносе интерактивно. Евалуација бројних превентивних програма је указала да су интерактивни програми далеко ефикаснији од неинтерактивних програма Циљ интеракције је да укључи младе људе
на активан и позитиван начин, да им омогући да сами дођу до одређених сазнања
и увида као и да уче једни од других. Интерактивне технике обухватају играње
улога, дискусије, рад у малим групама, симулације, вртлог идеја, итд. Неопходно је
да они који спроводе програм прођу одређену едукацију и да им се обезбеди континуирана подршка. Важно је да се у реализацију програма укључе и млади људи, јер
адолесценти најбоље прихватају програме које спроводе њихови вршњаци. Програм треба да буде дуготрајан и да се у прилагођеном облику повремено понавља.
Програмски ефекти слабе током времена уколико се периодично не обнављају.
Потребно је да се програм започне довољно рано и да се повремено понавља на
начин прилагођен узрасту и достигнутом степену развоја адолесцената. Програм
треба да буде прилагођен у односу на културну, етничку и полну припадност учесника. Приликом креирања програма треба размислити о томе које вештине, знања
и нормативна уверења су потребна адолесцентима којима је програм намењен, па
садржај и метод рада прилагодити средини и култури из које они потичу. Програм
треба редовно да евалуирају компетентне особе које нису учествовале у његовом
креирању и споровођењу. Такав модел евалуације омогућава објективно сагледавање ефикасности програма и ствара предуслове за уношење потребних измена и
допуна у циљу побољшања остварених резултата.
Истраживања су показала да су најефикаснији програми који су усмерени
на мењање нормативних уверења. Нашто слабији, али још увек позитиван ефекат
имају превентивни програми чији су циљеви да се адолесценти оснаже да се одупру
притиску вршњака и сагледају могуће нежељене последице ризичних понашања.
Све више се, међутим, долази до сазнања да рад на превенцији ризичних понашања и проблема младих не резултује задовољавајућим ефектима са аспекта
очувања њиховог свеукупног здравља. Усмереност превентивних програма на
проблеме младих је суштински ограничавајућа. Много је боље да се дефинише шта
желимо да млади ураде и постигну, него шта не желимо да раде. Карен Питман, говорећи о адолесцентима и њиховом одрастању, истиче да „бити без проблема - не
значи бити потпуно спреман“ (за одрасло доба). Током 80-тих па до средине 90-тих
година ХХ века креатори програма и политке за младе су препознали да није довољно да млади буду без проблема већ да постоји потреба да се им се помогне
да уче и развију се у различитим доменима (когнитивном, телесном, социјалном,
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моралном, грађанском, професионалном, културолошком). Дефинисана је потреба да се помогне свим младима да постигну циљеве које родитељи постављају
за своју децу и које млади људи постављају сами себи. То се, међутим, показало
недовољним, па су истраживања развоја током 90-тих година ХХ века указала на
велики значај учествовања и укључивања самих адолесцената. Све је више доказа
да млади људи који узимају активно учешће у организацијама и заједници имају
мање проблема, располажу са више животних вештина и имају тенденцију да читавог живота буду активни грађани. Данас преовлађује мишљење да је потребно
да се младима пружи прилика да развијају вештине и припремају се за одрасло
доба у свим доменима живота и да им је поред тога потребно да буду укључени у
различите програме, организације, заједницу. Ангажовање је подстицај за развој
– млади људи уче најбоље у конкретним ситуацијама у којима заиста имају могућност избора и утицај. Улоге које добијају мотивишу их да се суоче са проблемима,
решавају их и тако изграђују вештине. Млади не треба да буду само примаоци услуга и сервиса - већ креатори и планери програма, њихови извршиоци. Све више
се учешће младих посматра као средство да се ојачају млади људи, њихове организације и њихове заједнице. Ангажовањем младих у заједници добит имају млади
(јер то доприноси њиховом развоју) али и организације и заједнице. Потребно је
да се овакве могућности за развој и укључивање пруже сваком младом човеку. Да
би се то остварило потребни су усклађени напори појединаца, организација, јавних институција и шире заједнице, а педијатри у овим настојањима свакако могу и
морају да имају значајно место и улогу.
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12.1 ГВОЖЂЕ: ФИЗИОЛОШКИ ЗНАЧАЈ,
МЕТАБОЛИЗАМ И ПОТРЕБЕ
Недељко Радловић
Универзитетска дечја клиника, Београд

Гвожђе је микроелемент, односно транзициони метал од есенцијалног значаја за људски организам. Као конституент хемоглобина и миоглобина, омогућава транспорт кисеоника, док у склопу ензима цитохрома, каталази, пероксидази
и других, каналише оксидоредуктивне реакције. Сем тога, оно је кључни чинилац
у синтези ДНК, мијелина, серотонина, норадреналина и допамина, као и бројних
других процеса. Имајући у виду физиолошки значај гвожђа, јасно је да је оно присутно у свим ћелијама организма, као и то да због свог проксидативног својства,
како у њима, тако и у осталим телесним структурама, никад није слободно.
Метаболизам гвожђа представља веома сложен процес који подразумева
његов унос, транспорт, инкорпорацију у одговарајућа функционална једињења
и депоновање. Будући да су му механизми екскреције из организма ограничени, регулација његове хомеостазе се, готово комплетно, обавља на нивоу
зрелог цревног епитела, тј. ентероцита. Главну улогу у овом процесу има хепатични полипептидни хормон хепцидин, који контролише, не само интестиналну ресорпцију гвожђа, него и његову мобилизацију из депоа, конзервацију
у макрофаге и трансплацентални транспорт.
Ресорпција гвожђа из хране се обавља у проксималном дела танког црева, 85% у дуоденуму, а остатак у горњем сегменту јејунума. Два основна облика гвожђа у храни, хем и нон-хем, користе различите механизме ресорпције.
Хем гвозђе, присутно у месу, прелази у ентероцит посредством специфичног
мембранског транспортног протеина (heme carrier protein 1, HCP 1), након чега
се, под дејством хем-оксигеназе, ослобађа. Степен искористљивости гвожђа
овим мехнизмом, у стању високог захтева организма и, подразумева се, очуваних дигестивних функција, достиже чак 20-30%. Нон-хем гвожђе, присутно
у осталим намирницама, карактерише знатно мањи степен искористљивости,
који код здравих, зависно од врсте хране, као и других фактора, износи свега
1-10%, просечно 4-5%. Повољан ефекат на интестиналну апсорпцију нон-хем
гвожђа имају чиниоци који фаворизују његову растворљовост и/или редукцију, као што су ентероцитна фери-редуктаза (Dcytb), лактоферин, HCl желудачног сока, органске киселине (аскорбинска, лимунска, млечна, амино) и
лактоза, а неповољан једињења која га вежу и чине нерастворљивим (фосфати,
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фосфопротеини, фитати, оксалати, полифеноли, танини, влакна) или му конкуришу у ресорпцији (бакар, цинк, манган). Ресорпција нон-хем гвожђа се, након претходне редукције, обавља преко дивалентног металног транспортера 1
(DMT 1) смештеног на апикалној мембрани ентероцита. Поред гвожђа, преко
DMT 1 се преносе и други двовалентни метали, као што су бакар, цинк, манган,
кадмијум и олово, што објашњава међузависност њиховог односа, како у физиолошким, тако и у патолошким стањима. По преласку у ентероцит, гвожђе, у
споју са још неидентификованим протеином, доспева до његове базолатералне
мембране где се оксидише, а потом, преко феропортина 1, експортујe и предајe
трансферину. Оксидацију гвожђа, што представља предуслов за његов излазак из ћелије и прелазак на трансферин, обавља хефаестин, ентероцитна ферооксидаза придодата феропортину 1. Путем трансферина оно доспева до свих
ћелија организма које га, посредством трансферинских рецептора, преузимају.
У складу са физиолошком улогом, његови највећи акцептори су прекурсори црвене крвне лозе, као и ћелије које га депонују, тј. хепатоцити и макрофази слезине, јетре и костне сржи. Имајући у виду ограничен трансферински капацитет,
као кратак животни век ентероцита, који након 3-5 дана десквамирају, фракција
гвожђа која измиче транспорту се губи, што представља и основни физиолошки
механизам његове елиминације у стањима претараног уноса храном.
Као што је речено, контрола хомеостазе гвожђа представља веома комплексан процес чији су главни носиоци ентероцити и хепатоцити, односно њихови
регулаторни протеини. Кључну улогу у контроли импорта гвожђа у ентероцит имају специфични интрацелуларни регулаторни протеини (iron regulatory
proteins, IRPs), а у његовом експорту хепцидин. Физиолошки индуктор IRPs је
висок садржај гвожђа у ентероциту, а хепцидина у циркулацији и самом хепатоциту. Својим ефектом IRPs прекидају експресију DMT 1 и фери-редуктазе и
подстичу синтезу феритина, док хепцидин ступа у реакцију са феропортином
1 и доводи до његове интернализације и деградације. Физиолошки значај активације IRPs и хепцидина је садржан у заштити организма од ексцесивног уноса
гвожђа, односно његовог токсичног ефекта, док у стању дефицита гвожђа или
повећања захтева у њему, разуме се, и активност ових чинилаца исчезава. Истим
механизмом као у ентероциту, хепцидин регулише ефлукс гвожђа из хепатоцита,
макрофага и ћелија плаценте. Будући да је реактант прве фазе запаљења, хепцидин је одговоран за анемију у хроничним инфекцијама и другим инфламаторним обољењима, као и у неким малигнитетима. Такође, дисрегулација хепцидина представлја основу патогенезе најчешћег типа хередитарне хемохроматозе.
Оптималне потребе детета у гвожђу примарно зависе од брзине његовог
раста и развоја, а у адолесцентном периоду и од пола. Препоручени дневни
унос гвожђа здравог детета различите животне доби дат је на табели 1.
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Табела 1.

Потребе детета у гвожђу

Животно доба

Год.

mg/24h

Деца

0,0-0,5

6

0,5-10

0,5-10

Дечаци

11-18

12

Девојчице

11-18

15

National Academy of Science –NRC (USA), 1989

Дефицит гвожђа, односно сидеропенијска анемија као његова основна
манифестација, представља најчешћи нутритивни поремећај код деце, како
у неразвијеним, тако и у развијеним земљама света. Иако се среће у свим
узрастима, најучесталији је од 6-24 месеци и у завршној фази пубертета. У
већини случајева настаје услед неадекватне исхране, а ређе као последица
обољења праћених недовољним уносом, лошом апсорпцијом или високим
губитком гвожђа. Отуда правилна исхрана, која подразумева, не само довољну количину гвожђа, него и одговарајуће услове његове апсорпције, чини основу у превенцији овог патолошког стања. У том циљу се одојчету рођеном
у термину, уз мајчино млеко и/или адаптирану млечну формулу обогаћену
гвожђем, после навршених 4-6 месеци уводи немлечна храна, односно, уколико је на ексклузивној природној исхрани, медикаментни додатак гвожђа
у дози од 1 mg/kg телесне тежине (тт) дневно. Уколико се, међутим, ради о
одојчету рођеном пре термина или са интраутерусним застојем у расту и
развију, медикаментна компензација ниских резерви гвожђа на рођењу започиње од навршеног првог месеца и то, ако је на исхрани мајчиним млеком у дози од 2 mg/kg тт дневно (максимално 15 mg дневно), а ако се храни
одговарајућом формулом крављег млека 1 mg/kg тт. Код детета старијег од
годину дана, под условом да је здраво и да се правилно храни, а посебно
ако уноси довољно меса и одређене врсте поврћа, као што су пасуљ, грашак
и друга, проблем сидеропенијске анемије се не поставља. Оптималан унос
меса, које је најбољи извор гвожђа, као и наведених врста поврћа је посебно
важан у периоду најбржег раста и развоја, тј. до навршених 3 године и током
пубертета.
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12.2 ПРООКСИДАТИВНИ ЕФЕКАТ ГВОЖЂА
Снежана Пајовић
Институт за нуклеарне науке “Винча”,
Лабораторија за молекуларну биологију и ендокринологију, Београд

У оквиру изучавања молекуларних механизама деловања високог нивоа
метала у организму, пре свега гвожђа, све већи број података указује на његову прооксидативну улогу, која се огледа у поремећају оксидо-редукционе равнотеже, што директно проузрокује поремећај биохемијских процеса, промену
структуре и функције биомолекула. Дакле, повећан ниво гвожђа директно може
проузроковати оксидативни стрес и трајно нарушити ћелијску хомеостазу.
Оксидативни стрес се дефинише као нарушавање равнотеже између
нивоа прооксиданата и антиоксиданата, у правцу повећања нивоа прооксиданата, што за последицу има настанак иреверзибилних оштећења ћелија.
Оксидативни стрес, који карактерише повећана продукција реактивних
врста кисеоника (РОС-а), истовремено генерише широк спектар сигналних и
регулаторних фактора, од којих су неки високо ћелијски и ткивно специфични.
Расветљавањем специфичних места и механизама оксидо-редукционих
ефеката, детаљно ће се разумети улога РОС-а у животним процесима. У
физиолошким условима реактивне врсте кисеоника имају значајну улогу
у имунолошком одговору, диференцијацији макрофага и фагоцитози, у
ћелијској пролиферацији и диференцијацији, у процесу лутеолизе, у синтези
тиреоидних хормона и др. Мада бројни подаци указују да РОС остварује
своју секундарну месенџерску функцију у контексту везујућег стимулаторног
система, значајни су резултати који недвосмислено показују да оксидативни
стрес може активирати јединствене путеве транскрипције и транслације (1,2).
Тако на пример, зависно од интезитета и дужине трајања оксидативног стреса
у одређеној врсти ткива, различити патолошки процеси могу бити индуковани,
од инфламаторних до канцерогених.
Између инфламације и оксидативног стреса постоји бидирекциона повезаност, што значи да инфламација кроз стимулацију неутрофила изазива ослобађање реактивних оксиданата и погоршава прооксидативно стање, које је
у присуству повећаног нивоа гвожђа још више потенцирано, а с друге стране,
тако појачан оксидативни стрес активацијом моноцита изазива повећану продукцију цитокина и стање хроничне инфламације.
Због слабе ковалентне везе молекул H2O2 је нестабилан и лако се разграђује
и ствара веома реактиван хидроксилни радикал (.OH). Хидроксил радикал је
211

Снежана Пајовић

изузетно реактиван оксидант који готово тренутно реагује са молекулима који
га окружују издвајајући из њих атом водоника (RH). Настали слободни радикал (R·) је стабилнији и стога се одликује дужим полуживотом у односу на ·OH
(3). У in vivo условима може настати приликом озрачивања високим енергијама
(нпр. X-зрацима) када долази до хомолитичког цепања воде или водоник пероксида путем UV-зрачења (4),
UV
H 2 O 2 o
2 x OH ,

али и путем тзв. Haber-Weiss reakcije. ·OH се продукује у реакцији између супероксид анјон радикала и водоник пероксида:
x

O 2  H 2 O 2 o O 2  x OH  OH 
Пре дефинисања ове реакције, Фентон је приметио да Fe2+ (феро јон) у реакцији са водоник пероксидом може оксидовати нека органска једињења. Познато је да овај механизам укључује хидроксилни радикал на сличан начин као
у претходној реакцији, али је донор електрона у овом случају Fe2+:

H 2 O 2  Fe 2 o x OH  OH   Fe 3
Ова реакција познатија је као гвожђем катализована Haber-Weiss реакција, тј. Fentonova reakcija (5,6). Пул слободног гвожђа у организму који је
доступан за поменуту реакцију је ограничен захваљујући Fe-транспортерима
(7) што спречава њено неконтролисано одвијање. Имајући у виду прооксидативне ефекте гвожђа, ово је од виталног значаја за структурно и функционално
очување биолошких система (слика 1).
Протеини поседују много реактивних места која могу бити оштећена при
реакцији са реактивним врстама кисеоника. Утврђена су различита оштећења
као што су оксидација сулфхидрилних група, редукција дисулфида, реакција са алдехидима, протеин-протеин унакрсно повезивање, као и пептидна
фрагментација (8). Оштећења протеина настају углавном преко два механизма: реакцијом протеина и продуката липидне пероксидације и тзв. “site
specific”реакцијама Fe2+ и H2O2 и то на месту везивања метала за ензим, које
доводе до продукције реактивних врста кисеоника (9).
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Слика 1.

Гвожђе повећава продукцију слободних радикала

ЗАКЉУЧАК
Промене које се дешавају у систему заштите од оксидационих оштећења
специфичне су за одређену врсту ткива, а у оквиру комплексне регулације овог
система, ресорпција, ниво и метаболизам гвожђа у организму представљају
веома значајан регулаторни фактор оксидо – редукционе равнотеже, а самим
тим и целокупне ћелијске хомеостазе.
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12.3 УЧЕСТАЛОСТ СИДЕРОПЕНИЈСКЕ
АНЕМИЈЕ У СВЕТУ И У СРБИЈИ
Др Оливер Петровић
УНИЦЕФ Београд

Анемија се дефинише као низак ниво хемоглобина у крви у односу на
стандардне вредности (Табела 1):
Табела 1.

Вредности хемоглобина у појединим популационим групама

Популациона група

Вредност хемоглобина (г/дЛ)

Деца узраста 6–59 месеци

> 11,0

Деца узраста 5–11 година

> 11,5

Деца узраста 12–14 година

> 12,0

Жене старије од 15 година

> 12,0

Труднице

> 11,0

Мушкарци старији од 15 година

> 13,0

Извор: СЗО/УНИЦЕФ/УНУ, Демографско-здравствено истраживање, 2001.

Анемија оставља озбиљне последице на здравље и развој читавих нација. Анемична деца се спорије развијају од својих вршњака. Она су апатична, анорексична, подложнија су инфекцијама, немају довољно енергије за игру, имају потешкоћа у учењу.
Спонтани побачаји су чешћи код анемичних трудница. Анемија доприноси повишеном перинаталном морталитету, а у најтежој форми може бити и директни узрок смрти. Слабост и брзо замарање, најчешће први знаци анемије, смањују радну способност
и учинак одраслих, и на послу и код куће. Глобално гледано, укупни трошкови настали
услед анемије већи су од трошкова било ког другог обољења (осим туберкулозе).
Узроци анемије су различити, а њихова важност и учесталост варирају у различитим регионима света. Дефицит гвожђа је најчешћи (око 50% анемија у свету),
али не и једини узрок анемије. Узроци могу бити и друге нутритивне дефицијенције
(недовољан унос и/или апсорпција витамина А, Б12, Б6 и Ц, фолне киселине, рибофлавина и бакра), инфективне болести (маларија, хелминтијазе, ХИВ/сида, туберкулоза), узроци повезани са репродукцијом и контрацепцијом те генетска обољења,
нпр. таласемија и сл. Ово су најзначајнији фактори који доприносе развоју анемије:
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•
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(не)знање и понашање угрожених популационих група односно здравствених радника, који не уважавају савремене препоруке о правилној исхрани
и остају верни неким старим веровањима и навикама (рестриктивне дијете, рано увођење чаја и других течности у исхрану одојчади, итд.),
загађеност животне средине, нарочито тешким металима,
сиромаштво (најсиромашније породице често нису у стању да себи
обезбеде ни минимални број оброка дневно, а програми превенције
анемије често им нису доступни).

Сматра се да у свету од анемије пати преко 2 милијарди људи, што чини
скоро трећину светске популације. Преваленција анемије је највећа у земљама
у развоју. Глобално су најугроженији труднице и деца, посебно деца млађа од
две године.
Светска здравствена организација и УНИЦЕФ поставили су глобалне
критеријуме за процену анемије као јавно-здравственог проблема (Табела 2).
Табела 2.

Јавно-здравствени значај анемије

Преваленција анемије

Јавно-здравствени значај

> 40%

Озбиљан проблем

20–39%

Умерен проблем

5–19%

„Мали“ проблем

0–4,9%

Очекивани ниво проблема

Извор: СЗО/УНИЦЕФ/УНУ, Демографско-здравствено истраживање, 2001.

У табели 3. приказана је преваленција анемије у развијеним земљама и
земљама у развоју:
Табела 3.

Преваленција анемије по ризичним групама у развијеним земљама
и земљама у развоју (подаци за 1998. годину)
0–4 године
(%)

5–14 година
(%)

Жене
(%)

Труднице
(%)

Мушкарци
(%)

Развијене
земље

17

8

11

19

5

Земље у
развоју

42

53

43

55

35

Извор: СЦН, 2000.
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Ризик од појаве анемије, у свим популационим групама, за два до седам
пута је већи у земљама у развоју него у развијеним земљама.
Табела 4 приказује преваленцију анемије по регионима за две најугроженије популационе групе, децу предшколског узраста и труднице:
Табела 4.

Преваленција анемије код деце предшколског узраста и трудница,
по регионима Светске здравствене организације (подаци за 1998.
годину)

Регион

Деца 0–5 година (%)

Труднице (%)

Африка

44

51

Северна и Јужна Америка

20

35

Источни Медитеран

48

55

Европа

25

25

Југоисточна Азија

65

75

Западни Пацифик

24

43

Извор: СЦН, 2000.

Анемија је најраширенија у Југоисточној Азији и Источном Медитерану, а
најмање је заступљена у Западној Европи и Северној Америци. Почетком деведесетих година прошлог века бележи се пораст преваленције анемије у Источној Европи и земљама бившег Совјетског Савеза.
У Србији до 2000. године нису постојали подаци о преваленцији анемије
на нивоу целе популације. Те године су УНИЦЕФ и Институт за јавно здравље
Србије спровели национално истраживање на репрезентативном узорку становништва о стању здравља деце и жена у Србији. Једна од истраживаних детерминанти здравља била је и преваленција анемије. Ниво хемоглобина у крви утврђивао се тако што су узимани узорци крви од жена у генеративном периоду и од
деце узраста 6–59 месеци. Да би се обезбедили квалитетни, међународно упоредиви подаци, ниво хемоглобина се одређивао помоћу стандардне опреме за ова
тестирања (апарат „Haemocue“). Према горе наведеним препорукама Светске
здравствене организације, критеријуми за дијагнозу анемије били су ниво хемоглобина испод 12 г/дЛ за жене старости 15–49 година и испод 11г/дЛ за децу
узраста 6–59 месеци. Узорци крви узимани су у сваком трећем домаћинству.
Од 1277 жена, њих 26,8% имало је ниво хемоглобина у крви испод 12 г/дЛ.
Мада су постојале разлике у нивоу хемоглобина по регионима (најнижи ниво
забележен је у Београду) и по годинама старости (најниже вредности забележене
су у најстаријој узрасној групи), ове разлике нису биле статистички значајне.
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Од 327 деце, њих 30,8% је имало ниво хемоглобина у крви испод 11г/дЛ.
Преваленција анемије је била већа у градским срединама него у сеоским, те код
дечака него код девојчица, а значајно већа у Војводини и Београду него у Централној Србији. Најзначајније разлике забележене су у зависности од узраста
деце (Графикон 1).
Графикон 1. Преваленција анемије код деце узраста 6–59 месеци у Србији
(подаци за 2000. годину)
100
90
80
70
60

%

50

46,0%

42,6%

40

30,8%

30
20

16,4%

18,4%

36-47 месеци

48-59 месеци

10
0
6-11 месеци

12-23 месеци

24-35 месеци

У Србији је анемично скоро свако друго дете узраста 6–11 месеци. Преваленција анемије је веома висока и у другој години живота (42,6%), а затим
постепено опада.

ЗАКЉУЧАК
•
•

•

218

У Србији од анемије пате свака четврта жена у репродуктивном периоду и скоро свако треће дете узраста 6–59 месеци.
Може се рећи да Србија, према класификацији Светске здравствене
организације, спада у ред земаља у којима је анемија „умерен“ јавно-здравствени проблем. Изузетак су деца у прве две године живота,
за коју се овај проблем квалификује као „озбиљан“.
Може се очекивати да ће са трендом пораста цена основних намирница у свету (тренд који је Србија, нажалост, одмах прихватила) проблем
анемије постати још израженији у наредним годинама.
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•

•

Вероватно најзначајнији разлог који је довео до овако високе преваленције анемије код деце у прве две године живота јесте лоша пракса
исхране ове деце. Стопа искључивог дојења је веома ниска (око 11% у
2000. години), а чај и друга храна која може да инхибира апсорпцију
гвожђа уводе се веома рано у исхрану одојчади.
У нашој земљи анемија се углавном посматра кроз клинички приступ.
Осим педијатријске службе, која се бави проблемом анемије код деце,
и то углавном на индивидуалном нивоу, у Србији не постоји национални јавно-здравствени програм за превенцију и контролу анемије.

ПРЕПОРУКЕ
Прошло је неколико година откако се установило да је анемија један од
најраширенијих јавно-здравствених проблема у Србији. У међувремену се није
учинило много како би се ситуација поправила. У почетном суочавању са овим
проблемом веома је важно да се:
• понови истраживање и одреди преваленција анемије, посебно за труднице, жене у репродуктивном периоду, одојчад, малу децу и адолесценте,
• утврде директни и индиректни узроци анемије у Србији, као и фактори који доприносе преваленцији анемије,
• процене ефекти постојећих програма и мера,
• донесе предлог мера за превенцију и контролу анемије у Србији.
Програми превенције и контроле анемије спадају међу најисплативије програме у домену јавног здравља. Генерална скупштина Уједињених нација донела
је, на специјалној седници 2001. године, препоруку да се преваленција анемије
услед дефицита гвожђа смањи за једну трећину до 2010. године. Остваривање
овог циља би у великој мери помогло да се реализује већина Миленијумских
циљева развоја. Колико смо ми данас далеко од остваривања тог циља?
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12.4 ОСНОВНИ УЗРОЦИ СИДЕРОПЕНИЈСКЕ
АНЕМИЈЕ КОД ДЕЦЕ
Биљана Вулетић
Педијатријска клиника Клиничког центра, Крагујевац

Стање дефицита гвожђа у деце и анемија узрокована њиме су актуелан
медицински и социјално-економски проблем. Појава и учесталост се заснивају
на основним начелима метаболизма гвожђа и нутриције, као и повећаним потребама дечјег организма у фази раста и адолесценције. У питању је најчешће
дефицитно стање у светским размерама, што је парадоксално ако се зна да је
гвожђе један од најрапрострањенијих елемената у земљиној кори.
Дефицит гвожђа и анемија у одојчета настају када укупна количина гвожђа
коју дете има на рођењу и она коју добија храном не могу да задовоље потребе
брзог раста.
За време интраутериног живота фетус ефикасно преко плаценте узима од
мајке довољну количину гвожђа, за синтезу хемоглобина и стварање резерве.
Садржај гвожђа и телесна маса фетуса се пропорционално повећавају. Због
тога свака комликација трудноће крварењем смањује количину гвожђа у организму новорођенчета. Превремено рођено дете и оно са малом телсном масом
имају мању резерву гвожђа у организму. Близанци, слично као и прематуруси
имају повећану потребу за гвожђем (фето-фетална трансфузија).
Постнатално, интензивна еритропоеза фетуса се смањује тако да концентрација хемоглобина одојчета пада и достиже најниже вредности око 8
недеље живота и то је физиолошка појава. У трећем месецу еритропоеза се
интензивира тако да се већ између 4 и 6 месеца истроше депои гвожђа. Од
тада концентрација хемоглобина након овог узраста искључиво зависи од
уноса гвожђа храном.
Гвожђа има мало у мајчином млеку али се из њега изванредно апсорбује.
Кравље млеко такође садржи мале количине гвожђа и апсорпција је веома лоша.
Сем тога, протеински комплекси млека могу да изазову микро ерозије на цревној
слузници и да доведу до крварења. Исхрана одојчета ће бити увелико дефицитарна у гвожђу ако млеко подмирује највећи део калоријских потреба. Из тих
разлога се препоричује да се у исхрану што пре уведу и друге намирнице.
Данас се сматра да висока учесталост анемија због дефицита гвожђа у
земљама у развоју није условљена толико његовим дефицитом у храни колико присуством делотворних инхибитора његове апсорпције међу којима
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су најзначајнији полифеноли и фитати. Гвожђе се најбоље апсорбује из хема
пореклом из меса. Ресорпцију гвожђа из других извора поспешују витамин С,
фруктоза, лактати, пирувати, неке аминокиселине.
Како су потребе за гвожђем у првој години живота такве да их природне
намирнице не могу задовољити, додавање гвожђа је обавезно. И адолесценција
представља критичан период у погледу баланса гвожђа због повећаног утрошка
за повећање мишићне масе у оба пола и менструалног крварења код девојчица.
Оптималан биланс гвожђа обезбеђују брзина и проценат апсорпције на нивоу цревне слузнице. Бројне болести као што су протеин сензитивне ентеропатије,
интолеранција глутена, алергија на протеин крављег млека, алергијски колитис,
Helicobacter pylori гастритис могу узроковати настанак сидеропенијске анемије.
Ређе анемија изазвана недостатком гвожђа настаје због хроничног
крварења, видљивог или окултног. Инфестација цревним паразитима такође
може бити узрок гастроинтестиналних крварења и довести до дефицита
гвожђа и анемије.
Табела 1.

Најчешћи узрочници сидеропенијске анемије код деце

1. Смањени депои гвожђа на рођењу:
Нелечена анемија у трудноћи
Комликација трудноће праћена крварењем
Одвајање постељице
Перинаталне комликације праћене губитком крви
Превремено рођено дете и оно са малом телесном масом
нормалне гестацијске зрелости
Близанци (фето-фетална трансфузија)
2. Недовољан унос гвожђа храном:
Исхрана обичним крављим млеком
Касно увођење мешовите исхране (месо)
Појачано присуство инхибитора апсорпције
3. Неадекватна апсорпција гвожђа:
Протеин-сензитивне ентеропатије
Интолеранција глутена
Алергија на протеин крављег млека
Алергијски колитис
Гастроезофагусни рефлукс
Хеликобактер пилори гастритис
4. Повећан губитак крви
Улкусна болест
Мекелов дивертикулум
Јувенилни полип
Цревне паразитозе
Менометрорагија
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Имајући у виду да је, независно од узрока у настајању, сидеропенијска анемија нејчешће каренцијално стање одојчета и малог детета, превенција ове дефицитне болести представља значајан задатак здравствене заштите деце данас.
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12.5 ДИЈАГНОСТИКА И ТЕРАПИЈА
СИДЕРОПЕНИЈСКЕ АНЕМИЈЕ
Јелица Предојевић–Самарџић
Клиника за дјечије болести, Бањалука

Генерално гледано, под анемијом се подразумева редукција концентрације хемоглобина у крви изнад двије стандардне девијације у односу на средњу
вриједност за доб и пол. Без обзира на узрок настанка она увијек води смањењу
оксифорног капацитета крви и већој или мањој хипоксији ткива. За разлику од
одраслих, код дјеце се нормалне вриједности хемоглобина, хематокрита и МСV
мијењају према узрасту, како је наведено у табели 1.
Табела 1.

Хемоглобин, хематокрит и MCV - нормалне вриједности и доње
границе нормале према узрасту
ХЕМОГЛОБИН (g/100 ml)

ХЕМАТОКРИТ (%)

MCV (fl)

СРЕДЊА
ВРИЈЕДНОСТ

ДОЊИ
ЛИМИТ

СРЕДЊА
ВРИЈЕДНОСТ

ДОЊИ
ЛИМИТ

СРЕДЊА
ВРИЈЕДНОСТ

ДОЊИ
ЛИМИТ

ПУПЧАНИК

16.5

13.5

51

42

108

98

1–3. ДАН

18.5

14.5

56

45

108

95

1. НЕДЈЕЉА

17.5

13.5

54

42

107

88

2. НЕДЈЕЉА

16.5

12.5

51

39

105

86

14

10

43

31

104

85

ДОБ

1. МЈЕСЕЦ
2. МЈЕСЕЦ

11.5

9

35

28

96

77

3-6. МЈЕСЕЦА

11.5

9.5

35

29

91

74

0.5-1.9

12.5

11

37

33

77

70

2-4

12.5

11

38

34

79

73

5-7

13

11.5

39

35

81

75

8-11

13.5

12

40

36

83

76

ЖЕНСКО

13.5

12

41

36

85

78

МУШКО

14

12.5

43

37

84

77

12-14

15-17
ЖЕНСКО

13.5

12

41

36

87

79

МУШКО

15

12.5

46

38

86

78

Узроци сидеропенијске анемије у дјеце су многобројни, али не треба заборавити да је сидеропенијска анемија најчешће болест лоших социоекономских услова.
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ДИЈАГНОСТИКА
Први корак у дијагностици анемије је утврдити њено постојанје и тежину
а други корак је утврђивање патогенезе анемије. У крвној слици поред снижења
хемоглобина, броја еритроцита и хематокрита налазимо ниске вриједности
MCV. Број тромбоцита код анемичне дјеце може бити повишен или нормалан
док су вриједности бијеле крвне лозе нормалне.
Размаз периферне крви је веома важан за дијагностику сидеропенијске
анемије и типичан је налаз хипохромних микроцита са умјереном анизоцитозом. О степену анизоцитозе податке добијамо преко параметра RDB.
Када смо на основу анамнезе и клиничке слике, те параметара хемограма поставили дијагнозу анемије, препоручује се учинити “дијагностичко терапијски покушај” са жељезом у дози од 3-6 mg/kg. Тест је позитиван тј. терапија је успјешна ако се након 1 мјесец терапије хемоглобин повећа за 1 g/dl
или хематокрит за 3%. Поред тога, дијете ће се субјективно осјећати боље, имат
ће појачан апетит. Негативан одговор на дијагностичко-терапијски покушај
жељезом може да значи да родитељи нису давали дјетету жељезо или погрешну
дијагнозу, када је потребно размотрити друге врсте анемија.
У дијагностици анемије може се користити више лабораторијских параметара
(комплетна крвна слика, број ретикулоцита, ниво феритина и трансферина, ТBC,
еритроцитни порфирин) али циљ сваког љекара треба да буде да се уз што мање испитивања постави дијагноза сидеропенијске анемије и што прије започне терапија.
Ретикулоцити у дјетета са сидеропенијском анемијом су снижени или
нормални а са увођењем терапије број ретикулоцита значајно расте и то је такођер добар показатељ успјешности терапије и тачне дијагнозе.
Феритин је добар показатељ залиха жељеза у крви и ниво феритина мањи
од 15 mg/l означава дефицит жељеза.
Табела 2.

Нормалне вриједности феритина према узрасту (μg/l)
Узраст

Мушки пол

Женски пол

1-30 дана

6-400

6-515

1-6 мјесеци

6-410

6-340

7-12 мјесеци

6-80

6-45

1-5 година

6-24

6-24

6-9 година

10-55

10-55

10-14 година

23-70

6-40

14-19 година

23-70

6-40

225

Јелица Предојевић-Самарџић

Трансферин, протеин који веже жељезо, има рецепторе за жељезо и
двострука вриједност трансферина је уједно и вриједност TBC који је у сидеропенијској анемији повишен.
Табела 3.

Нормалне вриједности трансферина према узрасту
Узрaст

U/l (оба пола)

0-5 дана

1.43 - 4.46

1-3 године

2.18 – 3.47

4-6 године

2.08 – 3. 78

7-9 године

2.25 – 3. 61

10-13 године

2. 24 – 4. 42

14-19 године

2.33 – 4. 44

Одређивање серумског жељеза није потребно чинити у току дијагностике
сидеропенијске анемије, то је непоуздан и скуп тест који нема мјеста у дијагностичком поступку код ове врсте анемије.
У диференцијалној дијагнози анемијског синдрома важни параметри
MCV и RDB те број ретикулоцита. Сидеропенијска анемија је увијек микроцитна, хипохромна и хипорегенеративна анемија. То су основне карактеристике по којима је раздвајамо од других анемија као што су таласемија минор,
анемија која прати синдроме малапсорпције, хронична крварења или неку
другу хроничну болест. Наравно, добро узета анамнеза и клинички преглед су
од велике важности при постављању дијагнозе. Не треба заборавити да се иза
анемијског синдрома могу крити неке друге, веома тешке болести које се само
манифестују анемијом, те анемија није само болест сама за себе, она заправо
врло често може бити симптом неке друге болести.

ЛИЈЕЧЕЊЕ
Најважнији кораци у евалуацији анемије и њеном третману су одређивање узрока и корекција. Терапија сидеропенијске анемије је једноставна и
веома ефикасна. Феро сулфат је златни стандрад у терапији анемије јер је
најстарији и најјефтинији препарат жељеза. Примјењује се у дози од 3-6 mg/
kg телесне тежине, код мање дјеце у једној а код веће у двије или три дозе.
Неподношење и мучнина се могу избјећи давањем вечерње терапије прије
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спавања када је гастроинтестинални мотилитет мањи. Постоје и други препарати жељеза као што су феро фумарат, фери протеин сукцинилат, феро
глуконат или полисахаридни комплески гвожђа. Због чињенице да је капацитет за апсорбцију жељеза у танком цријеву ограничен, као и због сада већ добро познатих оксидативних ефеката жељеза препоручује се у терапији мање
дозе жељеза прије него веће.
Терапија жељезом треба да траје довољно дуго, 3 до 5 мјесеци, због попуне
депоа. Због дуготрајности терапије важно је обавити разговор са родитељима,
објаснити им природу болести као и предочити им чињеницу да малокрвна
дјеца слабије уче и више су подложна инфекцијама. Уз оралне препарате жељеза
није потребно давати фолате и Ц витамин, то само непотребно поскупљује
терапију анемије. Важно је дати правилан савјет о исхрани и упозорити на
избјегавање млијека и чаја у току узимања терапије. Терапију жељезом треба
прекинути у току инфекције.
Парентерално жељезо се примјењује у строго индикованим случајевима,
код тоталне парентералне исхране, ресекције цријева или тешке малапсорбције.
Само у веома израженим анемијама, када је хемоглобин 4,0 g/dl одлучујемо се
за трансфузију концентрованих еритроцита.
Због своје учесталости и негативног утуцаја на здравствено станје дјетета
сидеропенијску анемију треба превенирати у првој години живота .Други ризичан период за настанак сидеропенијске анемије код дјеце је пубертет. Због
наглог раста и повећања мишићне масе код дјечака и појаве менструалног циклуса код дјевојчица, тинејџери су склони развоју латентне сидеропеније и сидеропенијске анемије.
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13.1 ДИЈАГНОСТИЧКО-ТЕРАПИЈСКИ
АЛГОРИТАМ У ПНЕУМОНИЈИ
Бранимир Несторовић
Универзитетска дечја клиника, Београд

Пнеумоније су честа обољења, а ипак је приступ дијагностици и лечењу
прилично неуједначен. Алгоритми развијени последњих година умногоме
олакшавају уједначен приступ.
Најчешћа заблуда је везана за постављање дијагнозе, јер већина педијатара и данас сматра да се дијагноза пнеумоније поставља физичким прегледом.
Ово је донекле могуће код лобарне пнеумоније, где је присутна консолидација
читавог лобуса. Међутим, непотпуно прихватање међународне класификације
физичког налаза на плућима отежава и овде постављање дијагнозе. Наиме, код
лобарне пнеумоније нема крепитација (које су избачене из класификације и замењене раним инспиријумским пуцкетањима, који се срећу у опструкционим
плућним обољењима). Налаз код лобарне пнеумоније је у смислу бронхијалног
дисања (код лобарних пнеумонија горњих лобуса), односно ослабљеног или
нечујног дисања у доњим лобусима. Код бронхопнеумоније, у којој су пнеумонична жаришта мала и расејана по плућима, физички налаз је или нормалан
или неспецифичан. Испитивања на великом броју деце у Африци су показала
да су најосетљивији и најспецифичнији налази у пнеумонијама тахипнеја (са
сензитивношћу од око 96%) и фебрилност (сензитивностоко 92%), у одсуству
других обољења. American Academy of Family Medicine (2007) за дијагнозу користи комбинацију фебрилности са више од једним од следећих симптома: тахипнеја, кашаљ, лепршање ноздрва, ослабљено дисање, увлачење меких ткива.
Она указује да је дијагноза пнеумоније мало вероватна уколико дете није високо фебрилно. Дијагноза пнеумоније је радиолошка, па уколико нема могућности да се учини снимак плућа, не сме се користити термин пнеумонија (већ
се корити термин обољење доњих дисајних путева).
Снимак плућа указује и на етиологију. Лобарна пнеумонија је скоро увек
бактеријска, са доминацијом пнеумокока као узрочника.Тако се високофебрилно дете са масивном лобарном инфилтрацијом, мора третирати као пнеумококна пнеумонија. Може сепокушати доказивање етиологије, али је добијање
спутума понекад тешко, а налаз пнеумокока у њему не мора значити и етиолошку дијагнозу (он је често присутан као нормална флора у горњим дисајним
путевима,па се спутум контаминира током проласка кроз њих). Хемокултура
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је високо специфична и налаз пнеумокока у њој је дијагностички, али је нажалост позитивна само у само 10-15% оболелих. У деце преко 5 година, лобaрна
инфилтрација може бити изазвана микоплазмом.
Етиологија бронхопнеумоније се тешко може проценити из снимка плућа.
Број леукоцита, висина ЦРП или седиментација не диферентују вирусну од бактеријске пнеумоније, па их многи консензуси и не препоручују у рутинској обради
пацијента. Овде је етиолошка дијагностика непотребна, а избор терапије је емпиријски (на основу претходних студија о етиологији). Посебан проблем је диферентовање акутне астме од бронхопнеумоније. Наиме, у акутном нападу астме, дете је
често фебрилно (преко 90% акутних напада је изазвано вирусним инфекцијама), а
услед опструкције дисајних путева постоје подручја атeлектазе, која се радиолошки
могу побркати са бронхопнеумоничним жариштима. У астми постоји тахипнеја,
ослабљено дисање, лепршање ноздрва. Аускултаторно се могу чути рана инспиријумска пуцкетања. Алгоритам Светске здравствене организације предлаже да
се у детета које је доброг општег стања, пре увођења терапије најпре покуша са давањем бета-2 агониста и стероида 24 сата. Уколико се стање поправи, а налаз изгуби, наставити лечење као код астме (ови пацијенти имају најчешће анамнестички
податак о сличним епизодама). Тешкоће у диферентовању астме и пнеумоније су
разлог зашто се често астма лечи као рецидиви ”пнеумонија”.
Принципи лечења су дати на табели 1 и представљају комбиноване препоруке више консензуса.
Табела 1.

Емпиријска терапија пнеумонија

Узраст

Амбулантна терапија

Болничка терапија

Новорођенче

Обавезна хоспитализација

Ампицилин (50-100 мг по кг у
четири дозе) и гентамицин (2,5
мг по кг на 12 сати), евентуално
додати цефотаксим (100 мг по кг
на 12 сати)

До 4 месеца

Афебрилно дете:
азитромицин (12 мг по кг
први дан,потом 5-10 мг по кг)
Фебрилно: пријем у болницу

Цефуроксим
(150 мг по кг на 8 сати)

До 5 година

Амоксицилин (90 мг по кг у
три дневне дозе)

Цефуроксим или цефтриаксон
(80 мг по кг)

Преко 5
година

Aзитромицин или
кларитромицин (15 мг по кг
у две дневне дозе)

Цефуроксим или цефтриаксон
са азитромицином или
кларитромицином)
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Хоспитализација је неопходна код све новорођенчади, код одојчади до три
месеца узраста која су фебрилна, као и код све деце која су лошег општег стања.
Код деце од 4 месеца до 5 година, критеријуми за хоспитализацију су хипоксемија или број респирација преко 70 у минути. Код старије деце индикације су
хипоксија, цијаноза, број респирацијапреко 50 у минути, као и немогућност
породице да спроводи терапију. Tрајање лечења је типично 10 дана, ређе дуже
(код плеуропнеумoнија). У скоро трећине деце, снимак на крају лечења није
сасвим нормалан, али ово не утиче на одлуку о прекиду терапије (многи аутори стога не препоручују снимак на крају лечења).
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13.2 ПРОЦЕНА ФУНКЦИЈЕ ПЛУЋА
КОД ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА
Предраг Минић
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије
„Др Вукан Чупић“, Београд

Све јасније препознавање различитих поремећаја у педијатријској респираторној медицини довело је до повећања потребе за објективном проценом
функције плућа код деце предшколског узраста у циљу: а) раног препознавања
и лечења болести дисајних путева и плућа, пре него што настану иреверзибилне последице; б) праћења тока болести и деловања терапије и ц) разликовања
различитих фенотипова визинга који се јављају код деце овог узраста, а захтевају потпуно различите приступе у лечењу (1).
Данас се зна да се код већине деце узраста између две и шест година, уз
употребу одговарајућег метода, довољно објашњења и стимулисања у прикладним условима мерења може успешно применити широка палета тестова
плућне функције (ТПФ). Нема никакве сумње у високу вредност резултата
ових тестова за клиничка и епидемиолошка истраживања, али њихов могући
значај за лечење појединачног болесника за сада није потпуно јасан. Клиничка
корист од било ког мерења зависи од тога колико добро резултат тог мерења
може да допринесе разликовању болесног од здравог и колико је мерење поновљиво тако да се може пратити ток болести и одговор на промењено лечење.
Главне групе респираторних болести код предшколске деце у чијој дијагнози
ТПФ могу да помогну су поремећаји праћени визингом. Тестови плућне функције такође могу бити корисни у праћењу прогресије болести и одговора на
терапију код деце са цистичном фиброзом и хроничном плућном болешћу новорођенчета (1).
Под идеалним условима многи ТПФ се данас могу успешно урадити код
већине деце старије од три године. За примену ових тестова код ове деце није
важно само да ли је дете способно да уради тест. На пример, иако већина предшколске деце може да начини технички прихватљив маневар форсираног експиријума и оствари прихватљиве вредности форсираног експирационог волумена (FEV) мереног после 0,5 и 0,75 секунди, мали број тих маневара задовољава
интернационалне критеријуме контроле квалитета који важе за одрасле. Због
тога референтне вредности за ТПФ које се користе за децу млађу од шест година не треба добијати екстраполацијом вредности за одрасле (2).
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ПРОЦЕНА ПАСИВНЕ РЕСПИРАТОРНЕ МЕХАНИКЕ
Оклузионе технике
Процена пасивне респираторне механике укључује мерење комплијансе или растегљивости (Crs), отпора (Rrs) и експирационе временске константе
(Trs) респираторног система. За ова мерења најчешће се користе технике оклузије дисајног пута. Све оклузионе технике се заснивају на изазивању HeringBreuerovog рефлекса када се дисајни пут затвори на волуменима изнад функционог резидуумског капацитета (FRC). Активирање плућних „стретцх“- рецептора (осетљивих на растезање) одржавањем плућних волумена изнад FRC
доводи до инхибиције инспиријума и продужења експиријума са кратким периодом релаксације респираторних мишића. Под оваквим околностима долази до уравнотежавања притисака у целом репираторном систему, па алвеолни притисак (који, у периодима када нема протока, одсликава еластичне силе
плућа) може да се мери на усном отвору. Најчешће коришћени метод за ова
мерења је техника појединачних оклузија („Single Occlusion Technique“) (3).

Техника прекидања („Interrupter technique“)
Ова техника се најчешће користи код предшколске деце. Њена предност је
у томе што је за њено извођење потребно само мирно дисање, а може се извести и код мале деце, али без употребе седације. Током извођења мерења долази
до брзих оклузија дисајног пута на усном отвору (или вентилом или затварачем), а потом се процењује Rrsint на основу промене притиска на усном отвору
пре и после оклузије (3).

Маневри делимичног и потпуног форсираног експиријума
Крајем 1970-их први пут је описана техника добијања делимичних експираторних кривуља проток-волумен код здраве седиране одојчади помоћу брзе
торакоабдоминалне компресије (4). Увођење појаса на надувавање учинио је ову
технику још једноставнијом и најкоришћенијом у процени форсираног експиријума код мале деце. Циљ оваквог мерења је процена функције дисајних путева
на основу достизања ограничења протока током експиријума при мирном дисању. Параметар који се најчешће користи за тумачење резултата мерења је проток у тачки FRC (V’maxFRC ). Ова техника и вредности V’maxFRC су стандардизовани
што ће омогућити поређење података добијених у различитим центрима (5).

235

Предраг Минић

Током деведесетих описана техника је модификована тако да се њом могу
мерити форсирани експираторни протоци при знатно ширем опсегу волумена.
Техника повећаних волумена (“Raised volume technique”) слична је спиромерији код одраслих. Плућа седираног детета се надувавају преко маске до близу
тачке тоталног плућног капацитета, а затим се из те тачке започиње форсирани
експиријум брзом торакоабдоминалном компресијом све док се не достигне
резидуални волумен (5).

Мерење плућних волумена и дистрибуције вентилације
За мерење плућних волумена користе се специјално конструисани телесни
плетизмографи за малу децу. Проток и промене притискa на усном отвору мере
се помоћу пнеумотахографа са затварачем („shutter“- ом), а промене волумена
плетизмографском методом. Добијени параметри омогућавају и мерење специфичног отпора протоку ваздуха у дисајним путевима. Методом испирања интертног гаса (азота, хелијума, аргона или сумпор хексафлуорида) током више
циклуса дисања („Multiple breath wash-out technique“) могу се измерити FRC и
квантификовати дистрибуција вентилације. Плућа се прво напуне инертним
гасом а потом се он до потпуног нестанка испира амбијенталним ваздухом.
Највише коришћени параметар у тумачењу резултата мерења добијених овом
техником је индекс испирања плућа („Lung Clearance Index – LCI“) (6).

Мерење отпора протицању ваздуха у дисајним путевима
Осим поменутих техника прекидања протока и телесне плетизмографије
у специјалним уређајима, отпори код мале деце се могу мерити још и у конвенционалним телесним плетизмографима или методом форсиране осцилације.
За мерење отпора у конвенционалним телесним плетизмографима потребна је
посебно адаптирана маска кроз коју је провучен усни наставак. Маска има за
циљ да спречи губитак волумена и притиска. Мерење се може обавити у кабини плетизмографа и када дете седи у крилу родитеља, уз услов да током мерења
родитељ заустави дисање (7).
Метод форсиране осцилације или импулсна осцилометрија за мерење не
користи проток или притисак који ствара испитаник, него користи вештачки
спољашњи сигнал који ствара осцилатор (звучник). Овај сигнал се сабира са
сигналом који при мирном дисању ствара испитаников респираторни систем,
а после филтрирања сигнала добија се вредност Rrs. Метод се лако изводи и
код мале деце у мирном дисању и на основу мерења се може проценити место
и степен опструкције дисајног пута (8).
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13.3 КРУП СИНДРОМ - ДИФЕРЕНЦИЈАЛНА
ДИЈАГНОЗА И ТЕРАПИЈА
Слободанка Петровић
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад

У респираторној патологији дечјег узраста круп синдром није ретка болест, а у бројним случајевима узрокује акутну опструкцију горњих дисајних
путева. Симптоми болести се јављају нагло, обично код претходно здравог
детета или код детета које је кратко време имало дискретно назначене знаке
инфекције почетних партија горњих дисајних путева, и то током ноћи. Пошто
је болест чешћа код млађе деце, настали симптоми могу дати драматичну клиничку слику отежане проходности дисајног пута, па се у великом броју случајева ова деца јављају дежурној педијатријској служби, служби хитне медицинске
помоћи или оториноларинголошкој служби. Срећом, круп је најчешће узрокован вирусом, некомликованог је тока и има добру прогнозу. Неке друге болести
узроковане бактеријама, које имају сличну клиничку слику (дифтерија, ретрофарингеални апсцес, епиглотитис, бактеријски трахеитис), непрепознате, у
кратком временском интервалу развијају пуну клничку слику у могу довести
до леталног исхода болести или озбиљних компликација услед респираторног застоја или ширења инфекције у друге органе. Из ових ралога потребно је
препознати болести у оквиру круп синдрома, одредити степен ургентности у
збрињавању пацијента и на одговарајући начин започети и спровести лечење.

ДЕФИНИЦИЈА БОЛЕСТИ
Круп синдром карактеришу клинички симптоми који подразумевају промуклост, хрипав кашаљ попут лавежа пса, инспираторни стридор, и/или знаке респираторног дистреса. У литератури још увек постоје нејасноће у номенклатури круп
синдрома Неки аутори у круп синдром сврставају све болести горњих дисајних путева које су инфламаторног карактера а доводе до опструкције дисајног пута, док
други под круп синдромом подразумевају инфламаторне промене само у субглотичкој регији, тј. лариноготрахеобронхитис вирусне етиологије. Најчешће се под
крупом описују три клиничка ентитета- акутни ларингитис, субглотички ларингитис (спазмодични ларингитис) и вирусни ларинготрахеитис/ларинготрахеобронхитис (1,2). Раније истицање разлике између вирусног и спазмодичног ларингитиса
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је од малог клиничког значаја јер лечење болесног детета у тренутку када долази
код лекара одређује степен опструкције дисајног пута. Типично, вирусни круп се
развија у току неколико дана и претходе му знаци инфекције носа, може бити присутна лако повишена температура а симптоми се губе за 24-48 сати.
Можемо се сложити да под називом круп синдром подведемо све болести
са карактеристичним редоследом догађаја, тј. клиничког испољавања, узроковане прогресивним едемом дисајних путева (3).

ЕПИДЕМИОЛОШКИ ПОДАЦИ И КЛИНИЧКА СЛИКА
Болест се најчешће јавља код младе деце између 6. месеца и 3. године, са
врхом годишње инциденце у 2. години, од 5%. Ређе се круп јавља код младе одојчади или у адолесцената (4). Пре увођења кортикостероида у терапију крупа,
форме испољавања болести су биле теже и захтевале су хоспитално лечење у
више од 30% пацијената, а 1,7% деце је захтевало ендотрахеалну интубацију (2).
Мада се симптоми болести могу јавити током целе године, чешће се испољавају
у хладним месецима, током јесени, када су чешће РСВ инфекције. Рино, адено,
морбила вируси и микоплазма пнеумоније могу исто тако, али ређе, узроковати
симптоме крупа.
Симтоми крупа се испољавају махом нагло, у вечерњим сатима или ноћу.
Дете може 24-48 сати пре појаве крупа, имати симптоме упале носне слузнице,
или пак болест почиње нагло код претходно здравог детета. Кашаљ је врло карактеристичан и описује се као псећи лавеж. Стридор, промуклост, узнемиреност
и знаци ресираторног дистреса се јављају као последица опструкције дисајног
пута, у различитом степену. Нема јасног тумачења зашто се симптоми испољавају, или имају тенденцију погоршавања током ноћи (4). Клинички знаци теже
опструкције су бледило, летаргија, интеркостално увлачење, увлачење југулума
и стернума, респираторни замор и тахикардија. Цијаноза је знак тешке опструкције. Инспираторни стридор се чује и без коришћења стетоскопа, а аускултацијом плућа се не региструје патолошки налаз. Уколико је дисјни звук ослабљен,
то указује на тешку форму болести.

ДИЈАГНОЗА И ДИФЕРЕНЦИЈАЛНА ДИЈАГНОЗА
Дијагноза болести се поставља на основу анамнезних података о наглом почетку болести, карактеристичним симптомима, времену јављања првих симптома,
епидемиолошким подацима и на основу клиничког прегледа. Основе физикалног
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прегледа укључује: преглед пребојености коже и слузница, процену хидратације
коже, уочавање знакова диспнее и слушање дисајних звука. Код све деце са клиничком сликом тешке форме крупа или код појаве атипичних симптома или знака
болести, треба размотрити друге болести које имају сличну клиничку слику. Стандардна дијагностичка процедура не мора да обухвати друге претраге (лабораторијске налазе, радиолошки преглед, консултације других специјалности). Рендгенски преглед грудног коша и врата није део стандардне дијагностике али може бити
користан код неке деце са тежом формом болести која није у потпуности јасна. На
технички исправном РТГ-у се може уочити „ знак шиљка“ који је последица сужења ваздушног простора трахеје у пределу субглотиса и проширења ваздушног
простора трахеје испод места сужења.
У поступку збрињавања деце са крупом од посебне важности је процена
степена опструкције. Стање детета се процењује већ на пријему, посматрањем
у току узимања анамнезе. При томе треба имати на уму да процену стања детета и клинички преглед треба обавити брзо јер се респираторни статус може
рапидно погоршати због прогресије опструкције у дисајном путу. Велики број
информација се добија без узнемиравања пацијента (региструје се колорит
коже, присуство цијанозе, позиција детета, дисајни звук, број респирација,
коришћење помоћне мускулатуре, итд.). У клиничкој пракси може бити корисна примена скора за процену тежине крупа. Најчешће је у примену Westley
скор систем којим се региструје присуство стридора, ретракција грудног коша,
протока ваздуха кроз дисајне путеве, цијанозе и стања свести (2). Сабирањем
бодова (укупни скор је максимално 17), стање се процењује као благ круп (скор
1-2), умерен круп (3-8) и тежак круп (преко 8).
Болести које могу да се испоље клиничком сликом круп синдрома су: 1.
субглотички узроци: акутно увећање тонзила (бактеријске етиологије, Епштајн
Баров вирус), епиглотитис, рерофарингеални апсцес, страна тела, акутни ангиоедем, 2. ларингеални/субглотички: ларингомалација са или без вирусне инфекције, страна тела, дифтерија, субглотичке стенозе и хемангиоми, јатрогене
повреде ларинкса, парализа гласница, ларингоспазам, 3. трахеални: траума,
страно тело, бактеријски трахеитис, конгениталне аномалије, спољне компресије на трахеју /(2,5).

ТЕРАПИЈА
У терапији крупа се примењују лекови (кортикостероиди, епинефрин) и
нефармаколошка средства и поступци (кисеоник, хелиокс, ручна вентилација
уз примену балон маски и ендотрахеална интубација).
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Кортикостероиди
Кортикостероиди се већ дуго времена користе у лечењу крупа. Тачан механизам којим делују није у потпуности разјашњен; мисли се ада имају брзо
антиинфламаторно или вазоконстрикторно деловање на горње дисајне путеве.
Бројне студије и мета анализе су доказале да третман глукокортикоидима утиче на побољашње симптома крупа у деце, после 6 сати, са дејством до 12 сати
након давања, потом делују на побољшање скора тежине крупа, скраћују хоспитализацију и смањују потребу за коришћењем адреналина (6,7).
У односу на пут примене глукокортикоида, нема разлике у ефикасности
између инхалаторне примене буденозида и системске примене дексаметазона.
Доказано је и да нема разлике у ефикасности оралне и интрамускуларне примене дексаметазона.
У односу на дозе за децу, доказано је да се исти терапијски ефекат постиже
давањем мањих доза дексаметазона (0,15 мг/кг) у односу на веће дозе (0,30 или
0,60 мг/кг), због чега се код деце препоручује коришћење нижих доза овог лека.
Врло често се, у пракси, уместо дексаметазона користи пронизон или
преднизолон (1-2 мг/кг). Нема велике разике у ефектима ова два лека (пронизон или дексаметазон), мада се из практичних разлога саветује примена дексаметазона који даје мање нузефекте у виду гастричних симптома.
Избора начина давања кортикостероида зависи од стања детета. Уколико
дете повраћа, саветује се давање лека инхалаторним путем (напр. Будесонид
2мг) или интрамускуларно. У случајевима када постоје знаци тежег респираторног дистреса, тешко се толерише давање лекова пер ос, па се саветује инхалатора или интрамускуларна апликација лека. Код деце са израженом хипоксијом и последичном цревном хипоперфузијом, апсорпција лека датог пер ос
може бити смањена па се саветује инхалаторна апликација.
У односу на ефикасност давања једне дозе или мултиплих доза кортикостероида на ток болести, нема јасних ставова нити резултата рандомизираних
студија. Теоретски, пошто се код већине деце симптоми крупа побољшавају
унутар 72 сата, а просечна дужина антиинфламаторног дејства дексаметазона
је 2-4 дана, нема код већине деце потребе за понвљањем дозе лека (4,8,9).

Инхалаторни Л-епинефрин (адреналин)
Инхалаторни Л-епинефрин (адреналин), биолошки активан изомер адреналин-а, у лечењу крупа може имати корисно дејство на смањење опструкције
дисајног пута, брзим смањењем едема зида и бронхидилататорним ефектом.
Нормални Л-адреналин је прихватљивији у терапији крупа од рацемског адреналина, јер је сигуран, јефтин и лако доступан. Испољава деловање у току 30
мин. у разблажењу 1:1000, која се ставља неразблажена у инхалатор. Пацијент
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који прима адреналин мора се пратити 2 сата. Ређе се даје 2,25% рацемски адреналин у дози од 0,25-0,5 мл, растворен у физиолошком раствору или стерилној
води. Доза се може поновити 3 пута.
Препоручује се и комбиновано давање кортикостероида у виду раствора
за инхалирање (беклометазона или буденозида) и раствора Л-адреналина, јер
се прво испољава ефекат адреналина, а у периоду његовог слабљења долази до
позитивног ефекта кортикостероида (10).
Давање адреналина није индиковано код деце са хипертензијом и кардиолошких болесника са опструктивним левим, десним и цијаногеним манама.

Кисеоник
Кисеоник се даје деци са сликом тешке форме крупа и са сатурацијом кисеоником која је испод 90%. Даје се преко маске са минималном брзином протока од 4Л/мин.

Хелиокс
Хелиокс је мешавина хелијума са кисеоником (70-80%: 20-30%) која се користи код деце са тешким крупом, мада његово место у лечењу вирусног крупа
није у потпуности утврђено. Због своје ниске вискозности ова мешавина гасова има повољно деловање на проток ваздуха кроз дисајне путеве, у којима се
ваздух турбулентно креће уз повећан отпор.

Овлажени ваздух
Користи се у кућним и болничким условима, у циљу смањења симптома.
Нема много чланака који подржавају коришћење овлаженог ваздуха.
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14.1 ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНА
ПРЕОСЕТЉИВОСТ НА ХРАНУ
Тамара Вукавић
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад

Гастроинтестинални тракт, као веома значајна баријера против продора
страних честица из хране у системску циркулацију, функционише преко своја
два основна механизма:
1. неспецифичног (интактан епител прекривен слојем слузи и гликокаликсом, протеолитички ензими панкреасa, лизозомни ензими ентероцита); и
2. специфичног (макрофаги, моноцити-хистиоцити, полиморфонуклеарни гранулоцити, лимфоидно ткиво здружено са гастроинтестиналним
трактом).
Неподнопшљивост гастроинтестиналног тракта за храну може бити последица:
1. алергије, која се испољава као клиничка реакција на састојке хране
изазване патолошким реакцијама имуног система.
2. неподнопшљивости не-алергијске природе, која се испољава као било
који облик неодговарајуће реакције на одређену храну и која се може
поново изазвати, без обзира на патогенетски механизам.
Стране беланчевине које избегну разградњу протеолитичким ензимима
или фрагменти беланчевина настали у току протеолитичке разградње, могу доспети у системску циркулацију преко М ћелија које прекривају Пејерове плоче
или преко ентероцита или кроз међућелијске просторе у епителу.
Највећи део алергена хране чине беланчевине, најчешће беланчевине крављег
млека (КМ), преко 25, први алергени са којима се дете сусретне. Преосетљивост
на храну може бити последица неподношљивости једне или више намирница
(мултипла) - на КМ, кикирики, јаје, соју, коштуњаво воће, рибу, пшеницу, чак и
на неке слабо алергогене намирнице – пиринач, овас, јечам, поврће.
Обично се симптоми алергије на кравље млеко или неку другу намирницу
јављају у другој недеље од његовог увођења у исхрану. Али, сензибилизација на
антигене хране коју мајка уноси током трудноће може наступити још интраутерусно, тако да код искључиво дојеног детета (0,5%), убрзо након првог уноса
алергена преко мајчиног млека, може да наступи реакција преосетљивости.

247

Тамара Вукавић

КМ и индустријски препарати од крављег млека (млечне формуле) узрокују алергијске реакције код 2-3% деце, а у око 50% случајева манифестују се
гастроинтестиналним симптомима. Значајно је да, ако се кравље млеко замени
сојиним, код оних болесника који су атопичари, у 60% случајева јављају се
алергијске манифестације и на соју.
Реакције преосетљивости раног типа на гастроинтестиналном тракту
примарно су на беланчевине КМ, са учесталошћу од 0,5-7% у општој популацији и најчешће су код одојчади. Већина деце атопичара до треће године живота почиње да толерише намирнице које су код њих раније изазивале алергијске реакције, а само код малог броја, симптоми перзистирају током читавог
детињства.
Патогенетски механизми који учествују у настанку алергије на храну су:

А. Имунолошки
1. тип I алергијске реакције (реагинска, рана) - алерген се везује за IgЕ
антитела на мастоцитима или базофилним гранулоцитима из којих се
потом ослобађају медијатори (хистамин, серотонин и др.);
2. тип III алергијске реакције (нереагинске, посредоване имунским комплексима) алерген се везује за IgG антитела стварајући имунски комплекс који активира комплемент;
3. тип IV алергијске реакције (нереагинске, посредоване ћелијама, касни
тип) алерген се везује за лимфоците, уз ослобађање лимфокина који
омогућују хемотаксију неутрофилним гранулоцитима и ексудацију;

Б. Неимунолошки фактори
1. наслеђе,
2. средина (изложеност алергенима),
3. степен зрелости и стање очуваности (интегритет) слузокоже гастроинтестиналног тракта

KЛИНИЧКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНЕ
ПРЕОСЕТЉИВОСТИ НА ХРАНУ
Клиничке манифестације преосетљивиости на храну на гастроинтестиналном тракту јављају се све док се намирница уноси, губе се кад се намирница искључи из исхране и поново се јављају у току оптерећења том истом намирницом.
Синдром ентероколитиса изазван беланчевинама хране (КМ или друга намирница), наликује акутном гастроентеритису, често са израженим повраћањем.
Због брзог наступања дехидрације са шоком, живот детета може бити угрожен.
Може се јавити мелена и обилно избацивање слузи преко ректума.
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Хронична дијареја је последица морфолошког оштећења слузокоже
(ентеропатија), обично парцијалнe атрофијe ресица слузокоже танког црева. У
тежим случајевима, може постојати и потпуна атрофија ресица. У оба случаја,
зависно од трајања оваквог стања, може доћи до потхрањености различитог степена. Може доћи и до губитка протеина преко интестиналне слузокоже и консекутивне хипопротеинемије. Алергијска реакција на слузокожи желуца може
довести до хематемезе, а на слузокожи дебелог црева до хематохезије.
Колитис изазван беланчевинама КМ обично се јавља у узрасту млађем од
2 године. Слузаве столице, смањене конзистенције, са крвљу (макроскопска/
окултна) са/без абдоминалног бола, са развијањем анемије, јављају се убрзо након увођења КМ или неке друге намирнице у исхрану. Тешка форма анафилактичне реакције на КМ код детета атопичара, може довести и до некротичког
ентероколитиса.
Абдоминалне колике новорођенчета и одојчета, чија је учесталост и до
40%, могу бити изазване и алергијском реакцијом на гастроинтестиналном
тракту. Класично, колике које се јављају у првoм месецy живота (3/4 случајева)
и манифестују као пароксизми раздражљивости, беса или плача, који дневно
трају бар 3 часа и јављају се у бар у три дана у недељи. У преко 30% случајева колика код новорођенчади и одојчади, дијагноза алергије на КМ постави се у прва
два месеца живота. Код преко 40% оних који код којих је тест оперећења беланчевинама КМ патолошки, симптоми се јаве већ у току његовог извођења.

ДИЈАГНОЗА АЛЕРГИЈЕ НА ХРАНУ
Не постоји ни један лабораторијски тест који има пуну дијагностичку поузданост. Због тога, детаљна анамнеза, а посебно свакодневно прецизно вођен
дневник исхране, имају велики значак у постављању дијагнозе алергије на храну.

А. Лабораторијски тестови
Код нутритивне алергије типа I, у дијагностици се користи:
1. мерење укупног IgE у серуму (нормалне вредности је не искључују),
2. одређивање специфичних антитела класе IgE на поједине нутритивне
алергене,
3. повећан број еозинофилних гранулоцита у крви и ламини проприји
слузокоже, може да упути и на алергију.

Б. Кожни тестови
Ови тестови откривају преко 75% болесника са алергијом типа I. Кожни
тестови дају поузданије резултате са беланчевинама животињског порекла или
из легуминоза као алергенима, него са беланчевинама из цереалија.
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В. Тестови оралног оптерећења
Изводе се са целом намирницом, њеним екстрактом или изолованим беланчевинама. Код младе одојчади овакви тестови носе ризик од анафилаксије.
Иако је златни стандард дијагнозе алергије на храну двоструко слепи, плацебом контролисани тест, код одојчади и мале деце обично се ради једнократни,
отворени тест. Елиминационе дијете су популарне, али носе различите проблеме око спровођења и тумачења. Код хроничних гастроинтестиналних манифестација, дијагноза се базира на клиничком налазу и морфолошким променама на слузокожи.

ЛЕЧЕЊЕ ПРЕОСЕТЉИВОСТИ НА ХРАНУ
I. Исхрана
Основни принцип је елиминисање алергена, тј. одређене хране (намирнице). За разлику од елиминационе дијете која се спроводи код одраслих, оваква
дијета код деце може негативно утицати на раст и развој (малнутриција и протеинско-калоријски дефицит). Због тога се оваква дијета не сме олако започети
и увек се мора добро проценити целисходност њеног увођења на релацији добробит-штета од дијете у односу на штету од алергије, јер се не сме дозволити
да дијета за дете постане штетнија од саме алергије.
Код алергије на КМ, оно се замењује хипоалергизирајућом формулом (екстензивни хидролизат), чак и аминокиселинском (неуспех исхране екстензивни хидролизатом).

II. Медикаменти
Кортикостероиди се, због свог системског деловања, избегавају, осим у
случајевима теших облика гастроинтестиналне алергије или када остало медикаментно лечење не доведе до задовољавајућег ефекта.

ПРЕВЕНЦИЈА
Уколико се процени да постоји висок ризик од атопије, чак и исхрана мајке, у току лактације може донекле да се модификује и тако смањи ризик да
преко њеног млека антигени из хране доспеју у гастроинтетстинални тракт новорођенчета/одојчета и доведу до сензибилизације. Код деце из породица са
алергијом, треба инсистирати да дојење траје минумум 4 месеца.
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С обзиром да се рана колонизација гастроинтестинаног тракта разликује
код новорођенчади алергичара и не-алергичара, као и да давање Lactobacillus
GG i E. coli доводи до смањења учесталости не-атопијске алергије, место пробиотика у превенцији има добру будућност.
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14.2 БАКТЕРИЈСКЕ ДИЈАРЕЈЕ
Момчило Перић
Медицински факултет Приштина – Косовска Митровица

Бактерије су, уз вирусе и паразите, значајан етиолошки чинилац у настанку акутне инфективне дијареје код деце. Оне су најзначајнији узрочници овог
поремећаја у земљама у развоју, док у развијеним земљама доминирају дијараје
вирусне етиологије.
Бактеријске гастроинтестиналне инфекције се најчешће манифестују под
сликом акутног дијареалног поремећаја, али у малом броју случајева, углавном
код одојчади, посебно оне са малнутрицијом и на вештачкој исхрани, оне могу
имати и хроничан ток (хронична постинфективна дијареја). Бактеријске дијареје примарно погађају одојчад првих шест месеци и децу после треће године,
док у узрасту од 6-36 месеци као етиолошки чиниоци доминирају вируси.
Главни узрочници бактеријских дијареалних поремећаја су анимални сојеви салмонела и шигела, затим кампилобактер, различити патогени сојеви ешерихије коли, јерсинија ентероколитика и др. Важан етиолошки чинилац акутних
дијареалних поремећаја код деце у неразвијеним земљама је и вибрио колере.
Бактеријске инфекције се класично преносе феко-оралним путем, и то директним или индиректним контактом са оболелим или клицоношом, односно
преко загађене хране или воде.
Патогени ефекат бактерија на цревну слузокожу је различит и често комбинован. Тако на пример, Campylobacter jejuni, Salmonella enteritidis, ентероинванзивни сојеви Е. coli, Schigella и Yersinia enterocolitica испољавају ентероинвазивно дејство, Vibrio cpecies, ентеротоксигени сојеви E. coli, Aeromonas
hydrophilia, Plesiomonas shigelloides и Clostridium difficile ентеротоксично,
Schigella, ентерохеморагични сојеви E. coli и Clostridium difficile цитотоксично,
а ентероадхерентни сојеви Е. coli адхерентно.
Основне клиничке карактеристике акутне бактеријске дијареје су релативно кратак инкубациони период, нагли почетак праћен водено-слузавом, и некад
хеморагијском дијарејом, која најчешће не траје дуже од 7-10 дана. Поремећај је у
већини случајева праћен повишеном телесном температуром (високом или умереном), унутар 1-3 дана, као и повраћањем, најчешће постпрандијалним, првих
1-2 дана. Код већине болесника долази до пролазног губитка апетита.
Као последица ових поремећаја одојчад, па и мала деца показују известан
губитак телесне тежине, који се унутар једне до две недеље по стабилизацији
дигестивних функција коригује.
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Основна компликација акутног дијарејалног поремећаја је дехидрација
која настаје као последица пролива, повраћања и повишене температуре. Према тежини, она може бити лака, средње тешка или тешка, а према осмоларности, коју примарно дефинише ниво натријума у серуму, изотона, хипотона
и хипертона.
Друга компликација је, свакако негативан нутритивни биланс због анорексије,
повраћања, пролива и фебрилности, док су бактеријемија, хронична постинфективна дијареја, инвагинација црева и интестинална перфорација ретке.
Salmonella спада у најчешће узрочнике акутног ентероколитиса. Реч је о бактеријама које спадају у зоонозе, тј. у оне од којих болују и човек и животиње.
Најчешћи извор заразе је недовољно термички обрађена храна, али и загађена вода. БолестСуп се шири преносом бактерије са човека на човека и у
контакту са животињама, нарочито у топлим месецима.
Инкубација траје 8-72 сата. Инфекција захвата илеум и колон где се у
ламини проприји слузокоже ослобађају простагландини који стимулацијом
сАМР узрокују секрецију хлора, а инхибирају апсорпцију натријум-хлорида,
што доводи до секреторне дијареје.
Симптоми болести су повишена температура, мучнина, повраћање и пролив. Столице су водене са примесом слузи, а често и крви.
Campylobacter jejuni је један од најчешћих изазивача бактеријских дијареја
у деце. Преноси се термички недовољно обрађеном храном (нпр. пилетина) и
контактом са животињама - свиње, пси, мачке. Болест се јавља најчешће спорадично унутар породице, а може и у дечјим установама. Почиње повишеном
температуром, малаксалошћу, главобољом, а у току 24 сата јавља се пролив,
повраћање и болови у трбуху. Столице су учестале, водене а могу да садрже и
примесе слузи и крви.
У највећем броју случајева болест траје недељу дана, а онда долази до
спонтаног излечења. У извесним случајевима могу да се јаве екстраинтестиналне манифестације у виду реактивног артритиса, менингитиса, апсцеса, гломерулонефритиса, кардитиса и др.
Shigellae су грам негативни непокретни штапићи који су подељени у четири групе: А (S. dysenteriae), B (S. flexneri), C (S. boydii) и D (S. sonnei). У развијеним земљама оне су све ређи изазивачи цревних инфекција.
Shigellae луче цитотоксин чије се дејство огледа у супресији синтезе ћелијских беланчевина и смрти ћелија. Шигеле се преносе феко-оралним путем,
у спорадичним случајевима, а путем загађене хране и воде у епидемијама. У
храни се шигела може одржати до 30 дана.
Патолошко-анатомске промене се најчешће срећу у дисталним деловима колона а чине их упалне реакције са присуством микроапсцеса и псеудомембрана.
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Инкубација траје 1-3 дана, а трајање некомпликоване болести износи 3-7
дана. Најчешћи симптом је умерено повишена температура праћена проливом и повраћањем, а пролив унутар 24 сата постаје крвав. Столице су оскудне,
праћене тенезмима и у њима се налазе слуз, крв и гној.
Escherichia coli је бацил који може бити и део нормалне цревне флоре,
али и узрочник инфекције. Према механизму деловања на цревну слузокожу
могу бити: ентеротоксична Е.соli (ETEC), eнтерохеморагична E.coli (EHEC),
eнтероинвазивна E.coli (EIEC), eнтеропатогена E.coli (EPEC) i eнтероадхерентна или дифузно адхерирајућа E.coli (EAEC или DAEC) и ентероагрегирајућа
(EAggEC).
ЕТЕС се везује за слузокожу танког црева, ствара термостабилни али термолабилни ентеротоксин који је узрочник секреторног пролива. Преноси се
преко загађене воде или хране, а болест се манифестује умерено повишеном
температуром, муком, боловима у абдомену и воденим столицама, Пролив
траје 4-5 дана, а онда обично спонтано престаје.
ЕРЕС ствара токсине који разарају микровилусе ентероцита. Узрочник је
акутних летњих и хроничних форми болести код одојчади које се манифестују
проливом, повраћањем, боловима у трбуху и повишеном температуром. Може
да изазове и епидемије у породилиштима, под тешком клиничком сликом.
ЕНЕС адхерира за епител цревне слузокоже, производи моћне цитотоксине који разарају ентероците. Најчешћи серотип је О 157:Н7, а најчешће оболевају деца млађа од 5 година код којих се као компликација може да се развије
хемолитичко-уремички синдром.
ЕIEC делује инвазивно и цитостатично на слузокожу колона изазивајући
дизентерични синдром. Болест се манифестује повишеном температуром,
проливом, повраћањем, боловима у трбуху. Дете је интоксицирано а столице
су учестале, оскудне са примесом слузи и крви. Цитолошким прегледом у столици се налазе еритроцити и полиморфонуклеарни гранулоцити.
ЕАЕС не ствара токсине, не делује инвазивно и њен механизам дејства на
слузокожу није познат. Чешћа је у земљама у развоју и изазива хроничан пролив и погађа децу до 2 године.
EАggEC се адхерира на ентероците у агрегатима. Има више типова и нису
сви патогени за људе, а вирулентност им је различита. Обично изазивају перзистентну дијарејау код деце у земљама у развоју, али могу да изазову и епидемије .
Основу лечења акутног бактеријског ентероколитиса чини превенција, односно корекција дехидрације. Начин надокнаде губитка течности и електролита
зависи од тежине поремећаја. У лакшим и средње тешким облицима болести она
се успешно спроводи оралним путем, а у противном интравенски. Орални пут
представља природан вид надокнаде течности, а њена ефикасност се базира на
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коришћењу активног котранспорта натријума и глукозе. Повраћање није контраиндикација за оралну рехидрацију. Модерним солуцијама за оралну рехидрацију (ОРС) у свету су постигнути значајни успеси у смањењу морбидитета и
морталитета изазваних дијареалним поремећајима. Отуда се савремени концепт
оралне рехидрације сврстава у ред најзначајнијих открића медицине у ХХ веку
(Lancet ii: 280,1978). ОРС препарати за рехидрацију деце у Европи имају мање
натријума него препарат СЗО намењен земљама у развоју где је неопходна надокнада великих губитака електролита, као што је то случај код колере. У нашој
земљи ОРС избора је Оросал 65 (Галеника), који је направљен према прескрипцији проф. др Н. Радловића и проф. др Р. Степановића (Табела 1).
Табела 1.

Састав Оросала 65 (Галеника)

Екектролити

Садржај

Na+

65

K+

20

Cl-

60

HCO3

25

Глукоза (g/l)

20

Енергија (kcal/l)

75

Осмоларност (mOsm/kg)

281

У случају средње тешке дехидрације у одојчета и малог детета треба дати
100 ml/kg OРС у току 3-4 сата, док се код лаке дехидрације даје по 50 ml/kg
током истог периода. У случајевима где није дошло до корекције дехидрације,
поступак се понавља, а уколико је настала тешка дехидрације укључује се интравенска инфузија.
Након корекције дехидрације, било оралним или венским путем, одржавање нормалног биланса воде и електролита се постиже применом оралне рехидрационе солуције све до престанка дијарејалног поремећаја и то 100 ml/kg
дневно или 10 ml/kg за сваку течну столицу и 5 ml/kg након сваког повраћања.
ОРС треба давати у малим дозама помоћу кашичице, флашице или шоље. Успех рехидрације, уколико се правилно спроведе, је висок, а у случају неуспеха
надокнада дефицита воде и електролита се обавља интравенским путем.
Рестрикција у исхрани, према савременим ставовима, није потребна. Уколико је дете лако дехидрирано, ивасхрана се не прекида, док се у противном
укључује након 3-4 сата по започињању рехидрације.
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Одојче на природној исхрани, свакако, треба да продужи да сиса, док се у
осталим случајевима даје храна коју је дете конзумирало пре почетка болести.
Антибиотици су ретко неопходни у лечењу батеријских дијареја. Они су индиковани само у одређеним случајевима као што су новорођенчад, млада одојчад,
болесници са имунодефицијенцијом, као и они са испољеном бактеријемијом.
Лекови избора за ентероколитис изазван ентеропатогеним сојевима ешерихију коли су ампицилин или триметорпимсулфаметоксазол (ТМП), за анималне салмонелозе ампицилин, цефтриаксон и хлорамфеникол, за шигелозу
ТМП и ампицилин и за јерсинију ТМП.
Давање антиеметика и других симптоматских лекова, изузев антипиретика (Cave ibuprofen!), не препоручује се.
Пробиотици, пребиотици и симбиотици имају повољан ефекат на ток болести, те их је корисно дати.
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14.3 ВИРУСНИ ГАСТРОЕНТЕРИТИСИ
Снежана Бркић, Весна Тркулов
Kлинички центар Војводине, Клиника за инфективне болести, Нови Сад

УВОД
Према подацима Светске Здравствене Организације из 1988, преко 4 милиона деце млађе од 5 година у земљама у развоју умире од дијареалних болести, првенствено инфективне етиологије. Због дијареалног синдрома деце, у
Великој Британији или САД обавља се 526 000 консултација лекара годишње,
што би значило да једно од шесторо деце барем једном годишње потражи помоћ лекара опште праксе или педијатра.
За разлику од бактерија, које су чешћи узрочници гастроентеритиса у
земљама у развоју, вируси су подједнако заступљени као узрочници дијареалног синдрома у свим земљама света. У Великој Британији је 1989 године, због
дијареалног синдрома хоспитализовано 6% деце а 1994 око 7% деце млађе од 5
година.

ЕТИОЛОГИЈА
Према савременим епидемиолошким подацима, у развијеним земљама
света, вируси узрокују гастроентеритисе у 50-80% случајева. Најчешћи узрочници су ротавируси, aстровируси, aденовируси а посебан значај припада релативно новооткривеним припадницима породице Caliciviridae.
Породица Caliciviridae према новој таксономији подељена је у 4 генуса:
Vesivirus, Lagovirus који су патогени за животиње и Norwalk like virus и Sapporo
like virus који су патогени за људе. Norwalk like viruses, раније познати као Small
Round Structured Viruses (SRSVs) а данас као Norovirus, представљају групу вируса подељених у 2 групе: група I обухвата серотипове: Norwalk virus, Desert Shiled
и Southemton док Група II обухвата више серотипова као нпр. Lordsdale virus,
Camberrwell virus, Toronto virus, Mexico virus, Bristol virus итд. Вируси из породица Caliciviridae су релативно мали RNK вируси који немају омотач a капсид им
је хeксагоналне симетрије. Mеђусобно се разликују по молекуларној тежини
генома, структуралним и неструктуралним протеинима и наравно генетској
структури. Sapporo like virus су типични представници фамилије калцивируса
који имају два представника: Manchester и Human Calcivirus.
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Аденовируси су најстарији познати узрочници гастроентеритиса, посебно подтипови 40, 41. Ради се о ДНК вирусима, чија је етиопатогенеза и епидемиологија у дијареланом синдрому недовољно позната.
Ротавируси припадају породици Reoviridae, и добро су познати и можда
најбоље проучени вируси који узрокују гастроентеритисе. Ради се о РНК вирусима који су име добили по карактеристичном изгледу под електронским
микроскопом који подсећа на точак. Иако постоји 5 група ротавируса само
су подтипови 1,2,3 и 4 подгрупе А патогени за људе. Вируси немају омотач,
али је језгро обавијено капсидом. Геном чини 11 сегмената двострукоизувијане РНК које кодирају синтезу 6 структуралних (VP1-6) и 5 неструктуралних
протеина (NSPs). Веома су отпорни у спољашњој средини као и сви други
ентеровируси.
Са напретком молекуларне биологије и могућностима софистициране
дијагностике и астровируси су препознати као значајни узрочници гастроентеритиса, посебно појединачних епидемија, али су генерално најмање проучавани и о њима се најмање зна.

ЕПИДЕМИОЛОГИЈА
Епидемиологија свих ентеровируса је слична. Ради се о класичним фекооралним инфекцијама, али преносе се и контактно и респираторним путем.
Могуће су мање епидемије контаминираном водом и храном, али су убедљиво најчешће епидемије контактним путем, јер се ради о вирусима отпорним у
спољашњој средини. Инкубација зависи од инфективне дозе. Инфективна доза
варира од вируса до вируса, али просечно износи око 101 вируса па и мање.
Инкубација износи од 12-48 часова за ротавирусе и калцивирусе, а до 4 дана за
аденовирусе и астровирусе.
Према најновијим подацима норовируси изазивају епидемије у Европи и
САД подједако ако не и чешће него ротавируси, па чак и међу децом млађом од
2 године. Инфекције овим вирусима међу децом могу бити и асимптоматске,
што представља непресушан извор инфекције за осталу децу.
Асимптоматске инфекције су посебно значајне за избијање интрахоспиталних епидемија. Имунитет после ротавирусних и астровирусних инфекција је релативно стабилан. Имунитет на норовирусе и аденовирусе је
типски специфичан и краткотрајан, док је за сапоровирусе практично доживотан. Уколико се инфекција и понови, следеће инфекције имају блажи
клинички ток.
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ПАТОФИЗИОЛОГИЈА
Патофизиологија вирусних гастроентеритиса најбоље је проучена код ротавируса. Адсорпција ротавируса на ентероците танког црева доводи до низа
структуралних промена уз скраћивање микровилуса и мононуклеарну инфилтрацију ламине проприје. Најновији подаци указују на то да промене на ентероцитима не морају увек постојати. Сам улазак вируса у ентероците и без њихове
лизе, доводи до структуралних промена унутар ћелије, које индукују продукцију цитокина и започињу физиолошке и инфламаторне промене у цревима.
Постоје подаци да неки од неструктурних протеина ротавируса делују као
ентеротоксини доводећи до активне секреције хлора и смањења интрацелуларне концентрације калцијума. Продукција ентеротоксина од стране вируса објашњава да није неопходно да дође до оштећења микровилуса. Сличне промене
са скраћењем микровила и мононуклераном инфилтрацијом ламинае проприје
бележе се и код осталих вируса. Код многих вирусних инфекција није могуће
доказати присуство вируса унутар инфицираних ентероцита, што говори у
прилог ентеротоксичног деловања у окружењу активиране цитокинске мреже,
мада се астровируси могу идентификовати у ентероцитима инфициране деце.

КЛИНИЧКА СЛИКА
Клиничка слика вирусних гастроентеритиса је веома слична. У народу су
познати и као стомачни грип. Доминирају болови у трбуху, пролив, повраћање,
фебрилност. Симптоми обично трају око 3 до 8 дана. Ради се о релативно безазленим обољењима, иако се бележе и смртни случајеви посебно међу децом.
Скоро је немогуће поставити етиолошку дијагнозу било ког фебрилног гастроентеритиса а посебно не вирусног, само на основу клиничке слике. Ипак, инкубациони период и епидемиолошки подаци о слично оболелим члановима колектива или породице, уз негативан податак у смислу ингестије контаминиране
хране упућују на прелиминарну радну дијагнозу вирусног гастроентеритиса.

ДИЈАГНОЗА
Иако се вирусни гастроентеритиси могу етиолошки дијагностиковати на
више начина, свакодневна рутинска клиничка пракса их ретко употребљава. Најчешће се дијагноза поставља клинички уз поштовање позитивне епидемиолошке
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анкете. Ипак, појава епидемија вирусних гастроентеритиса у свету захтева егзактну дијагностику. Од доле побројаних метода за дијагностику вирусних гастроентеритиса, рутинска дијагностика евентуално подразумева детекцију ротавируса у
столици латекс аглутинацијом, ређе ЕLISA методом. Тренутно на тржишту постоји
велики број комерцијалних тестова, међутим, за сиромашнији здравствени систем
поставља се и даље питање «cost-benefit» ефекта ових тестова. Савремена медицина познаје следеће дијагностичке могућности:
1. Изолација вируса код свих побројаних вируса скоро да није могућа.
2. Електронска микроскопија је метода која се може примењивати али
је слабо осетљива пошто је за дијагностику потребно присуство више
хиљада вириона у столици. Осим тога ради се о доста субјективној методи, која је као и нешто специфичнија имуноелектронска микроскопија
веома зависна од обучености и искуства особе која је тумачи.
3. Латекс аглутинација. Ротавируси поседују аглутинине, који се могу искористити у латекс аглутинацији, где се на једноставан и брз начин
стављањем узорка столице на комерцијални тест добија позитивна
реакција. На жалост, и ова метода је доста неосетљива.
4. Серолошке технике које се данас користе су базиране на ЕLISA методу. Овим методама могу се одређивати IgG антитела, али је за доказ
о етиологији потребно имати четворостуки пораст титра у два узорка серума, што са аспекта клиничара није довољно брза дијагностика. Тренутно у свету постоје и комерцијални тестови којима се могу
одређивати и из серума и из столице IgA антитела, и које могу бити
позитивне већ пар дана од почетка болести.
5. PCR RT. Савремени алгоритми утврђивања епидемија гастроентеритиса, посебно вирусних, у свету налажу употребу PCR RT (Polimerasa
Chain Reaction- Reverse Trascriptase) техника, које захтевају скупу опрему,
веома скупе тестове и обучено особље. Међутим, ово је једини признат
начин за утврђивање етиологије епидемије гастроентеритиса у свету.

ТЕРАПИЈСКИ ПРИСТУП
Орална рехидрација
Како каузална терапија вирусних гастроентеритиса не постоји, надокнада течности и електролита пероралним путем опште је прихваћен принцип лечења вирусних гастроентеритиса у свету. Ниједан други симптоматски
начин лечења не може заменити рехидрацију. Постоји велики број студија
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и националних водича који имају сличан принцип. Уз клиничку евалуацију
детета код благе до умерене дехидратације (губитка 3-5% ТМ) довољна је перорална рехидрација специјалним, ОРС (Oral Rehidratacion Solution - ORS)
растворима, који постоје као готови раствори на тржишту, али се лако могу
направити и у кућним условима. Треба их давати често и по мало, и почетна
перорална рехидрација треба да траје око 4 часа.
По савременим ставовима сматра се да пер ос рехидрација не успева код
свега 3,6% деце. Заблуде су многих лекара да парентерална рехидратација има
бржи ефекат и да је делотворнија, јер савремена медицинска литература показала је да то није тачно.
За правилну рехидрацију детета потребно је давати 20 ml/kg инфузионе
течности на час, тако да просечно време парентералне рехидратације понекад
превазилази пероралну, која траје око 4 часа.

Пробиотици
О примени пробиотика постоје и међу лекарима и међу истраживачима
подељена и контрадикторна мишљења. Иако лекари у свету не препоручују рутински пробиотике, јер сматрају да њихов ефекат није доказан, новије мета анализе, које су евалуирале преко 25 студија широм света, од којих је 9 задовољавало
све критеријуме за истраживања ове врсте, говоре о томе, да поједини подтипови Lactobacillus spp. GG имају позитиван ефекат на вирусне гастроентеритисе у
смислу скраћења дужине дијареје и количине изгубљене течности.
Ефекат пробиотика је дозно зависан, на учинак имају уплива и мешавине
појединих других бактерија, тзв. нормалних становника цревне флоре, а ефекат је доказан како за ротавирусне тако и за нонротавирусне дијареје. Без обзира на све ове студије, ни у једном званично усвојеном протоколу за лечење
деце не постоје пробиотици као опште прихваћен начин лечења, нити они могу
заменити рехидрацију.

Остали препарати
За употребу осталих препарата, којих има на комерцијалном тржишту
лекова, нема генерално усвојеног консенсуса. Бизмут субнитрат, медицински
угаљ, нитрофурантоин још немају довољно контролисаних клиничких студија
које би потврдили њихов ефекат. За смектит су у току две велике мултицентричне клиничке студије у свету.
Једино што је одавно познато као постулат је да, антидијареални лекови
типа лоперамида нису индиковани за примену код деце.
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ПРЕВЕНЦИЈА
Превенција вирусних гастроентеритиса а посебно ротавирусне етиологије, није могла бити сведена само на неспецифичне мере превенције, јер се
ради о изузетно отпорном вирусу. Сматра се да је 10-так партикула довољна
инфективна доза. Правилна хигијена околине и правилно снабдевање водом и
диспозиција отпадних вода немају много утицаја на превенцију ротавирусних
гастроентеритиса. То је и објашњење што се ови узрочници подједнако често
појављују и у Бангладешу и у САД.
Прва справљена вакцина, 1983 године, била је атенуирана жива вакцина бовиног соја, која није дала задовољавајуће резултате у Африци и Јужној
Америци, вероватно због хиператеунације или конкомитантних поремећаја
гастроинтестиналног тракта деце тог подручја.
Истраживања су настављена на rhesus соју ротавируса у Филаделфији 1991
године, па је прва вакцина у САД одобрена за употребу 1998 године, позната под
називом RotaShiled. Иако је цена била релативно висока, то су били значајни помаци у борби против ове инфекције. Mеђутим, 1999 забележено је више случајева
интусусцепције 2 недеље после вакцинације. Процењени ризик је био 1 компликација на 2500 доза што је било неприватљиво, те је вакцина повучена. Истраживања су ипак настављена те је Glaxo Smith Cline констрyисао моновалентну
вакцину од хуманог соја која је касније и регистрована као Rotarix, док је Merck
констрyисао петовалентну вакцину где су бовини антигени замењени хуманим,
познату и регистровану као RotaTeq. Ове вакцине одобрене су у САД и још 20-так
земаља света 2004.године и тренутно преко 10 произвођача широм света производи пероралну, живу, атенуирану вакцину. У Европи су обе вакцине регистроване 2006 и 2007. године. Rotarix се даје у две дозе заједно са бар две од три оралне
полио вакцине, док се RotaTeq даје у три дазе заједно са полио вакцином. Ефикасност вакцина се за сада процењује на 90-100% заштите од тешких гастрентеритиса и 74-85% против ротавирусних гастроентеритиса било ког клиничког облика.
(9,10). Студије праћења ефикасности вакцина и њиховог cost benefit ефекта, у току
су и биће познате 2009 године. Наша земља, на жалост, нема систематизован систем праћења ротавирусних или других вирусних гастроентеритиса.
За остале узрочнике вирусних гастроентеритиса истраживања на пољу
специфичне имунизације тек су у зачетку. Суштински, за све остале вирусне
гастроентеритисе значајне су мере неспецифичне превенције уз строгу хигијену хране и воде, диспозицију отпадних материја, одговарајуће санитарије. То је
посебено важно у спречавању интрахоспиталних епидемија или епидемија у
дечијим институцијама било ког облика.
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15.1 ЕТИОЛОГИЈА И ЕПИДЕМИОЛОГИЈА
СОЛИДНИХ ТУМОРА У ДЕЦЕ
Драгана Јанић
Универзитетска дечја клиника, Београд

Канцер у деце чини око 1% укупног броја оболелих од ове болести и јавља
се са учесталошћу од око 140 на милион деце годишње. Лечење је успешније
него код одраслих и данас се око три четвртине деце оболеле од рака излечи.
Типови малигнитета код деце се разликују од типова код одраслих, тако да су
карциноми реткост, док се ембрионални тумори јављају скоро искључиво у
деце. Класификација малигнитета у деце на дванаест категорија је начињена
више према хистолошком типу, а мање према локализацији, насупрот класификацији код одраслих. Ова класификација укључује леукемије (33%), лимфоме (9%), туморе мозга и кичмене мождине (22%), туморе симпатичког нервног
система (7%), туморе бубрега (6%), ретинобластом (3%), туморе јетре (1%),
туморе костију (4%), саркоме меких ткива (6%), туморе гонада и герминативних ћелија (3%), епителне туморе (3%) и некласификоване малигнитете (<1%).
Ембрионални тумори се налазе у различитим категоријама и чине их медулобластом (тумор мозга), неуробластом (тумор симпатичког нервног система),
нефробластом или Вилмсов (Wilms) тумор бубрега, ретинобластом, хепатобластом и ембрионални рабдомиосарком из групе саркома меких ткива Ови тумори се карактеришу пролиферацијом ткива која се нормално виђају само у
току ембрионалног развоја.
Велики број различитих хистолошких типова и анатомских локализација
малигнитета отежава лекарима у примарној здравственој заштити да посумњају
на малигнитет. Нема патогномоничних знакова и симптома за малигна
обољења деце, тако да само добро познавање клиничке слике различитих
малигних обољења може да омогући њихово трајно препознавање, које је један
од предуслова за излечење.
Пошто се ради о ретким обољењима, оптимално лечење се може
постићи само концентрисањем експерата у терцијарним центрима у којима
педијатри-онколози имају тесну сарадњу са дечјим хирурзима, патолозима
и радиотерапеутима и подршку од стране добро опремљених лабораторија,
молекуларних генетичара, психолога и едукованог сестринског кадра. У деце
са солидним туморима, предузимање оперативних захвата ван терцијарних
центара се не препоручује. Наиме, прецизно одређивање стадијума тумора је
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предуслов за адекватну терапију која ће бити довољно интензивна за узнапредовалу болест, а у раним стадијумима поштедети дете непотребне токсичности. Зато пред дечјим хирургом стоје задаци који превазилазе уобичајена
правила хируршког захвата. Осим тога, за највећи број тумора дечјег доба,
преоперативна (неоадјувантна) цитостатска терапија је постала императив,
што је још један разлог неопходности упућивања ове деце у центре који се
баве педијатријском онкологијом.
У етиологији канцера код деце имају улогу генетски фактори и фактори
спољашње средине, од којих је највише проучавано јонизујуће зрачење.
Радиографије абдомена у првом триместру трудноће, рутински примењиване до 1965. године и зрачење поглавине које се практиковало у лечењу једног
кожног обољења довели су до повећања инциденције канцера у деце. Акцидентално излагање радиографском снимању абдомена у трудноћи данашњим
методама се не сматра ризичним фактором за настанак малигнитета. У око пет
процената деце оболеле од малигнитета постоји позитивна породична анамнеза или физикални налаз у смислу присуства наследних фактора (табела 2).
Један од најчешћих примера је породична појава Вилмсовог тумора.
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Табела 2.

Урођени поремећаји удружени са малигним обољењима у деце

Поремећај

Наслеђе

Хромозом

Ген

Тип тумора

Фамилијарни неопластични синдроми
Фамилијарни
Вилмсов тумор

АД

17q21-22 и 19q13

FWT

Вилмсов тумор

Ли-Фраумени
синдром

АД

17p13, 22q12, 22q11

TP53
CHK2
SNF5

Адренокортикални
карцином, саркоми,
тумори ЦНС

Фамилијарна
аденоматозна
полипоза

АД

5q21

APC

Медулобластом,
хепатобластом

Неурофиброматоза
тип 1

АД

17q11

NF1

Астроцитом, леукемије,
рабдомиосарком,
MPNST

Наследни синдроми имунодефицијенције и дисфункције костне сржи
Фанконијева
анемија

АР, ?

16q24, разни

FANCA,
разни

АМЛ, карцином јетре

Разни генски синдроми
Синдром “WAGR”

Спорадично

11p13

WT1

Вилмсов тумор

Денис-Драшов
синдром

Спорадично

11p13

WT1

Вилмсов тумор

Беквит-Видеманов
синдром

Спорадично
или АД

11p15

Сложен

Вилмсов тумор,
хепатобластом,
неуробластом

Костелов синдром

АД

11p15

?

Рабдомиосарком

Сотосов синдром

Спорадично

5q35

NSD1

Разни

Тирозинемија

АР

15q23-25

FAH

Хепатоцелуларни
карцином

Нумеричке абнормалности хромозома
Едвардсов синдром

Тризомија 18

Тарнеров синдром

45, X0

Клинефелтеров
синдром

47, XXY

Неуробластом, Вилмсов
тумор

Тумори герминативних
ћелија

Легенда: АД – аутосомно доминантно; АР – аутосомно рецесивно; WAGR синдром – Вилмсов
тумор, аниридија, генитоуринарне аномалије, ментална ретардација; АМЛ – акутна мијелобластна
леукемија; MPNST – малигни тумор омотача периферних нерава.
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15.2 ВИЛМСОВ ТУМОР
Нада Константинидис
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад

Вилмсов тумор (ВТ) је најчешћи малигни тумор бубрега и најчешћи абдоминални тумор у деце. Инциденција овог тумора је 7-8 на милион деце млађе
од 15 година и он чини 6-7% свих малигних болести у дечјем узрасту, што
доприноси да се налази на шестом месту по учесталости међу малигнитетима
дечјег доба. Проучавања у оквиру генетске епидемиологије ВТ, открила су да
се овај тумор најчешће јавља у до тада здраве деце, али је у 10-13% случајева
тумор удружен са већ постојећим конгениталним аномалијама. Синдроми и
конгениталне аномалије који су удружени са ВТ могу се поделити на оне који
су повезани и оне који нису повезани са прекомерним растом. Од синдрома
са прекомерним растом, са ВТ су удружени: 1) Беквит-Видеманов синдром
(Beckwith-Wiedemann), који подразумева гигантизам, макроглосију, омфалокелу и медуларну дисплазију бубрега; 2) спорадична хемихипертрофија; 3) Сотосов синдром (Sotos), у склопу кога се описује церебрални гигантизам и убрзано
коштано сазревање. Од синдрома који нису повезани са прекомерним растом,
удруженост са ВТ утврђена је за следеће синдроме: 1) WAGR синдром, који
укључује ВТ, аниридију, генитоуринарне аномалије и менталну ретардацију; 2)
Денис-Драшов синдром (Denys-Drash) са мушким псеудохермафродитизмом,
дегенеративном бубрежном болешћу и ВТ; 3) крипторхизам; и 4) хипоспадију.
Упркос томе што један број гена учествује у развоју ВТ, само око 1-2% пацијената има позитивну породичну анамнезу, а ризик за потомство особе која је
имала ВТ мањи је од 2%.
Генетска основа ВТ. ВТ је генетски хетероген. Први ген који је лоциран
на хромозому 11 (11p13) једини је комплетно дефинисан и клониран (1990
године) ген код ВТ и назван је VT1 ген. Наиме, примећено је да пацијенти
са аниридијом, генитоуринарним аномалијама и менталном ретардацијом
имају ризик за развој ВТ који је већи од 30%. У оквиру овог WAGR синдрома утврђена је велика делеција на хромозому 11 (11p13) која обухвата суседне делове гена одговорног за аниридију. Мутација гена VT1 присутна је и у
Денис-Драшoвом синдрому. Други ген, који до сада није клониран, али се
такође повезује са ВТ, назван је VT2 ген на хромозому 11 (11p15). Oвај локус
је повезан са Беквит-Видемановим синдромом и хемихипертрофијом, који
носе ризик од 5-10% за развој ВТ и других тумора. ВТ се може јавити и као
фамилијарна болест у 1-2% породица. У једној групи испитаних фамилија
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нађене су промене на локусу 17q12-21 и овај ген је назван фамилијарни Вилмс
тумор ген 1 (FVT1), док је у другој испитаној фамилији мапиран ген на локусу
19q и назван је FVT2.
Симптоми и знаци болести. ВТ често открију родитељи као чврсту абдоминалну масу или споро повећање трбуха у детета које делује здраво. У
једног од четири болесника, иницијални налаз је хeматурија као последица
пенетрације тумора у каликсну шупљину. Овакав тумор обично потиче из
зоне блиске бубрежној карлици и дијагностикује се рано, што доприноси бољој
прогнози ових болесника. Палпаторни налаз одговара чврстој, неправилној
абдоминалној маси, најчешће смештеној бочно, мада може да прелази и средњу
линију. У случају левостраног тумора може се заменити са увећаном слезином.
У случају ВТ важи једно старо правило: трбух може палпирати само лекар
који је први предгледао дете и посумњао на ВТ и хирург који ће га оперисати.
Наиме, тумор је веома вулнерабилан и свака грубља палпација може довести
до прскања тумора и хематогене дисеминације.
Радиолошка дијагностика. Ултрасонографија абдомена (УС) је први преглед који треба извршити у случају сумње на ВТ. Овај преглед је брз, једноставан и није инвазиван. Компјутеризована томографија абдомена (КТ) омогућује
тачније утврђивање порекла тумора, као и проширеност. Класичан рентгенски
преглед грудног коша је најчешће довољан, али се ради потврде или искључења
плућних метастаза некада мора урадити и КТ грудног коша.
Утврђивање стадијума. Раширеност тумора је један од главних критеријума
за планирање терапије и процену прогнозе у болесника са ВТ. Утврђено је да овај
тумор метастазира најчешће у плућа (око 80%), а затим у јетру, ретко у мозак и
кости. За утврђивање стадијума болести користе се критеријуми препоручени
од стране Интернационалног удружења за педијатријску онкологију (SIOP - International Society of Pediatric Oncology). Према овим критеријумима, тумор је у
I стадијуму ако је инкапсулиран, а у II стадијуму ако пробија капсулу и инфилтрира периренално ткиво али се може комплетно ресецирати. Тумор који је проширен локално, уз захватање регионалних лимфних жлезда и/или перитонеума, одговара тумору у III стадијуму. Хематогено метастазирани тумор значи IV
стадијум, док се у случају обостраног тумора говори о V стадијуму.
Хистолошка класификација. Хистолошка класификација ВТ је заснована на
корелацији хистолошке слике и преживљавања. Дефинисане су три групе ризика: група повољног, средњег и високог ризика, те је 2001. године представљена од
стране SIOP ревидирана радна класификација тумора бубрега у деце.
Лечење ВТ и исход. У погледу лечења овог тумора постоје два терапијска
приступа. Већина европских центара (као и центри у нашој земљи) спроводи
лечење према препорукама SIOP, по којима се сва деца старија од 6 месеци и
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млађа од 18 година подвргавају преоперативној хемиотерапији. Насупрот томе,
Америчка национална студија ВТ (NWTS) предност даје оперативном лечењу,
након кога се спроводи хемоитерапија, а по потреби и зрачење. Уз савремену
мултимодалну терапију, укупно петогодишње преживљавање је 80-90%. Најлошија је прогноза билатералних форми, као и рецидива, где је успешност лечења
још увек 30-40%.
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15.3 НЕУРОБЛАСТОМ
Драгана Вујић
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије
„Др Вукан Чупић“, Београд

Неуробластом (НБ) је најчешћи екстракранијални солидни тумор дечјег
доба. Одликује се широким спектром клиничких манифестација, од спонтане
регресије до брзе прогресије и смртног исхода. Потиче од ћелија неуралног гребена, од којих се развијају срж надбубрежних жлезда и симпатички нервни систем. Код деце узраста преко годину дана, у више од 75% болест је дисеминована,
с агресивним током и лошом прогнозом. Насупрот томе, код одојчади болест је
хемиосензитивна и излечење се постиже у високом проценту. Могућа је спонтана
регресија код раширеног облика болести у првој години живота. Ова различитост
је у корелацији са клиничким и биолошким факторима, као што су стадијум болести, узраст болесника, хистологија тумора и цитогенетске и молекуларне промене. Иако је познато да су поједине цитогенетске и молекуларне карактерстиике
неуробластома у тесној вези са стадијумом и агресивношћу тумора, још увек није
индентификована генетичка промена одговорна за настанак болести (1,2,3).
Инциденција НБ је 1,3 на 100 000 деце, а по учесталости малигних болести
је на четвртом месту код деце узраста до 15 година. Неуробластом чини 8%
свих малигних тумора дечјег доба. Средњи узраст у време постављања дијагнозе је 22 месеца, а преко 90% оболеле деце је узраста испод 5 година. Највећи
број оболеле деце је узраста између друге и треће године (1,3,4).
Најчешћа примарна локализација НБ је ретроперитонеум, у сржи надбубрежних жлезда (35%) и параспиналним ганглијама (30-35%). Код мање
од 5% болесника са дисеминованом болешћу није могуће открити примарну
локализацију тумора (1).
Ћелије НБ синтетишу и луче катехоламине (епинефрин, норепинефрин
и допамин) чији се метаболити ванилманделична (ВМА) и хомованилична
(ХВА) киселина могу детектовати у урину, серуму или туморском ткиву. Неуробластом је секреторно активан код више од 95% болесника (5).
Одликује се великим бројем клиничких знакова и симптома зависно од
примарне локализације, раширености и биолошких карактеристика тумора.
Код 2/3 болесника примарна локализација тумора је у абдомену. Када је примарна локализација тумора у трбуху могу се јавити дистендиран трбух, палпабилна, болна туморска маса, хипертензија због компресије реналне артерије,
дисфункција колона и мокраћне бешике, диспнеа због велике туморске масе у
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трбуху или увећане, инфилтрисане јетре туморским ткивом, неуролошки дефицит или знаци компресије кичмене мождине. Енцефалопатија код деце оболеле од НБ настаје због артеријске хипертензије која је изазвана катехоламинима или због аутоимунског одговора организма на тумор. Вазоактивни интестинални пептиди, које продукује тумор, одговорни су за појаву малапсорпције
и водених дијареја (1,3,5-8).
Златни стандард у постављању дијагнозе неуробластома је испитивање
ткива примарног тумора или метастаза хистопатолошким или имунохистохемијским методама. Код болесника са дисеминованом болешћу, када иницијално није могућа хируршка интервенција према препорукама INDC (International
Neuroblastoma Diagnostic Criteria) за постављање дијагнозе НБ довољан је налаз
ћелија неуробластома у костној сржи у виду розета, уз повишене вредности
метаболита катехоламина у урину (3,5).
Одређивање стадијума болести је значајан прогностички параметар. Како
би се превазишао проблем нејединствених критеријума у одређивању стадијума
болести, групе ризика и процени одговора на терапију, 1986. г. настао је међународни систем International Neuroblastoma Staging System - INSS, који је дефинисан
клиничким, хируршким и патохистолошким карактеристикама тумора. INSS
системом прихваћено је да су клиничка презентација раширености болести,
утврђена радиолошким и сцинтиграфским испитивањима, хируршка процена
операбилности тумора и захваћеност лимфних чворова и костне сржи довољни
прогностички параметри и значајни за поређење резултата лечења (1).
Према INRG систему, који је заснован на узрасту болесника, стадијуму болести и биолошким карактеристикама тумора (NMA, ДНK индекс и хистопатологија), болесници оболели од НБ могу се сврстати у три групе: група ниског,
интермедијарног и високог ризика. Подела према групама ризика је значајна
при доношењу одлуке о терапији. Тенденција је да се код болесника који су у
групи ниског или интермедијарног ризика примени мање агресвна терапија, за
разлику од групе високог ризика (8).
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15.4 ТУМОРИ ЈЕТРЕ
Јелена Рогановић
Клиника за дечје болести, Клиничко-болнички центар Ријека, Хрватска

Епидемиологија. Примарни тумори јетре чине 0,5 до 2% свих педијатријских
неоплазми и десети су по учесталости у деце. Две трећине су малигни тумори,
од којих 90% чине хепатобластом и хепатоцелуларни карцином (ХЦK), а
трећина бенигни, најчешће васкуларни тумори.
Хепатобластом и ХЦK су чешћи у дечака. Средње доба јављања
хепатобластома је 16 месеци, а 95% деце млађе је од 4 године. Средње доба
јављања ХЦK у деце је 12 година с добним распоном од 0 до 19 година; ХЦK је
најчешћи малигни тумор у адолесцената. ХЦK показује географску дистрибуцију, сa 10 пута већом инциденцијом у земљама Далеког Истока због високог
процента носилаца хепатитис Б антигена (1).
Етиологија. Позната је асоцијација тумора са генетским синдромима.
Хепатобластом је удружен са синдромом Беквит-Видеман; чешће је јављање
код фамилијарне аденоматозне полипозе, синдрома Ли-Фраумени и тризомије
18. ХЦK је чешћи код хередитарне тирозинемије типа I, гликогенозе типа I,
синдрома Алажил (Allagile), дефицита алфа1-антитрипсина, неурофиброматозе
и атаксије-телeангиектазије. Дуга употреба анаболичких андрогена у анемији
Фанкони удружена је са развојем тумора јетре. Хепатобластом је чешћи у деце
чији су очеви запослени у индустрији метала, боја и петролејских производа,
у деце чије су мајке узимале оралне контрацептиве и у дојенчади с феталним
алкохолним синдромом. Инциденција хепатобластома је виша у прематурне
деце и у деце врло ниске порођајне тежине. Хепатитис Б вирус има главну улогу
у настанку ХЦK у деце и одраслих (1,2).
Клиничка слика. Хепатобластом се најчешће манифестује као
асимптоматска абдоминална маса у деце млађе од 2 године. Клиничком
сликом доминира дистензија абдомена и хепатомегалија. Двадесет до 30% деце
има остеопенију с боловима у леђима и патолошким фрактурама. У мањег
броја пацијената присутно је бледило, жутица и губитак телесне тежине.
Ретка је хемихипертрофија и изосексуални преурањени пубертет. Тумор
метастазира најчешће у плућа, ретко у кости. ХЦК се у већине пацијената
презентира абдоминалном дистензијом, боли и палпабилном масом.
Системске манифестације, као температура, жутица, губитак тежине, мучнина
и повраћање, честе су у узнапредовалој болести. ХЦК метастазира у плућа,
лимфне чворове и, ређе, кости (2,3).
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За степеновање проширености болести («staging») данас је у Европи
прихваћен PRETEXT (Pre-treatment extent of disease) систем који је разрадила
SIOPEL група (International Pediatric Liver Tumour Strategy Group) (4).
Дијагностичкe претраге. Дијагностички приступ детету с тумором
јетре приказан је на табели 1. Блага анемија је чест лабораторијски налаз,
иако је код ХЦК описана и полицитемија услед екстрареналне продукције
еритропоетина. Изразита тромбоцитоза (>1x106/мл) је присутна у 20% деце.
Јетрени ензими и билирубин су у границама нормале или благо повишени. У
више од 90% пацијената с хепатобластомом и 50% с ХЦК значајно је повишен
алфа-фетопротеин (АФП). АФП је важан у праћењу делотворности терапије
и раном откривању рецидива. Бета-хумани хорионски гонадотропин (ß-HCG)
је повишен у мање од 3% пацијената (1,2). Иако је дијагноза хепатобластома
и ХЦK у неким случајевима врло вероватна на основу лабораторијских и
радиолошких налаза, перкутана биопсија је мандаторна за све пацијенте (5).
Лечење. Основа лечења је хируршка ресекција. Резултати лечења деце
с хепатобластомом су значајно побољшани задњих двадесетак година
увођењем неодјувантне и адјувантне кемотерапије (6). Преоперативном
хемиотерапијом постиже се ресектабилност у 75% иницијално
неоперабилних хепатобластома. Стопа излечења код комплетне хируршке
ресекције је 83-91%. Прогноза је лошија код тумора с екстрахепаталном
проширености, васкуларном инвазијом и удаљеним метастазама. У деце код
које болест прогредира за време терапије или рецидивише након завршетка
терапије, двогодишње преживљење је мање од 20%. Свеукупно петогодишње
преживљење за хепатобластом је 60-80% (6,7).
ХЦK је хеморезистентан тумор, стога је савремена преоперативна
хемиотерапија комбинација цитототоксичних и ангиостатских лекова. Стопа
рецидива након комплетне хируршке ресекције је 50-70%. Новија метода
у терапији ХЦK у деце је хемоемболизација, истовремена интраартеријска
примена цитотоксичних и вазооклузивних супстанција (8). Свеукупно
петогодишње преживљење за ХЦK је 30% (1,2). Тотална хепатектомија с
ортотопичком трансплантацијом јетре данас је интегрални дио лијечења
тумора јетре (9).
У закључку, комплексно лечење дјеце с малигним туморима јетре треба
проводити у специјализираним центрима уз уску сурадњу педијатријских
онколога, педијатријских хирурга, трансплантационих хирурга, радиолога и
патолога.
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Табела 1.

Иницијална обрада детета с тумором јетре

1. Лабораторијски тестови:
Крв: СЕ, комплетна крвна слика
Тестови јетрене функције: билирубин, АСТ, АЛТ, АФ, γГТ
ЛДХ, феритин, уреа, креатинин, Na+ ,К+, Cl-, Ca++, Mg++, фосфат, тотални
протеини, албумин, мокраћна киселина
Тестови коагулације: парцијално тромбопластинско време, протромбинско
време, фибриноген, фактор V
Цистатин Ц (процена гломерулске филтрације)
Хормонални маркери: α-фетопротеин (АФП) и ß-хумани хорионски
гонадотропин (ß-HCG)
Серологија на хепатитис Б и Ц
Урин: Креатинин и електролити (Na+ ,К+, Cl-, Ca++, Mg++, фосфат) ради процене тубулске
функције
2. Радиолошке претраге
Ултразвук абдомена
СТ абдомена с контрастом и/или MRI с гадолинијем и MR ангиографија
Rtg грудних органа (ПА и ЛЛ)
CT грудних органа
3. Биопсија тумора
Перкутана ултразвучно или CT вођена биопсија тумора и патохистолошки преглед
биоптата
4.Остале претраге
Аудиограм
2Д-Ехокардиограм – мерење ејекционе фракције и фракције скраћења
51
Cr-ЕDTA клиренс – мерење гломерулске филтрације
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15.5 САРКОМИ МЕКИХ ТКИВА
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Саркоми меких ткива (СМТ) су су хетерогена група тумора (табела 1). Настају
од ткива која врше потпору, повезују или окружују друга ткива. Спадају у ретка
обољења с обзиром да је инциденција 9,4/1000000 деце узраста до 19 година.
Табела 1.

Најчешћи типови саркома меких ткива у деце

Порекло

Тип

Најчешћа локализација

Најчешћи узраст (г)

Попречнопругасти
мишићи

Рабдомиосарком
ембрионални
алвеоларни

Глава, врат, ГУ тракт
Екстремитети, глава, врат

Глатки мишићи

Лејомиосарком

Труп

15-19

Фиброзно ткиво

Фибросарком

Екстремитети

15-19

Масно ткиво

Липосарком

Екстремитети

15-19

Крвни судови

Хемангиоперицитом

Екстремитети, труп, глава, врат

1-4

Синовија

Синовиосарком

Екстремитети и труп

15-19

Периферни нерви

Неурофибросарком

Екстремитети и труп

15-19

Рскавица

Екстраскелетни
хондросарком

Нога

10-14

1-4
1-19

Рабдомиосарком (РМС) је најчешћи СМТ дечјег узраста. Јавља се са учесталошћу од око 5% свих тумора у деце до 19 година, или у 6/1000000 деце до
15 година (1). Настаје од примитивних мишићних ћелија. Постоји више хистолошких група РМС (табела 2) што уз локализацију и распрострањеност тумора
има кључну улогу за прогнозу болести (2).
Иако настаје од примитивних мишићних ћелија, може да се јави у било ком
делу тела осим у костима. Најчешће су локализовани на врату (28%), екстремитетима (24%), ГУ тракту (18%), трупу (11%), орбити (7%) и у ретроперитонеуму (6%).
Етиологија и епидемиологија. Етиологија је непозната, али се зна да су
неке хромозомске аномалије присутне у ћелијама РМС (3). Алвеоларни облик
РМС у највећем броју има транслокације t(2;13) или t(1,13) које укључују гене
за транскрипционе факторе PAX3 на хромозому 2, PAX7 на хромозому 1 и FKHR
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(или FOXO1a) на хромозому 13. Ембрионални РМС често има губитак хетерозиготности за траку 11p15.5 што говори у прилог присутности тумор-супресорског
гена на овом месту. Половина (50%) РМС има p53 мутацију, 10% алвеоларних РМС
има повишен N-myc онкоген, тачкасте мутације у N-ras и K-ras онкогенима се некада нађу код ембрионалних РМС. Ниво IGF-2 може бити повишен код РМС, што је
доказ учешћа аутокриних и паракриних фактора у патогенези РМС.
Табела 2.

Учесталост појединих хистолошких облика рабдомиосаркома

Хистолошки облик

%

Ембрионални

55

Алвеоларни

20

Ботриоидни

5

Недиферентовани

20

РМС се чешће јавља код неких синдрома као што су неурофиброматоза, ЛиФраумени, Рубинштајн-Тајби, Горлин, Беквит-Видеман и Костело. Такође је познато да се код деце са РМС учесталије конгениталне аномалије генитоуринарног
(ГУ), централног нервног (ЦН), гастроинтестиналног (ГИ) и кардиоваскуларног
(КВ) система. Фактори средине могу да имају улогу у етиологији РМС. Деца чешће
могу да добију РМС ако су родитељи уживали марихуану или кокаин, код експозиције јонизујућем зрачењу in utero и код претходне изложености алкилишућим
агенсима. Не постоје расне разлике у учесталости РМС, а међу половима су незнатне. Већина (87%) РМС се јавља у деце до 15 година. Постоје два врха јављања у вези
са локализацијом, међу децом од 2-6 година за РМС главе, врата и ГУ тракта и
14-18 година за РМС екстремитета, трупа и паратестикуларне локализације.
Дијагноза. Анамнеза и клиничка слика зависе од локализације примарног
тумора и евентуалног присуства метастаза (табела 3).
Анемија или панцитопенија могу да буду знаци инфилтрације костне сржи.
Рутинске биохемијске анализе служе за процену оштећења организма и органа
тумором или терапијом. Хематурија се може јавити код тумора ГИ тракта. Визуализационе методе служе за процену распрострањености болести и праћења
ефекасности лечења. Рентген плућа је обавезан за процену присуства метастатских промена у плућима. Ултразвук трбуха, КТ и МР пружају податке о положају
примарног тумора и метастаза и захваћености околних структура. Сцинтиграфија
костију служи за дијагностиковање коштаних метастаза. Ехокардиографијом се
процењује срчана функција пре кардиотоксичне хемиотерапије. Патохистолошки
налаз је кључан у постављању дијагнозе.
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Табела 3.

Клиничка слика РМС у зависносзи од локализације
Локализација

Клиничка слика

Орбита

Проптоза, дискоњугован поглед

Паратестикуларни

Безболна скротална маса

Простата

Отежано мокрење и дефекација

Утерус, цервикс, м.бешика

Менорагија и метрорагија

Вагина

Протрузија полипоидне масе

Екстремитети

Безболна маса

Параменингеални

Мимикрирање инфекције горњих
респираторних путева или бол

Метастазе у костима

Болови, цитопеније

Метастазе у плућима

Отежано дисање

Метастазе у костној сржи

Мимикрирање леукемије

Терапија и прогноза. Сва три модалитета онколошког лечења - хемиотерапија,
хирургија и зрачна терапија - користе се за лечење РМС (4). Због тога што је план
терапије компликован, лечење дуготрајно а резултати најбољи када се поштују
принципи тимског рада и лечење по протоколима, неопходно је да се деца са
РМС лече у терцијарним педијатријским установама. За око 50% све деце са СМТ
преживљавање је дуже од 5 година.
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16.1 САМОЛЕЧЕЊЕ АНТИБИОТИЦИМА
Милица Простран, Зорица Нешић
Институт за фармакологију, клиничку фармакологију и токсикологију
Медицински факултет Универзитета у Београду

УВОД
Примена антибиотика, моћних, а по некима и чудотворних лекова нашег
доба, има значајне здравствене и социо−економске последице. Око 80% свих
антибиотика користи се у ванболничким, а око 20% у болничким условима
(Простран и сар., 2001). По неким ауторима, тај процент је још већи (30−50%
хоспитализованих болесника прима антибиотике)!
Па ипак, резултати најновијих студија, као и праћење потрошње указују
да се скоро 50% свих антибиотика користи нерационално: користе се за лечење вирусних инфекција, дозирање и трајање примене су неодговарајући и
сл. (Coenen and Goossens, 2007; Del Mar, 2007; Chung et al., 2007). Нежељене
последице такве примене антибиотика су непосредне (нпр. нежељена дејства:
оспа, анафилакса) и одложене (нпр. резистенција).
Резистенција, делимично настала и услед субоптималне примене антибиотика, један је од најкритичнијих проблема у савременој медицини. Ако узмемо у обзир да све већи број фармацеутских кућа запоставља истраживање и
развој ове групе лекова, јасно је да настаје глобална криза јавног здравља. Новостворени појам antimicrobial stewardship подразумева оптимални избор антибиотика, доза и трајања примене, који доводи до најбољег клиничког исхода
у превенцији и лечењу инфекција, уз минималну токсичност за болесника, као
и минимално дејство на будући развој резистенције.
Ако знамо да су инфекције респираторног тракта најчешће инфекције у
примарној здравственој заштити, као и да од њих умире огроман број деце: 4,3
милиона 1992. године, онда је јасно да су принципи рационалне примене антибиотика од кључне важности пошто се чак 75% свих прописаних антибиотика
у примарној здравственој заштити користи се за лечење инфекција респираторног тракта. Један од важних начина за промоцију рационалне примене антибиотика је и развијање и примена терапијских смерница−протокола.
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ШТА ЈЕ САМОЛЕЧЕЊЕ?
У примарној здравственој заштити, поред лекова које прописује ординирајући лекар, болесници и сами узимају лекове који се иначе издају на рецепт.
Лекови који се издају на рецепт, могу потицати из кућних залиха, заосталих после некадашњег лечења сличних тегоба, од рођака, пријатеља и суседа или их болесници сами купују (супротно прописима) у апотекама. Осим тога, болесници
и купују лекове у апотеци без рецепта (тзв. OTC препарати: Over-The-Counter),
као и витамине, биљне препарате и препарате алтернативне медицине. Стога је
самолечење (Self-Care) један од веома великих проблема и изазова за решавање
у савременој фармакотерапији.
Самолечење се дефинише као процес у коме оболела особа активно доноси одлуке које се тичу њеног здравља, укључујући превенцију, дијагнозу и лечење болести и/или других здравствених проблема. Болесник је главни субјект
читавог процеса, а не објект лечења, тј. пасивни чинилац.
Самомедикација (Self-Medication) примена је лекова за лечење симптома и/
или болести које болесник сам дијагностикује, а може да буде и интермитентна
или континуирана примена лекова (који се прописују на рецепт) за лечење хроничних или рекурентних болести или симптома (WHO/EDM/QSM/00.1, 2000).
Другим речима, у ужем фармакотерапијском смислу, самолечење је самомедикација, односно примена лекова без рецепта (OTC лекови) и/или биљних
препарата.
OTC препарати морају да задовоље неколико критеријума:
• То су лекови који су ефикасни и безбедни за примену и без професионалне супервизије, пре свега лекара
• Болесник и/или његова околина перципира здравствени проблем
• Морају се стриктно поштовати релевантне чињенице наведене у Упутству.
Историјски гледано, OTC препарати коришћени су за лечење мање изражених симптома који могу и спонтано нестати (нпр. блага главобоља, назеб,
болови у мишићима и сл.). Током неколико последњих година, њихова примена је знатно повећана, па се у данашње време примењују, како за превенцију
(нпр. кинетозе), тако и за лечење (нпр. гљивичне инфекције) (Blekinsopp and
Bradley, 1996).
Примена OTC лекова није без опасности (Fugh-Berman, 2000):
• После примене антихистаминика који су састојци препарата за лечење
алергије, назеба и кинетоза, може настати поспаност
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•
•

•

Поспаност може бити и последица примене нестероидних антиинфламаторних лекова-НСАИЛ (нпр. ибупрофен, напроксен)
НСАИЛ (нпр. ибупрофен је у јачини од 200 мг OTC лек) могу смањити антихипертензивно дејство бета блокатора, АЦЕ инхибитора и диуретика:
могућа је хипертензивна криза код иначе контролисаних хипертоничара
Биљни препарати могу ступити у интеракције са конвенционалним
лековима:
• Препарати који садрже ехинацеу (Echinaceae spp.) и амиодарон:
опасност од хепототоксичности
• Alium sativum (бели лук) и варфарин: повећани ризик од крвављења
• Гинко и антикоагуланси, антиагрегацијски лекови и витамин Е:
повећавају ризик од крвављења.

У развијеним земљама, велики број болесника примењује самомедикацију.
Тако, 18,4% болесника лечених конвенционалним лековима у САД признаје свом
лекару опште праксе паралелну примену најмање једног хербалног препарата или
мега-доза витамина. Истовремено, чак 61,5% болесника лечених конвенционалним лековима то не признаје свом лекару опште праксе (Eisenberg et al., 1998).
У Канади, 82% болесника са хроничном срчаном инсуфицијенцијом узима бар још један ОТC препарат седмично (Ackman et al., 1999)!
С друге стране, 26% болесника у Великој Британији лечених конвенционалним OTC лековима консултује се са својим лекарима опште праксе због
озбиљних нежељених дејстава ОТC лекова. Међутим, према резултатима те исте
анкете спроведене на 515 корисника, болесници не саопштавају својим лекарима податке о хербалним препаратима које користе, а само 0,8% њих дискутује са
лекарима озбиљна нежељена дејства тих препарата (Barnes et al., 1998).
Подаци су алармантни и када су деца у питању: у САД око 75% деце млађе
од 2 године добија OTC препарате најмање једанпут годишње, а мајке имају при
руци око 16 таквих препарата: просечно 5,5 (Maiman et al., 1985)!

САМОЛЕЧЕЊЕ И ДЕЦА
Као у развијеним земљама, тако и у земљама у развоју, велики број болесника се лечи самомедикацијом, укључујући и антибиотике (Awad et al., 2005).
Родитељи дају и својој деци антибиотике. Подаци из Кине (1995. година)
(н=1596, предшколске установе, основне и средње школе) указују да родитељи сами лече своју децу: чак 51% деце добија антибиотике 6 или више пута
годишње, док 32,8% деце добија антибиотике 4 до 5 пута годишње. Постоји
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значајна повезаност самомедикације и социо-економског статуса мајки (нпр.
плата, образовање), као и тежине обољења детета (Bi et al., 2000).
Антибиотици се продају и у највећем броју апотека у Бразилу: у 74% свих
апотека антибиотици су се могли купити без рецепта, иако законска регулатива наглашава да се антибиотици не смеју продавати без рецепта (www.anvisa.
gov.br, assessed in August 2003). У чак 58% апотека, није било потребно да се
инсистира на продаји антибиотика: глумица која је била ангажована за ово истраживање и која је обишла 54 апотеке, говорила је да њена сестра има температуру од 38,5оC у 26 апотека, или 40оC у 28 других апотека.
На списку антибиотика који су се могли купити без рецепта су амоксицилин (74,3%), азитромицин (9,6%), триметоприм-сулфаметоксазол (8,1%),
цефалексин (3,2%), еритромицин (3,2%) и ампицилин (1,6%). Оно што је интересантно је чињеница да су фармацеути продавали више антибиотика без
рецепта него службеници који раде у апотекама, а који нису били фармацеути.
Чак и када је тражен “јачи” антибиотик, био је продат у 17% случајева (Volpato
et al., 2005).

ЗАШТО ЈЕ САМОЛЕЧЕЊЕСАМОМЕДИКАЦИЈА
ТАКО ВЕЛИКИ ПРОБЛЕМ?
Главни проблем самолечења антибиотицима је појава резистенције: резистенција на антибиотике и антималарике постоји у већини земаља трећег
света. Међутим, и у неким земљама са веома строгим прописима који се односе на регистрацију нових лекова, као и на обнову регистрације већ регистрованих лекова (нпр. Велика Британија) постоје и антимикробни агенси намењени самолечењу за оралну (нпр. уринарни антисептици: хексамин хипурат; антигљивични лекови: флуконазол; антималарици: хлорокин, прогванил;
антихелминтици: никлосамид, мебендазол, пиперазин,) и топикалну примену
(нпр. антигљивични лекови: клотримазол, миконазол, толнафтат; антивирусни
лекови: ацикловир; разни антисептици) (Reeves et al., 1999).
Насупрот томе, бројни аутори и даље сматрају да антибиотици морају бити
лекови који се издају искључиво на рецепт, док се статус неких антигљивичних
и антивирусних лекова мора поново размотрити (Alfandari and Beaucaire, 2000;
Awad et al., 2005).
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ЗАКЉУЧАК
У ситуацији када лекари и у високо-развијеним земљама (нпр. Канада, Велика Британија) нерационално прописују антибиотике (Cadieux et al., 2007) и
не следе националне водиче-смернице (Collini et al., 2007), самолечење антибиотицима додатно компликује ситуацију.
Стога, треба радити на едукацији како лекара, тако и опште популације,
пре свега родитеља. Они се морају стално подсећати на тзв. основни антибиотски мото (анаграм: MIND ME):
М: Микробиолошки налаз одређује терапију када год је то могуће
И: Индикације треба да су засноване на доказима
Н: Треба применити потребне антибиотике са најужим спектром дејства
Д: Дозирање треба да је примерено типу и месту инфекције
М: Трајање терапије треба да је минимално, тј. што краће
Е: У већини случајева, треба применити монотерапију.
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17.1 ЛЕЧЕЊЕ АНОМАЛИЈА ДРЕНАЖНОГ
ДЕЛА СУЗНОГ АПАРАТА
Вера Крстић, Ђоко Обућина, Јелена Ђуровић
Институт за очне болести „Проф. Др Ђ. Нешић“, КЦС, Београд

УВОД
Конгениталне аномалије дренажног дела сузног апарата, те пратећи запаљењски процеси су најчешћа обољења сузног апарата у дечјем узрасту.
Према подацима из литературе, нека од аномалија секреторног или дренажног дела сузног апарата налази се у 4-6% новорођене деце.
Аномалије секреторног дела сузног апарата (атипичан положај, аплазија,
хипоплазија или фистула сузне жлезде) веома су ретке.
Обољења дренажног дела сузног апарата условљене су поремећајем отицања суза, због присутних конгениталних препрека. Оне могу бити локализоване на било ком делу пута суза, почев од сузних тачкица, до отвора сузноносног канала.
Ове аномалије настају као последица поремећаја ембрионалног развоја
дренажног дела сузног апарата: стварања ектодермалне врпце од које ће се
формирати зачеци сузних каналића, сузне кесе, сузно-носног канала (у прва
три месеца интраутерусног развоја) или поремећајем формирања лумена ових
структура процесом атрофије (од четвртог месеца интраутерусног развоја, па
до рођења). Процес атрофије централно локализованих ћелија ектодермалне
врпце почиње од проксималног ка дисталном делу, од зачетака сузних тачкица,
ка отвору сузно-носног канала у носу. На месту где је овај процес поремећен,
настаје сужење или потпуна затвореност лумена. Зато, код свих ових аномалија, у почетку је исти симптом болести-сузење (eпифора).

КАРАКТЕРИСТИКЕ ОБОЉЕЊА
ДРЕНАЖНОГ ДЕЛА СУЗНОГ АПАРАТА
Затвореност (атрезија) сузних тачкица и лумена сузних каналића може
бити једнострана или обострана. Може захватати доњи, горњи или оба сузна
каналића/сузне тачкице. Симптом обољења је сузење. Знатно се појачава по
хладном и ветровитом времену. Мукус, нормалан продукт епителних ћелија
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сузних путева, несметано се празни у нос. На притисак у пределу сузне кесе
нема враћања њеног садржаја у коњунктивалну врећицу, јер нема комуникације између сузног језерца и нормално проходних сузних путева.
Смањена функција капиларног усисавања суза у сузне каналиће условљена
девијацијом или стенозом сузних тачкица/каналића, такође се испољава сузењем. Оно је нарочито изражено на хладном времену, јер је додатно појачано
спазмом каналића услед хладноће.
Изузетно ретко се среће прекобројност сузних тачкица и каналића. Уз
исту симптоматологију, сузење, ова аномалија представља и знатан естетски
недостатак.
Конгенитална фистула сузне кесе (једнострана или обострана) подразумева постојање прекобројног отвора на кожи доњег капка. Удаљен је 3-8 мм од
медијалног палпебралног лигаментума. Уочава се већ на рођењу. У моменту успостављања нормалне секреције суза, кроз тај мали отвор почиње стално или
повремено изливање садржаја сузне кесе. И поред брижљиве тоалете, стално
влажење доводи до иритација и промена на кожи доњег капка и лица. Честе су
инфекције, поготово ако је ова аномалија удружена са непроходношћу дренажног дела сузног апарата. Конгениталну фистулу сузне кесе треба разликовати
од стечене фистуле која увек настаје као последица постнаталног, пурулентног
запаљењског процеса у непролазном дренажном делу сузног апарата ока.
Мукокела сузне кесе је ретка аномалија. Може бити једнострана или обострана, када као „бисаге“ обухвата корен носа. Уочава се већ на рођењу. Опструкција, дистално од сузне кесе, онемогућава пражњење њеног нагомиланог
аморфног садржаја (мукуса-нормалног продукта епителних ћелија, али и амнионске течности). Инспекцијом и палпацијом мукокеле запажа се меко, безболно, релативно јасно ограничено, веће или мање издигнуће у пределу сузне
кесе. Изнад мукокеле, кожа је често плавичаста, те изгледом подсећа на хемангиом. Присутно је сузење, а касније често и секундарна инфекција. Дијагноза
се поставља на основу анамнезе, клиничког прегледа, по потреби ехографије
ока/орбите, радиографским (РТГ, ЦТ) или НМР прегледом орбита, параназалних шупљина и кранијума. У диференцијалној дијагнози треба искључити
постојање хемангиома у пределу сузне кесе или енцефалокеле (одликује је оток
и пулзације изнад тетиве медијалног палпебралног лигаментума).
У новорођене деце, најчешћу препреку (до 20%) отицању суза налазимо у
сузно-носном каналу. Препрека може бити:
а) аморфна (десквамиране епителне ћелије и мукус формирају „чеп“ који
онемогућава проходност суза),
б) коштана (настаје као последица неотварања коштаног дела сузно-носног канала или аномалија коштаних структура овог канала и носа),
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ц) Хаснерова мембранозна валвула (нежна мембрана на крају сузноносног канала. Нормално се ова валвула отвара пре или у моменту
рођења, са првим плачем новорођенчета. Могуће је и њено отварање
у прве две-три недеље живота, а по неким ауторима све до краја прве
године живота),
д) измењене особине слузокоже носа (оток, задебљање услед запаљења) или
е) постоји удруженост неких, или свих наведених узрока непроходности.
Време успостављања нормалне секреције суза новорођенчета (прве 2-3
недеље живота) је уједно и време када ће се испољити први знаци неонаталног дакриоциститиса. Ова посебна форма хроничног дакриоциститиса може
бити једнострана или обострана. Подједнака је учесталост овог обољења код
оба пола.
У почетку болести, око је сузно, мирно. На притисак у пределу сузне кесе,
враћа се бистар садржај у коњунктивалну врећицу. Са појавом секундарне инфекције, запажа се надражај вежњаче („црвено око“). Сузење је праћено у почетку мукозном, затим мукопурулентном, па пурулентном секрецијом. Рубови
капака могу бити црвени и отечени, а трепавице слепљене секретом.
Дијагноза дакриоциститис неонаторума поставља се на основу анамнезе, клиничке слике, експресијом предела сузне кесе и биомикроскопским
прегледом ока. У случају секундарне инфекције потребно је урадити бактериолошки преглед узорка добијеног са вежњаче и рубова капака, након експресије сузне кесе.
У диференцијално-дијагностичком поступку, пажљивим клиничким испитивањем важно је искључити обољења новорођенчета која могу бити праћена сузењем и знацима „црвеног ока“: конгенитални ентропијум, трихијазу,
ерозију рожњаче, запаљења вежњаче и рожњаче, конгенитални глауком, секундарни глауком.

ЛЕЧЕЊЕ АНОМАЛИЈА ДРЕНАЖНОГ ДЕЛА СУЗНОГ АПАРАТА
Приступ лечењу аномалија дренажног дела сузног апарата је различит.
Избор методе лечења, време интервенције зависи од врсте аномалије, узраста
болесника, клиничке слике, постојања и врсте секундарне инфекције.
Атрезија сузних тачкица лечи се хируршким путем, што раније, по постављању дијагнозе.
Конгенитална фистула сузне кесе и прекобројност сузних тачкица/каналића лече се хируршким путем, најкасније у предшколском узрасту.
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Код болесника са мукокелом сузне кесе саветује се сондирање сузних путева, чим је то могуће. Након интервенције, саветује се масажа предела сузне кесе и
испирање ока физиолошким раствором 3-4 пута дневно, 1-2 месеца. По потреби,
саветује се локална примена антибиотика (капи, масти), седам дана после интервенције. У наредних 4-6 месеци, саветују се повремене офталмолошке контроле.

ПРИНЦИПИ ЛЕЧЕЊА ДАКРИОЦИСТИТИСА НЕОНАТОРУМ
Код болесника са дакриоциститис неонаторумом, без знакова инфекције,
код којих је присутно само сузење, саветује се:
1. масажа предела сузне кесе 4 пута дневно,
2. испирање ока физиолошким раствором после сваке масаже предела
сузне кесе, али и чешће, када је секреција изражена,
3. тоалета носа (нарочито уколико постоје знаци обољења слузнице носа).
Веома је важно:
• инструисати родитеље како се правилно врши масажа предела сузне кесе,
• објаснити улогу и значај овакве терапије,
• истаћи да само ова терапија доводи до излечења, у чак 40-50% случајева
• уколико и поред примењене терапије постоји сузење, планира се интервенција, испирање/сондирање сузних путева.
Кад је дакриоциститис неонаторум праћен инфекцијом, уз све претходно
наведене процедуре, саветује се бактериолошки преглед узорка добијеног са
вежњаче и рубова капака, након експресије предела сузне кесе. Ординирати
одговарајућу локалну, антибиотску терапију (капи, масти, суспензије).
Напомена:
Код болесника са дакриоциститис неонаторумом, у циљу правилног лечења:
• избегавати „произвољно„ ординирање антибиотика,
• водити рачуна о концентрацији лека и узрасту болесника, дужини локалне примене антибиотика, могућим штетним дејствима лека и
• забрањена је примена лекова у чијем су саставу кортикостероиди!
По санирању знакова инфекције оболелог ока, може се планирати испирање сузних путева. Анеловом иглом се убризгава физиолошки раствор, са
циљем да повећан хидростатски притисак у сузним путевима доведе до отварања Хаснерове валвуле, а тиме и успостави проходност сузних путева.
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Уколико се поред игле враћа садржај сузне кесе, потребно је урадити сондирање сузних путева. Изводи се одговарајућом Бовмановом сондом, уобичајеном
техником, кроз доњи или горњи пунктум. По успешно изведеном сондирању,
при испирању, течност се не враћа поред игле. Дете гута течност.
Након сондирања сузних путева, неопходна је примена одговарајућег терапијског поступка, прилагођеног сваком појединачном случају. Саветује се
офталмолошка контрола 1-2 месеца по интервенцији. По подацима из литературе и нашим резултатима, успешност сондирања је 92-96% случајева.
Уколико се сузење јави после коректно изведеног сондирања, за 1-2 месеца интервенција се понавља (највише два пута).
Уколико после два сондирања око и дање сузи, или при првом сондирању
није успостављена проходност сузних путева због коштане препреке или аномалије сузно носног канала, планира се хируршко лечење дакриоцисториностомија (ДЦРС), најраније у четвртој години живота.

КОМПЛИКАЦИЈЕ
ДАКРИОЦИСТИТИСА НЕОНАТОРУМ
Уколико се болест правилно и правовремено не лечи, могућ је развој различитих компликација. Најчешће је то развој акутног дакриоциститиса. Одликује се појавом црвеног, болног, више или мање израженог отока у пределу
сузне кесе. Експресијом у пределу сузне кесе, добија се гнојав садржај. Дете је
узнемирено. Чест је пораст телесне температуре.
Обољење треба схватити озбиљно. Лечи се тимски (неонатолог, офталмолог), најбоље у болничким условима. Уз системску и локалну примену одговарајућих антибиотика, офталмолошког третмана, неопходне су и свакодневне
контроле, како би се спречио развој тежих компликација: апсцеса и фистуле
сузне кесе, компликација на оку (кератитис, улкус рожњаче), у орбити (целулитис), синусима (етмоидални синузитис), као и панофталмитиса, менингитиса и
енцефалитиса, као најтежих компликација.

ЗАКЉУЧАК
Добрим познавањем карактеристика различитих аномалија дренажног дела сузног апарата, дијагностичких процедура, и основних принципа
лечења, знатно можемо утицати на смањење учесталости секундарних инфекција сузних путева, и допринети бољим резултатима лечења, смањењу
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учесталости хируршког лечења (ДЦРС) као последице нелеченог/лоше леченог обољења, као и смањењу учесталости тешких компликација које могу
нарушити структуру/функцију сузног апарата оболелог ока па и организма
оболелог у целини.
Улога педијатра је у раном препознавању обољења сузних путева, правилном почетном третману оболелог ока новорођенчета, као и пружању правилне
информације и инструкције родитеља. Уколико постоје знаци пратеће инфекције
и поред примењене терапије, или је болест дијагностикована у тој фази, саветује
се наставак лечења код надлежног офталмолога, у одговарајућој установи.
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17.2 МЕХАНИЧКЕ ПОВРЕДЕ ОКА КОД ДЕЦЕ
Ђоко Обућина, Вера Крстић, Јелена Пантелић
Институт за очне болести „Др Ђ. Нешић“, КЦС, Београд

Повреде ока код деце имају своје специфичности у односу на повреде
очију одраслих. Оне су резултат специфичности грађе очних овојница и специфичности механизама повређивања. Када се говори о разликама у грађи, превасходно се мисли на неупоредиво већу еластичност спољашње очне овојнице,
што се у клиничкој слици повређивања манифестује већим бројем затворених
повреда у односу на одрасле, применом исте механичке силе повређивања.
Када се говори о механизмима повређивања, међу децом су врло честа самоповређивања, повређивања од стране другог детета у игри или у опонашању
одраслих особа. Међу адолесцентима, најчешћи механизам повређивања је у
току спортских активности или у тучи.
Преглед детета са повредом ока, зависно од узраста и сарадње, често је
потребно извести у општој анестезији, што претходи оперативном захвату,
уколико се покаже неопходним (1).

ЗАТВОРЕНЕ ПОВРЕДЕ ОКА
Затворене повреда ока код деце су много чешће од отворених повреда.
Код одраслих особа, иста енергија повређивања би изазвала руптуру спољашње очне овојнице (1). Механичка сила која би код одраслих изазвала руптуру
склере или рожњаче, код деце изазива оштећење крвних судова дужице или
цилијарног тела, што има за последицу хифему (појаву крви у предњој очној
комори). Крв у предњој очној комори је често праћена едемом рожњаче, продубљењем предње очне коморе, иридодијализом и тежим променама у унутрашњости ока, које се, делом, могу сагледати само ултразвучним прегледом. Тежи
облици хифеме праћени су хипотонијом очне јабучице, која је знак повреде
цилијарног тела или скривене руптуре очне јабучице. Код ових стања потребно
је извршити ултразвучни преглед ока (по потреби у општој анестезији), како
би се могла наставити хируршка експлорација спољашњих очних овојница.
Много чешћи пратилац хифеме је појава пораста интраокуларног притиска,
који се јавља као последица отежаног отицања очне водице из предње очне коморе, условљеног отоком трабекуларног система или блокадом коморног угла
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коагулисаном крвљу. Уколико се крв у предњој очној комори, уз повећан интраокуларни притисак, одржава дуже од пет дана, као трајну последицу може
оставити хемосидерозу (импрегнацију рожњаче хемосидерином). Уколико се
крв у предњој очној комори задржи неоправдано дуго, као компликација се
може јавити дегенерација рожњаче, атрофија мишића сфинктера и дилататора
зенице, као и строме дужице. Нарочиту драматичност клиничкој слици даје
појава секундарне хифеме. Она се јавља неколико дана иза примарног крварења, без икаквог повода, али и у току евакуације крви из предње очне коморе,
при хируршком захвату, што је увек лош прогностички знак у смислу очувања
видне функције. У терапијском смислу потребно је указати на следеће неопходне поступке (2):
• обавезна хоспитализација и строго мировање,
• оклузија повређеног или оба ока,
• примена циклоплегика, уколико крв у предњој очној комори не заузима половину запремине очне коморе (спречавање акције мишића зјенице, који могу довести до секундарног крварења, те да би се спречио
цилијарни бол),
• примјена кортикостероида у циљу редукције трауматског иритиса и
отока трабекуларног система,
• примена аминокапронске киселине, као антифибринолитичког средства и то 5.0 мг/кг телесне масе, на четири сата, у току пет дана,
• уколико постоји пораст интраокуларног притиска, потребна је локална примена бета блокатора (солуције Glaumol 0.5% 2x), примена препарата угљене анхидразе (Diamox tbl, 5-10 мг/кг телесне масе, свеких
6 сати), примена антиедематозне терапије (sol. Manitol 20% 1-2.0 гр/кг
телесне масе, интравенски).
Уколико за 4-5 дана не дође до ресорпције крви из предње коморе и нормализације интраокуларног притиска, приступа се парацентези, хируршком
захвату (евакуацији крви из предње очне коморе), са пуном свешћу о тежини
одлуке, као и високом ризику појаве евентуалних секундарних крварења (3).
Прегледом новорођенчади у око 40% случајева могуће је утврдити присуство интраретиналних хеморагија. Ове, интрапартално настале интраретиналне хеморагије, углавном спонтано пролазе, без репекусија по оштрину
вида. Јављају се као последица отежаног или јако убрзаног порођаја.
Shaken baby синдром је доста ретка, али у дечијој трауматологији описана
појава. Ради се о појави ретиналних или преретиналних крварења на једном или
оба ока, без спољашњих знакова повреде. Јавља се код мале деце, као последица
трешења главом, код неопрезне игре, а чешће као последица злостављања.
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Руптура хороидеје, као последица тупе повреде, јавља се много чешће у дечијој доби. Пукотина хороидеје је одраничена Бруховом мембраном и хорикапиларисом, али може захватати и све слојеве хороидеје. У почетку је прекривена хеморагијом, која прекрива насталу руптуру. Након повлачења хеморагије,
указује се ожиљна промена, најчешће позиционирана интермакулопапиларно,
конично завијена у односу на оптички диск, вршећи транссекцију папиломакуларног снопа, са тешким последицама по видну оштрину повређеног ока. Не
постоји начин лечења ове повреде.
Остале затворене повреде предњег сегмента ока по клиничкој слици
се мало разликују од повреда одраслих, мада се разликују по механизму повређивања.
Затворене повреде ока, у укупном броју повређених су заступљене у око
60%. У млађем дечијем добу, поврде су најчешће задесне. Код одраслије деце,
повреде су обично настале у игри или спортским активностима (4). Завршна
видна оштрина, након лечења је боља него код отворених повреда ока (5).

ОТВОРЕНЕ ПОВРЕДЕ ОКА
Клиничке манифестације отворених (перфоративних/пенетрантних) повреда ока код деце разликују се од истих код одраслих. У почетку су праћене снажнијом ексудативном реакцијом и појавом фибрина у подручју предње
очне коморе, а у каснијем, постоперативном току, снажном пролиферацијом
фиброзног ткива. Ова чињеница условљава интензивну примену кортикостероида у непосредном постоперативном току.

ПРОБОЈНЕ РАНЕ ОКА
Зависно од механизма повређивања и предмета повређивања, клиничка
слика може варирати од расекотине равних ивица, до сасвим неправилних механичких напрслина овојница ока. Просто, свака повреда има своје карактеристике, како по изгледу, сили којом је нанесена, те обухватности структура
које су захваћене повредом.
Обрада пробојних повреда ока је у техничком смислу идентична као и
код одралих, али се постоперативни ток разликује у драматичности сталних
промена, од појаве ексудације, инфламације и скока интраокуларног притиска.
Ради динамике постоперативних промена и компликација, потребно је свакодневно контролисати повређено око, некада и више пута у току дана.
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Терапијски присуп се мења у зависности од тога да ли је повреда праћена
присуством интрабулбарног страног тела. Потребно је утврдити природу страног тела. Она могу бити метална или органска. Уколико су метална, могу бити
магнетна или амагнетна, што значајно мења хируршки приступ повређеном
оку. Највећу опасност носе органска страна тијела (дрво, трска, трн,...), која по
правилу изазивају гнојну упалу стакластог тела и околних структура.
Трауматска катаракта се може појавити као последица затворених и
отворених повреда ока. У случају затворене повреде, катаракта се развија постепено, а прогресивније, ако је повреда праћена продуженим крварењем у
предњој очној комори или повећаним интраокуларним притиском. У случајевима затворене повреде ока, ретко се јавља руптура капсуле сочива, која би захтевала хитан оперативни захват. Углавном се ради о прогредијентној катаракти, чији се оперативни захват може планирати, уз примену кортикостериида и
антифибринолитичких лекова. Код повреда сочива у оквиру ових повреда ока,
може се сагледати и могућност истовремене уградње интраокуларних сочива,
те на време спречити/смањити развој компликација.
У случајевима отворене повреде ока, у највећем броју случајева је праћена
руптуром капсуле сочива, те је уклањање сочивних маса неопходно урадити у
акту примарне обраде ране (6). Задржавање сочивних маса у овим случајевима
може довести до поремећаја односа у предњој очној комори, повећања интраокуларног притиска, сензибилизације на сочивни антиген, те до несагледивих
структурних и функционалних последица. Процена могућности уградње интраокуларног сочива се доноси на операционом столу, када се сагледа стање
задње капсуле сочива и осталих структура ока. Уколико се донесе одлука о
уградњи сочива, постоперативни ток је сложенији. Потребно је ординирати
високе дозе кортикостероида, нестероидних антифлогистика (смањење ексудације и фибропролиферације).
Једна од најбизарнијих, не тако ретких повреда, је авулзија оптичког нерва. Јавља се као последица снажних контузионих поведа ока. Праћена је променама и на осталим структурама ока.
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18.1 ПРВА АФЕБРИЛНА КРИЗА СВЕСТИ:
ИНДИКАЦИЈЕ ЗА ЛЕЧЕЊЕ
Никола Димитријевић
Универзитетска дечја клиника, Београд

Око 10% популације има бар један конвулзивни напад у животу. Око 50%
напада се јавља у дечјем узрасту, са највећим ризиком у првој години живота.
Уколико дете добије и други афебрилни напад поставља се дијагноза епилепсије. Учесталост епилепсије пер се износи 1-2%. Зато се пажљиво разматрају
различити фактори који повећавају ризик за понављање афебрилних напада,
односно појаву епилепсије.
После првог афебрилног напада мора се етиолошки разјаснити да ли је
напад провоциран или непровоциран. Термин „провоциран“ се односи на
познате факторе који могу да доведу до појаве напада (хипогликемија, хипокалцемије, хипо/хипернатремија). Њихово откривање, са или без понављања
напада у овим околностима, не потврђује дијагнозу епилепсије. Синоним за
ове нападе је израз „симптоматски напади“. Насупрот овоме, код „непровоцираних напада“ не постоје преципитирајући фактори (или су још непознати).
Испитивање деце са првим афебрилним, непровоцираним нападом мора
да пружи одговоре на следеће дилеме: 1) да ли је дете имало „напад“ или „други пароксизмални догађај“ (синкопа, зацењивање); 2) клинички изглед напада
одређује врсту напада (примарно генерализовани - фокални); 3) да ли је напад
симптом познатог синдрома или болести; 4) која су испитивања неопходна;
5) да ли је неопходна антиконвулзивна терапија; 6) прогноза ризика за понављање напада (=појава епилепсије).
Одређене врсте епилепсије у дечјем узрасту показују велику тенденцију
за понављање напада, односно никада немају клиничку презентацију као изоловани афебрилни напад (апсанс напади, инфантилни спазми, миоклонични и
акинетски напади – рецидиви се јављају код све деце). Кад се разматрају примарно генерализоване конвулзивне епилепсије и парцијалне епилепсије (комплексне или елементарне симптоматологије) ризик за понављање после првог
напада износи 27-62%. Ризик је значајно већи код парцијалних напада, јер указује на фокалну органску лезију. Код парцијалних комплексних напада ризик
износи 80-90%, и то код фокалних моторних 65%, а код генерализованих тонично-клоничних напада 45%. Остали значајни фактори ризика за поновљање
напада су патолошки ЕЕГ, етиологија напада, психомоторна заосталост, појава

307

Никола Димитријевић

напада у сну или буђењу, ранија појава фебрилних конвулзија и постиктална
Тодова пареза. Од малог су значаја узрастдеце, дужина напада, пол и породична појава епилепсије.
ЕЕГ налаз. Упоређујући однос нормалан ЕЕГ / патолошки ЕЕГ, ризик за
појаву напада после првог идиопатског генерализованог напада износи: после
12 месеци - 15% / 41%, 24 месеца - 23% / 54%, 36 месеци - 26% / 56%. ЕЕГ налаз
може да утиче на одлуку о почетку терапије после првог напада, али сеодлука
увек доноси уз договор са родитељима.
Етиологија напада. Идиопатски напади (непознат узрок, нормалан неуролошки и налаз МР главе), носе значајно мањи ризик за понављање напада у
односу на симптоматске нападе. Однос ризика идиопатски / симптоматски
напади износе: 12 месеци - 24% / 37%; 24 месеца - 33% / 53%; 36 месеци - 36% /
60%. У већини случајева је индикована терапија после првог напада код симптоматских епилепсија.
Узраст деце при првом афебрилном нападу. Подаци су неуједначени. У
већини студија узраст деце није значајан фактор за понављање напада. Према
нашем искуству, појава фокалних напада у првој години и адолесценцији носи
велики ризик за понављање напада (преко 70%).
Породична анамнеза. Утицај је различит, најзначајнији је код генетски детерминисаних епилепсија.
Трајање првог напада. Многа испитивања су показала да епилептични
статус не представља повећан ризик за понављање напада, нити за понављање
епилептичног статуса. Ризик се повећава уколико се као секвеле епилептичног
статуса јаве моторне секвеле и/или ментална субнормалност.
Остали фактори. Неонаталне конвулзије и патолошки неуролошки налаз
повећавају ризик за понављање напада, али никада не достижу екстремно високе вредности (преко 80%).
Неурорадиолошка испитивања. Две стандардне методе испитивања су
компјутеризована томографија (ЦТ) и магнетска резонанција (МР) главе. Употребљавају се ради потврде или искључења интракранијалне хеморагије, апсцеса, тумора, развојних и других аномалија мозга. ЦТ се технички лакше изводи (често само уз седацију), јефтинија је метода, али постоји X-зрачење. МР
главе открива знатно прецизније структурне пормећаје, али захтева седацију
или анестезију млађе деце. У нашој установи је правило да се ЦТ примењује у
ургентним стањима, са сумњом на интракранијално крварење или интракранијалну хипертензију, када је могућа индикација за хитну неурохируршку интервенцију. МР испитивање се проводи код деце са конвулзијама код које не
постоји сумња на „ургентна стања“. МР главе се углавном не ради код деце са
пароксизмалним неепилептичним поремећајима свести (типичне фебрилне
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конвулзије, синкопе, зацењивања), као и код генетских (идиопатских епилепсија и епилептичних синдрома (бенигна роландичка епилепсија, дечја апсанс
епилепсија).
Очекивана учесталост понављања напада. Већина поновљених напада се
дешава у току прве године: за 6 месеци 75%, за 12 месеци 85% а за 24 месеца 95%.
Комбинација ових података, уз ЕЕГ налаз, врсту напада и неуролошки статус
детета, значајно олакшавају план испитивањан и одлуку о доношењу терапије.
Разлози за терапију после првог афебрилног напада. Три могућа главна разлога су: превенција рецидива напада, смањење ризика за мождано оштећење
и смањење ризика за развој резистентне епилепсије. Први разлог је логичан и
реалан, али се одлука увек доноси на основу индивидуалне процене фактора
ризика и увек уз договор са родитељима. Други разлог је веома дискутабилан.
Евентуална појава великог броја напада и епилептичног статуса „нису велики ризик“ за мождано оштећење, мада епилептични статус код већине лекара
доноси интуитивну зебњу за прогнозу. Контролисане студије су показале да
епилептични статус није „јак“ разлог за почетак терапије после првог напада.
Сличан закључак већине спроведених студија је и за евентуалну појаву резистентних епилепсија.
Наши резултати. Циљ рада је био одређивање учесталости примене
антиепилептика после првог афебрилног напада. Код деце се конвулзивним
кризама примењна је стандардна методологија испитивања (анамнеза, неуропедијатријски преглед, ЕЕГ у будном стању и после депривације сна, лабораторијска испитивања, неурорадиолошки преглед (МР главе) и психометријско
испитивање. У обраду су укључена деца са примарно генерализованим конвулзивним и парцијалним нападима. Резултати рада: испитано је 248 деце са првим афебрилним нападом. Период праћења је 3 године. Терапија је примењена
код 144 (58,1%) деце, рецидив у овој групи је имало 52 (36,1%). Терапија није
примењена код 104 (41,9%) детета, а рецидив је имало 62 (59,6%).
Закључак. Терапија после првог афебрилног напада је врло контроверзна.
Не постоји „један“ одговор нити правило који важе код све деце. Проценат понављања напада зависи од врсте епилепсије, неуролошког налаза, ЕЕГ налаза,
а значајни су и МР налази као и позитивна породична анамнеза за одређене
јасно генетски детерминисане епилепсије и синдроме. Врло су „дисперзни“
налази у различитим студијама који се односе на временски период у коме се
јавља рецидив напада. Мета-анализа више студија указује да се 16-62% рецидива јавља у року од 5 година, уколико се терапија не примењује.
Неспорно је да примена терапије смањује проценат рецидива. Да ли је
овакав начин размишљања увек потребан ? Какав је ефекат терапије на психолошке и когнитивне функције ? Да ли је значајан и материјални ефекат? У
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нашим условима код родитеља још увек надвладава страх од напада, а не страх
од „терапије“. Ово важи и за ситуације када је постигнут консензус већине истраживача да се терапија не примењује - код типичних фебрилних конвулзија
и примарно генерализоване епилепсије (уз нормални неуролошки налаз, нормални интериктални ЕЕГ и нормалан МР налаз). Да ли је реална индикација
за примену антиепилептика „осећање сигурности и смањење родитељског
страха од напада“? Квалитет живота породице је одређен квалитетом живота
свих чланова, деце и родитеља. Евидентна је велика потреба за адекватним
психосоцијалним приступом овом проблему. Стога није тешко објаснити
зашто родитељи у високом проценту примењују алтернативне методе лечења
без знања лекара.
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18.2 УТИЦАЈ САВРЕМЕНОГ НАЧИНА ЖИВОТА
НА ФУНКЦИОНИСАЊЕ ДЕЧЈЕГ МОЗГА
Слободан Обрадовић
Педијатријска клиника Клиничког центра, Крагујевац

Сведоци смо интензивног развоја информационих технологија, који, поред
убрзања пословног темпа, за последицу има живот у виртуелним просторима,
роботизацију, непрекидну бежичну комуникацију, што неминовно води деперсонализацији, отуђењу и промени карактера међуљудских односа. До сада у историји незабележен утицај на сва наша чула неминовно захтева и прилагођавање
мозга на измењене услове стварности, али уједно доводи и до болести са којима
се до сада нисмо суочавали. Наша жеља је да у овом тексту поменемо најчешће
тегобе које деца имају услед коришћења нових технолошких средстава.

ДЕЦА И ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
Бинарни опијат оставља исте ефекте на психу детета као алкохол или дрога и ствара зависност. Виртуелна стварност је форма психолошке зависности,
која као и све друге врсте зависности, разара личност.
ТЕЛЕВИЗИЈА: Прихватање лажних ставова почиње рано, од телевизора,
где се дете «лепи» за шарене, смешне садржаје, искључујући машту, не подстичући мозак, слабећи интересовања, губећи своју личност у наметнутом сценарију. Чак 37% једногодишњака, који су гледали ТВ до два часа дневно, имали
су до 20% повећани ризик од помањкања концентрације. Што је гледање дуже
и концентрација је слабија (четири сата дневно зурења у екран до 40% повећава ризик од поремећаја пажње). Утицај насиља у медијима, према закључцима
Америчке академије за педијатрију, доприноси појави страха, анксиозности,
агресивном понашању и безосећајности. Излагање насилним сценама доводи
до појаве напетости, посттрауматског стреса и поремећајима сна. Мапирање
мозга приликом пројектовања насилних филмова показало је промене у можданим колима (неуронским круговима) у смислу редукције контроле импулса
и дуготрајног памћења насилних слика. У студији у Мичигену је потврђено
да су деца изложена ТВ насиљу у узрасту од 6. до 10. године живота касније
значајно чешће имала антисоцијално и криминално понашање, уз склоност
злостављању других у адолесценцији. Поређење утицаја насилних програма на
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децу, показало је да се и код до тада ненасилних редукује активност фронталних режњева, тако да и ова деца постају агресивна. Постоје и мишљења (Арик
Сигман) да претерано гледање ТВ код деце може изазвати: аутизам, оштећење
вида, гојазност, развој дијабетеса типа 2 и прерани пубертет. При гледању
ТВ смањено је лучење мелатонина, који утиче на имунски систем, циклус сна
и појаву пубертета. Предложена је категоризација ТВ програма према узрасту
деце у неким западним земљама, којом би се помогло родитељима у избору.
КОМПЈУТЕРСКЕ ИГРИЦЕ, према налазима софистицираних неурорадиолошких метода, оштећују мозак у развоју. Игрице стимулишу само визуелни
и моторни део мозга, док, рецимо, понављање аритметичких задатака стимулише фронталне режњеве обе хемисфере који су повезани са учењем, памћењем и
емоцијама. Превише времена проведеног испред компјутера доводи до неравномерног развоја фронталних режњева (развој траје до 20. године), због чега касније ове особе немају добру самоконтролу и склоне су асоцијалном и агресивном
понашању. Постоје бројне студије у којима је анализирано негативно дејство
дуготрајног играња на компјутеру: 1. рад срца у миру је успорен, смањена је оксигенација свих ткива, што доводи до пада имунитета и инфекција, 2. успорење
метаболизма – мања потрошња калорија доводи до дебљања, или коришћења
«хране с ногу», да би се што дуже боравило испред екрана, 3. слабљење тонуса
мишића, смањење кондиције, кривљење кичме, слабији развој стопала и зглобова, 4. слабљење вида услед напрезања очију, 5. социјална изолација, непрекидна
поспаност, неиспаваност, депресија, занемаривање школе, губитак саосећања
према жртвама, слабије реакције на призоре насиља у реалном животу.
Синдром компјутерског вида и хроничног умора настаје код деце која проводе више од два часа дневно испред компјутера. Најчешћи симптоми су: главобоља, поремећаји фокусирања, осећај пецкања или сувих очију, уморних очију,
преосетљивости на светло, дуплих слика, болних рамена и врата. Посебно је
значајна немогућност ока да се адекватно фокусира на пикселе (тачке на екрану) због чега је стално флектирана мускулатура цилијарног тела, што ствара умор ока и осећај жарења. При нетремичном гледању у екран смањује се
трептање за пет пута у односу на нормалу, због чега се око исушује. Око 75%
редовних корисника компјутера треба да ради уз помоћ наочара. Поред филтера за монитор и ублаженог светла, препоручује се одмор од 10-15 минута на
сваки сат рада на компјутеру, уз скретање погледа са екрана док одмор траје.
МОБИЛНИ ТЕЛЕФОН: На основу једногодишњег истраживања откривено је да особе које користе мобилни телефон имају значајан губитак слуха за
високе фреквенције, од оних који га нису употребљавали. Аутори студије упозоравају да су први знаци губитка слуха: осећај да је ухо топло, пуно, запушено,
или да звони. Одмах се треба одморити неколико дана од мобилног телефона.
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ЗАКЉУЧАК
Нове технологије стварају читав низ разноврсних психофизичких поремећаја код деце у развоју, које треба благовремено препознати и уз помоћ шире
заједнице превенирати и лечити.
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