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ИЗВОД ИЗ РЕЦЕНЗИЈЕ
Уредници Зборника, заједно са модераторима, одабрали су веома актуелне
и значајне теме за континуирану едукацију педијатара и лекара који се брину о
здрављу деце и адолесцената.
Аутори текстова, врхунски стручњаци у својим областима, написали су текстове јасно, изложили материју систематично и прегледно, а када је било потребно илустровали је табелама, схемама и сликама. Изнети ставови су усклађени са
најновијим стручним и научним сазнањима, поткрепљени литературом која је
претежно објављена последњих година. Највећи број радова је написана јасним,
једноставним и разумљивим стилом уз поштовање правописа и прихатљиво коришћење страних речи и израза.
Ови радови, процењивани са аспекта „новине у педијатрији“ задовољавају
критеријуме Школе тј. континуиране едукације педијатара.
Са циљем да се подигне углед Школе и Зборника, указујем да мањи број радова има недостатке. Неки радови су предугачки, а неки превише кратки, према
пропозицијама Школе. У три рада има превише скраћеница, што значајно отежава
читање текста. Неке од скраћеница нису коректно сачињене – један део скраћенице
потиче из нашег језика, а један део из енглеског. Референце су повезане са текстом,
али нису адекватно наведене када се цитирају радови више аутора или када се наводе имена аутора из уџбеника. Такође, два рада нису написана у духу нашег језика
и правописа, па предлажем да се размотри обавезно лекторисање текстова.
Из напред наведеног, и поред мањих недостатака, сматрам да је садржај
Зборника веома добар, јер обрађује изузетно значајне теме из области целокупне
педијатрије као и дечје хирургије, дерматологије и радиологије са ултрасонографијом, које су врло актуелне у свакодневном раду педијатра и других лекара који
се баве здравственом заштитом деце и адолесцената.
Као рецезент предлажем да назив „Зборник“ буде замењен адекватнијим, који
би и сам указивао на виши квалитет овог рукописа, нпр. „Школа за педијатре
2010“ или „Школа за савремене педијатре“, или „Модерна педијатријска школа“.
Мај 2010. године

Проф. емеритус Невенка. П. Рончевић
***

У рaдoвимa су oбрaђeнe тeмe из свих oблaсти пeдиjaтриje. Уз тo, у нeкoликo
рaдoвa укaзaнo je нa знaчajнe прoблeмe из дoмeнa дeчje хирургиje, дeрмaтoлoгиje
и рaдиoлoгиje сa ултрaсoнoгрaфиjoм.
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И oвa књигa нaстaвљa дa oдржaвa висoкe нaучнe и стручнe стaндaрдe кoje
je пoстaвилa Шкoлa. Aутoри су свe рaдoвe нaписaли у фoрми „Прeглeди из
литeрaтурe“ oсим jeднoг, у кoмe je прикaзaнa нeдaвнa eпидeмиja инфлуeнцe у
нaшoj срeдини. И oвoга путa, прилoжeни рaдoви прeдстaвљajу извoр сaврeмeних
нaучних дoстигнућa и дoктринa у oблaсти здрaвствeнe зaштитe дeцe и oмлaдинe.
У вeћини рaдoвa изнeти су прoблeми сa кojимa сe пeдиjaтри свaкoднeвнo
сусрeћу у свoм прaктичнoм рaду. Рaдoви o пoврaћaњу, нeсвeстици, исхрaни дeцe,
бoлу у трбуху, кao и мнoги други, дрaгoцeнo су стручнo штивo зa дeчje лeкaрe, зaтo
штo су у њимa вeoмa jaснo изнeтe дoктринe зaснoвaнe нa мoдeрним и прихвaћeним
глeдиштимa мeдицинскe нaукe.
Aутoри у рaдoвимa вeoмa рeткo нaвoдe сoпствeнa искуствa кoja су, с oбзирoм
дa je рeч o рeнoмирaним клиничaримa, нeсумњивo бoгaтa. У тoм пoглeду jeдaн
oд изузeтaкa je рaд „Инфeкциje рeспирaтoрним вирусимa кoд нoвoрoђeнe дeцe“
кojи прeдстaвљa прaви примeр кaкo трeбa унeти сoпствeнa искуствa у oквирe
прeглeднoг рaдa, a дa тo нe будe прикaз случajeвa.
Рaд o квaнтификaциjи кoмe je бeз личнoг пeчaтa aутoрa. У рaду je прикaзaнo
нeкoликo скaлa кoмe зa дeцу.Aутoр, сa вишeгoдишњим искуствoм стeчeним у
OИН, нe укaзуje нa прeднoсти и нeдoстaткe пojeдиних скaлa, нити нaвoди скaлу
зa кojу смaтрa дa je нajприхвaтљивиja.
Пojeдинe бoлeсти кoje сe рeткo испoљaвajу у дeтињству (нпр.„Пoлицистичнa
бoлeст бубрегa“) дeтaљнo су oписaнe нa вeликoм брojу стрaницa, дoк су другe,
сa кojимa сe пeдиjaтaр гoтoвo свaкoднeвнo сусрeћe (нпр.„Aстмa прeдшкoлскoг
дeтeтa“) прикaзaнe у виду крaткoг сaoпштeњa.
У пojeдиним рaдoвимa (имунoлoгиja) имa мнoгo скрaћeницa кoje oтeжaвajу
рaзумeвaњe и инaчe слoжeних пaтoфизиoлoшких мeхaнизaмa пoрeмeћaja o кojимa
сe рaспрaвљa.
Пoрeд нaвeдeних, имa joш нeких мaњих нeдoстaтaкa, aли сви ти нeдoстaци нe
утичу битнo нa висoк нaучни и стручни нивo кojи дoминирa у нajвeћeм брojу рaдoвa
oвe публикaциje. Из oбиљa нoвих нaучних инфoрмaциja из дoмeнa пeдиjaтриje, кoje
сe oднoсe нa eтиoпaтoгeнeзу, клиничкa испoљaвaњa, диjaгнoстичкe и тeрaпиjскe
пoступкe, урeдници и мoдeрaтoри Шкoлe oдaбрaли су тeмaтскe oблaсти кoje су
aктуeлнe и вaжнe зa свe лeкaрe кojи брину o здрaвљу дeцe. Збoг тoгa ћe инoвaциje
у пeдиjaтриjи, кoje су изнeтe у oвoj књизи, бити oд нeпрoцeњивe кoристи нe сaмo
пoслeницимa нa пoљу примaрнe здрaвствeнe зaштитe, вeћ и пeдиjaтримa кojи рaдe
у устaнoвaмa тeрциjaрнoг нивoa.
Вeћинa рeфeрeнциja кoje aутoри нaвoдe пoтичe из првe дeцeниje нoвoг
милeниjумa, a нeкe су из 2010. гoдинe. To je сaмo joш jeднa пoтврдa дa су aутoри у
рaдoвимa изнeли нajнoвиja нaучнa дoстигнућa из oблaсти кojимa сe бaвe.
Maj 2010. гoдинe

Др Бoривoj Maрjaнoвић,
нaучни сaвeтник
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Модератор:
Проф. др Милош Банићевић

1.1. ЕПИДЕМИЈА ИНФЛУЕНЦЕ
А(Х1Н1) У СРБИЈИ
Бранислав Тиодоровић, Медицински факултет, Институт за јавно здравље, Ниш
Предраг Кон, Градски завод за јавно здравље, Београд
Горанка Лончаревић, Институт за јавно здравље Србије „Милан Јовановић
Батут“, Београд

Увод
Респираторна вирусна инфекција грип или инфлуенца је познато обољење у
хуманој популацији у веома дугом периоду развоја људске заједнице. Као сезонски
грип, односно као ограничена респираторна инфекција, од посебног је значаја за
старије особе и малу децу. Након инфекције може али не мора доћи до обољења.
Сваке године оболи у целом свету огроман број, а умре око петстотина хиљада
особа. Постоје три типа вируса инфлуенце од којих тип А изазива потенцијално
тешко обољење, које се јавља епидемијски и пандемијски, због релативно честих
антигенских промена узрочника. Тип Б, стабилне антигенске структуре, изазива
обично средње тешко обољење, мањег епидемијског потенцијала. Тип Ц изазива
најчешће благу и асимптоматску болест која има минималан значај за хуману популацију, а већи за анималну. Вирус инфлуенце најчешће се преноси ваздушнокапљичним путем, а много ређе осталим путевима од којих је од значаја контактни
пут. Хемаглутинин вируса грипа се везује за сијалинску киселину на површини
респираторног епитела људи након чега вирус продире у ћелију у којој долази до
репликације вируса и ослобађања из ћелије, што омогућава неуроаминидаза.
Пандемијска инфлуенца новим подтипом вируса или новим рекомбинантним вирусом инфлуенце је догађај који се понавља на десет до двадесет година
и проузрокује висок морбидитет и морталитет. Значај пандемије је пре свега у
веома великом броју оболелих, значајном повећању стопе умирања и много већем
броју тешких, компликованих инфекција, него што је то случај са сезонском инфлуенцом. У периоду од 1995. до 1998. године, посебно на подручју Југоисточне
Азије, појавио се нови тип грипа назван авијарна инфлуенца или птичији грип.
Он се шири међу птицама, леталан је за живину, а понекад може инфицирати
човека, када изазива веома високу смртност. До сада није сигурно потврђено преношење међу људима. Последња пандемија хуманог грипа, која још увек траје,
почела је марта/априла 2009. године у Мексику, 42 године после претходне пандемије. Пандемију су изазвали измешани вируси који потичу од анималних (пти23
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чијег и свињског) а који су заједно са хуманим вирусом сезонског грипа дали нови
А(Х1Н1) рекомбинантни вирус (1). Лечење оболелих из група са ризиком, са некомпликованом болешћу изазваном вирусом инфлуенце, подразумева примену
оселтамивира или занамивира, што пре, на почетку болести. Остали оболели,
укључујући труднице и децу узраста до 5 година, који имају тешку или прогресивну болест, такође треба да добију оселтамивир или занамивир а по потреби и
другу ургентну терапију (2).
Све мере спречавања и сузбијања овог обољења имају за циљ организовано
деловање здравственог и свих других система друштва, с циљем да се смањи број
оболелих а посебно тешких клиничких стања и са леталним исходом. То је могуће
применом свих противепидемијских мера, при чему је главни стратешки приступ
правовремена и свеобухватна вакцинација, те се на тај начин може смањити преношење или спречити оболевање.
Циљ
Циљ рада је сагледавање епидемије инфлуенце А(Х1Н1), дефинисање епидемиолошких карактеристика као и оцена и процена епидемиолошке ситуације на
подручју Србије.
Материјал и методе
Коришћени су доступни подаци Центара за превенцију и контролу болести
Института за јавно здравље (ИЗЈЗ) Србије и Градског завода за јавно здравље
(ГЗЈЗ) Београд, Европског центра за заразне болести (ECDC) и Светске здраствене организације (СЗО). Применом дескриптивне епидемиолошке методе дошло се
до основних карактеристика обољења на испитиваном подручју, а статистичком
обрадом створени су елементи за примену аналитичке методе.
Резултати
Од првог потврђеног и регистрованог случаја, 24.06.2009. године па до 1.3.2010.
године, на подручју Србије било је 702 лабораторијски потврђена случаја грипа А
(Х1Н1). Према полу, мушкараца (51,4%) и жена (48,6%). Од укупног броја на болничком лечењу је било 62,9%, а умрле су 83 особе. Збирном пријавом у наведеном периоду
било је пријављено 77971 случајева инфлуенце. Међутим, процена је да је оболелих од
грипа било око 750 000 особа (3). У раду је обрађен период до 1. 1. 2010. године.
У сусрет великим масовним догађајима који су се одржавали почетком јула
2009. године у Србији, национални здравствени ауторитети донели су препоруке
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и захтеве за организаторе и учеснике ових манифестација, као и критеријуме за
њихово отказивање (јун 2009.), са посебним освртом на актуелну епидемиолошку
ситуацију новог грипа А (Х1Н1). Тада је остварен координисани мултисекторски приступ свих субјеката и дефинисане процедуре у поступцима пре и током
трајања масовних манифестација Универзијаде, Егзита и Сабора у Гучи. Планирано је и спроведено адекватно збрињавање учесника и гостију у сарадњи и координацији са СЗО и ECDC. Током Универзијаде, која је представљала масовни
међународни спортски догађај, регистровано је седам оболелих учесника, од којих
је троје класификовано као импортовани случајеви. Током Егзита, такође масовног догађаја, регистрована су 62 лабораторијски потврђена случаја оболења од
инфлуенце А(Х1Н1). Ове масовне манифестације, са учесницима из различитих
делова света, а посебно оних земаља у којима је већ била регистрована епидемија
пандемијског типа инфлуенце, погодовале су стварању услова за отпочињање локалне трансмисије вируса у осетљиву популацију Србије. Током септембра и октобра 2009. године, са почетком школске године и формирањем школских колектива, долази до погоршања епидемиолошке ситуације и регистровања епидемија
пандемијског грипа те се тадашња епидемиолошка ситуација у Србији оцењује
неповољном. Након првог смртног исхода, крајем октобра и пријаве епидемија
из неколико округа, епидемиолошка ситуација се оцењивала неповољном, са
тенденцијом даљег погоршања.
У складу са Стручно-методолошким упутством за контролу ширења пандемијског грипа у Републици Србији, критеријумима СЗО и ECDC за праћење и
процену тежине епидемиолошке ситуације, оцене и процене епидемиолошке ситуације у земљама у окружењу, Европи и северној хемисфери, а на основу члана
30. Закона о заштити становништва од заразних болести (Сл. гласник РС
125/04), Институт за јавно здравље Србије у сарадњи са Посебном радном групом Министарства здравља за имплементацију плана активности пре и током
пандемије грипа, предложили су проглашење епидемије пандемијског грипа од
већег епидемиолошког значаја за територију Републике Србије. Министар здравља донео је наведену одлуку како би се сви људски материјални ресурси ставили
у функцију контроле ширења новог вируса грипа у популацији.
Пораст броја обољења сличних грипу, какав се бележи у току новембра и децембра 2009. године, није забележен у последњих двадесет година у Србији. Слично је са земљама Европе које имају историјске податке на ЕУРО ФЛУ НЕТ-у за
последњих 10 година (4).
Применом мера социјалног дистанцирања, продужењем распуста на крају
првог тромесечја школске 2009/2010. године, као и превременог зимског распуста
школске 2009/2010. а на основу епидемиолошких показатеља, дошло је до пада
оболевања у узрасним групама од 5 до 14 година, у којима је претходно била
евидентирана највећа учесталост оболевања. Тиме су епидемијски таласи губили
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на интензитету, а изглед криве епидемије попримио изглед развучене, што је одраз
благе епидемије (3).
Учешће појединих симптома и знакова оболења код новог вируса грипа А
(Х1Н1) је приближно исто као и код било кога другог грипа („сезонског“). Водећи
симптоми болести су били повишена температура, суви кашаљ, гушобоља, главобоља и болови у мишићима.
У периоду од 40. извештајне недеље 2009. године до 3. извештајне недеље 2010.
године регистровано је укупно 173.090 случајева обољења сличних грипу у оквиру популационог надзора. Унутар епидемијског периода бележе се два пораста
обољења сличних грипу и то у 45. и 50. недељи. У 50. извештајној недељи бележи
се највећа инциденција у посматраном периоду од 266,79/100.000 односно 19.610
оболелих, са највишом узрасно-специфичном стопом од 1097,74/100.000 у узрасној
групи од 5 до 14 година. У последњих пет извештајних недеља наведеног периода
највећа учесталост оболевања, тј. највећа узрасно-специфична стопа региструје се
у узрасној групи од 0 до 4 године. У овој узрасној групи највећа специфична стопа
је у 50. недељи са 563,74/100.000. Затим се у следећих пет недеља региструје пад
инциденције да би у 3. недељи дошло до повећања стопе (203,21/100.000). У следеће
четири недеље се бележи пад инциденције са нивоом од 96,19/100.000 у 1. недељи.
У 2. и 3. недељи бележи се пораст узрасно-специфичне стопе. У узрасној групи
од 15 до 29 година највећа узрасно-специфична стопа се бележи у 45. недељи са
319,91/100.000. Стопа се одржава од 230,52/100.000 у 48. недељи до 310,81/100.000
у 51. недељи. У следеће три недеље долази до пада инциденције и благог пораста
у 2. извештајној недељи. У 3. недељи бележи се незнатан пад узрасно специфичне
стопе. У узрасној групи од 30 до 64 година, од 40. извештајне недеље региструје
се пораст броја случајева обољења сличних грипу до 45. недеље са стопом
од 193,40/100.000. Након тога региструје се смањење инциденције до 49. недеље.
Од 51. недеље бележи се пад инциденције до 3. недеље (45,94/100.000). У узрасној
групи преко 65 година, највећа узрасно специфична стопа бележи се у 45. недељи
са 99,61/100.000. Након тога региструје се смањење инциденције до 49. недеље
(60,02/100.000). Узрасно специфична стопа у 3. недељи је 38,72/100.000 (3).
Скоро трећина умрлих особа јавила се истог дана лекару по јављању симптома, а око 50% два до три дана од почетка обољења, док је значајно учешће (око
14%) и оних који су се јавили након 5-7 дана. Највећи проценат је хоспитализован
већ првог дана по постављању дијагнозе (40,5%), али је са закашњењем од 5 до 8
дана хоспитализовано чак 12,6%. Хоспитализација је трајала до седам дана у 43%
особа са леталних исходом, али је трајање хоспитализације од 9-29 дана евидентирано са скоро истим учешћем од 42% (3). Највећи број оболелих, на обрађених
690 случајева, припада узрасним групама од 10 до 19 и 20 до 29 година (42,6%), а
мање осталим узрасним групама.
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Оболевање се бележи у свим узрасним групама. Међутим, оболевање је веће
у узрасним групама до 40 година (69,1%) него у групама изнад 40 година. Овај
податак указује на знатно већу осетљивост млађе популације. Међу оболелима су
биле 32 труднице и 7 породиља.
У Републици Србији је у периоду од 21.10.2009. до 20.1.2010. године регистровано 79 смртних случајева изазваних оболевањем од новог вируса инфлуенце А
(Х1Н1) (од 690 лабораторијски потврђених случајева обољења од ове врсте грипа).
Највећи број умрлих, односно 18,9 % је у узрасној групи од 50 до 54 година, следе
узрасне групе од 30 до 34 и од 55 до 59 година, а знатно мање у свим осталим
узрасним групама. У узрасту од 1 до 4 године није било умрлих. Сагледавањем кумулативног броја, уочљиво је веома мали број умрлих од 0 до 24, док је две трећине
умрлих у узрасту од 40 година и више. Од укупног броја умрлих у Републици Србији, са подручја АП Војводине су 32 умрле особе, са подручја Централне Србије
46 и једна особа са подручја Косова и Метохије (српске енклаве). Највише умрлих
особа регистровано је на територији Јужнобачког округа - 10, града Београда - 9
и Нишавског округа – 8 (3). Према полу, веће учешће је умрлих мушкараца (56%)
у односу на жене (44%). Од 79 умрлих, 76 особа је било хоспитализовано, двоје је
преминуло на пријему, а подаци за једног умрлог добијени су након судскомедицинске обдукције. На респиратору је било 70 особа (88,6%), а антивирусну
терапију је примало 67 (84,8%). Код свих умрлих лабораторијски је потврђена инфекција вирусом инфлуенце А (Х1Н1) (3). Као фактори ризика за фатални завршетак издвајају се најчешће хронична обољења (кардиоваскуларне болести, дијабетес
и изразита гојазност). Значајан ризик је била и трудноћа односно порођај. Једна
трећина умрлих није имала дијагностиковане фактора ризика.
Антивирусну терапију примило је 416 (60,3%) пацијената, од 690 са лабораторијски потврђеном дијагнозом пандемијског грипа. Пнеумонија је регистрована код 314 оболелих, односно код скоро половине лабораторијски потврђених
случајева (45,5%). Код сезонског грипа се не бележи толики број пнеумонија. Од
укупног броја потврђених случајева хоспитализовано је 434 односно 62,9%. На
механичкој вентилацији је било 89 пацијената,од којих је 68 имало акутни респираторни дистрес синдром (АРДС) (3).
Дискусија
До пандемије грипа 2009. године, у природном епидемијском процесу и у
условима опште осетљивости на нови вирус, грип у току две сезоне инфицира
50–60% популације. У природном процесу, без икаквих интервенција као што су
смањења социјалног контакта и ванредне вакцинације, пораст обољевања се у
Србији најчешће дешавао почетком календарске године и потпуно се јасно повезивао са почетком другог полугодишта школске године. Слично се догађало у
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свим земљама Европе док се епидемија сезонског грипа најчешће ширила у правцу
запад – исток, а код нас почињала око 30 – 45 дана касније него у Ирској, Шпанији,
Француској или Великој Британији. Међутим, овог пута пораст броја оболелих изнад прага за епидемијски период у сезони 2009/2010. бележи се од 44. недеље, тј од
26.10.2009. године и епидемијски период траје 9 недеља. Највећи пораст случајева
обољења сличних грипу је регистрован у 45. и 50. недељи, са 19.386 и 19.610 оболелих и инциденцијом 263,75/100.000 за 45. и 266,79/100.000 за 50. недељу. У сезони
2008/2009. епидемијски период почео је од 6. недеље 2009. и трајао осам недеља.
Највећи пораст случајева обољења сличних грипу је регистрован у 10. недељи са
11.732 оболелих и инциденцијом 157,20/100.000. У сезони 2007/2008. епидемијски
период почео је од 2. недеље 2008. године и трајао девет недеља. Највећи пораст
случајева обољења сличних грипу је регистрован у 6. недељи са 22.839 оболелих и
инциденцијом 306,02/100.000. У сезони 2006/2007. епидемијски период почео је од
3. недеље 2007. године и трајао седам недеља. Највећи пораст случајева обољења
сличних грипу је регистрован у 6. недељи са 34.309 оболелих и инциденцијом
459,7/100.000. За Републику Србију праг за епидемијски период је вредност инциденције од 100/100.000. До сезоне 2009. године епидемијски период је најчешће
трајао од шест до 12 недеља током зиме. Упоређивањем сезоне грипа 1999/2000.
у Београду са пандемијским периодом 2009. године, евидентно је да је у претходном периоду највише оболелих било у јануару, за разлику од периода 2009. године,
када је највише оболелих било у новембру и децембру (5). За разлику од узрасне
структуре умрлих од пандемијског грипа у 2009. години (највеће учешће узраста
30 до 55 година), у Београду је у сезони грипа 1999/2000. највише умрлих у узрасту
преко 70 година, што је карактеристика сезонског грипа (5). Највећи број регистрованих умрлих са лабораторијском потврдом грипа у Европи (подаци ECDC),
бележи се, као и Србији, у новембру и децембру 2009. године (4). У анализи смртних случајева код деце у САД, 92% је имало једно или више хроничних обољења
или неуроразвојни поремећај (6). У Србији је 29% деце са фаталним завршетком
имало једно или више хроничних обољења.
Слично као и на подручју Републике Србије, и у Републици Црној Гори акутне респираторне инфекције и обољења слична грипу показивала су сезонски и
цикличан ток, али је евидентно да је месец децембар 2009. године био са изразитим скоком оболелих у обе групе (7). И на подручју Босне и Херцеговине грип је
регистрован раније него што је било уобичајено а највеће оболевање се бележи
у периоду новембар/децембар 2009. године (8). У Словенији и Чешкој запажа се
виша стопа оболевања у пандемијској 2009. години, што није случај код Словачке,
док је пример Израела још јаснији у прилог већој стопи у 2009. години (4).
Постоје, дакле, показатељи да је 2009. година пандемијска година у којој је грип
поранио у односу на претходне сезонске инфлуенце а евидентно је да је било више
оболелих, доминантно млађег узраста са вишом стопом умирања него што је то био
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случај у претходним епидемијама сезонског грипа (9). За разлику од неких предвиђања, а према критеријумима за процену тежине пандемије, може се констатовати
да је пандемија А Х1Н1 2009. године била блага. Сероепидемиолошка испитивања
популације у Србији дала би адекватнију представу о прокужености и веродостојнију слику о стварном броју преоболелих, с обзиром на евидентну констатацију у
јавности и здравственом систему да је било много више оболелих са благом клиничком сликом. Вакцинација против грипа је важна мера превенције (10).
Закључак
Епидемијски талас пандемијског грипа у 2009. години, тј. регистрован епидемијски период, по први пут се у последњих неколико деценија бележи од
краја октобра до задње недеље децембра. Особеност је да је епидемија у сезони
2009/2010. почела знатно раније у односу на претходне године. Рани почетак активности новог грипа на подручју Србије одговара раном почетку активности
у региону и у Европи. Дужина трајања одговара дефинисаном за епидемијски период и у претходним деценијама. Од краја 2009. године региструје се ниска активност вируса грипа и почиње ванепидемијски период, на основу вредности прага
за епидемијски период. Епидемиолошка ситуација се процењује као „несигурна“
због присуства пандемијског вируса А (Х1Н1) на територији, односно у популацији становништва Србије и неповољних фактора који могу довести до наглог
погоршања епидемиолошке ситуације (значајно учешће осетљиве популације).
Особености раног почетка оболевања, брзог ширења, непознавања карактеристика новог вируса, резултирали су страхом од епидемије великих размера у свету и
у Србији. Ипак, може се констатовати да је пандемија А (Х1Н1) 2009 у популацији
Србије била блага.
На основу процене епидемиолошке ситуације и даље постоји опасност од ширења пандемијског грипа. Активна имунизација становништва против новог грипа, моно- или комбинованом сезонском вакцином, треба и даље да се планира са
циљем да обухват буде што већи, јер се тиме постиже имунолошки бедем који ће
заштити становништво како од оболевања, тако и од компликација и смртних исхода приликом евентуалне појаве нових епидемијских таласа у наредној години.
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1.2. НАЈЧЕШЋЕ КОЖНЕ ПРОМЈЕНЕ
КОД ДЈЕЦЕ И МЛАДИХ
Ђорђије Карадаглић
Ординација за кожне и полне болести „Проф. Карадаглић“ Београд,
Медицински факултет, Подгорица
Дерматолошка обољења код дјеце предшколског и школског узраста и код
младих су врло честа. Пацијенти испод 18 година чине 58% свих дерматолошких болесника, а 20% дјеце има неки дерматолошки поремећај (1). Нека од тих
обољења захтијевају само једну или неколико консултација, а друга су хронична
и рекурентна па захтијевају чешће контроле и праћења. Проспективна епидемиолошка истраживања спектра кожних болести у одређеној регији од значајне су
помоћи за планирање лијечења, едукације и истраживања у овој области (2).
Дерматолошке поремећаје дјеце и младих збрињавају педијатри, породични
љекари, педијатри субспецијалисти и дерматолози. Већина дјеце добије тачну
дијагнозу и одговарајуће лијечење, али много дјеце, укључујући и ону коју лијече
дерматолози, има нетачну дијагнозу и некоректно лијечење. Рјешење овог проблема је едукација у медицинским школама, на специјализацији и континуираном
медицинском усавршавању. Повећање броја педијатријских дерматолога није на
видику ни код нас ни у свијету (1).
Од посебног је значаја да многе дерматозе показују различите манифестације
код новорођенчади и одојчади, дјеце и адолесцената, а неке се јављају само код
новорођенчади и одојчади због чега захтијевају наглашену пажњу. Узимање анамнезе и метод клиничког прегледа код дјеце и одојчади разликује се од прилаза
одраслимa, a код адолесцената је потребна и вјештина да се оствари добра сарадња
са њима. Психосоцијалне тешкоће дјеце са дерматолошким поремећајима су веома изражене. Тако, на пример, дјеца са акнама у узрасту од 14–16 година имају
двоструко већу емоционалну дисфункцију од других. Посебно оптерећујуће је што
су дерматолошки поремећаји видљиви па значајно утичу и на квалитет живота
(3).
Из графикона 1. се види да је генерализовани екцем веће оптерећење за дјецу
која пате од епилепсије, астме, енурезе и других поремећаја.
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Графикон 1. Индекс квалитета живота дјеце (540 дјеце, 379 са хроничним болестима
коже и 161 са другим хроничним болестима)*
*Beati PE, Lewis-Jones MS. Br J Dermatol 2006; 155: 145

Због топијске примјене супстанци дјеца имају повећан ризик за системску
токсичност и тај ризик је чак већи него код превремено рођене дјеце (2, 4).
Код дјеце и адолесцената, тј. младих јављају се бројна обољења, њих око 2500.
Учесталост им је различита у појединим добним групама, табела (1), у односу на
укупан број прегледаних у здравственом центру.
Табела 1. Дерматолошка обољења код дјеце и адолесцената*
Број испитаника

Узраст (године)
_______________

(%)
Групе обољења

32

6–<12.5

N = 1006

Acne vulgaris

99 (9.8)

Eczema

68 (6.8)

Dermatitis atopica

12.5-21
N = 559 N = 447
9

90

34 (3.4)

28

6

Ostali

34 (3.4)

15

19

Café au lait

44 (4.4)

25

19

Ђорђије Карадаглић
Naevus congenitalis
melanocyticus

36 (3.6)

27

9

Tinea superficialis

22 (2.2)

5

17

Keratosis pilaris

13 (1.3)

3

10

Pityriasis alba

10 (1.0)

3

7

Urticaria

8 (0.8)

3

5

Mongolska pega

7 (0.7)

6

1

Verrucae vulgaris

7 (0.7)

2

5

Naevus melanocyticus

5 (0.5)

4

1

Naevus epidermalis

4 (0.4)

2

2

Naevus achromicus

4 (0.4)

4

0

Folliculitis

3 (0.3)

0

3

Dermatitis perioralis

3 (0.3)

3

0

Millia

2 (0.2)

1

1

Ichthyosis vulgaris

2 (0.2)

1

1

Contact dermatitis

2 (0.2)

2

0

Haemangioma

1 (0.1)

1

0

Psoriasis vulgaris

1 (0.1)

0

1

Melanosis subungualis

1 (0.1)

1

0

Neurofibromatosis

1 (0.1)

0

1

Vitiligo

1 (0.1)

1

0

Onychodystrophia

1 (0.1)

1

0

Hyperpigmentatio post inflamata

1 (0.1)

1

0

Scabies

1 (0.1)

1

0

*Fung WK, Lo KK. Pediatr Dermatol 2000; 17: 440

Свакако, код ове врсте епидемиолошког испитивања потребно је за ваљане
закључке обухватити велики број припадника једне популације или региона. Из
табеле 1 увјерљиво је и да су акне, површне гљивичне инфекције, пиларна кератоза, неке екцематозне реакције чешће након 12,5 година живота, а да су атопијски
дерматитис, cafe au lait и друга чешћи код дјеце испод 12,5 година (5).
На учесталост појединих дерматоза утиче и пол, а не само узраст. Екцеми,
пиларна кератоза, копривњача и др. чешћи су код женског пола, а гљивичне инфекције и вирусне брадавице код мушког пола (графикон 2) (5).
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Графикон 2. Дистрибуција најучесталијих кожних болести према полу и узрасту
(Fung WK, Lo KK. Pediatr Dermatol 2000; 17: 440)

Занимљива је различита учесталост дерматоза у појединим земљама.Тако су
вулгарне акне изразито чешће у Шведској, нпр. 36.5% у периоду од 12–16 година
у односу на Бразил, Етиопију, Хонг Конг у којима се налазе у распону 2.7–9.9%, у
узрасту од 5–21 године (Taбела 2) (5).

Табела 2. Упоредна инциденција (у процентима) најчешћих дерматоза у различитим
земљама*
Обољења коже

Шведска

Бразил

Етиопија

Хонг Конг

(n = 8298)

(n = 9955)

(n = 112)

(n = 1006)

12 – 16 god

6–16 год.

5 – 16 год.

8–21 год.

Ekcema

нп

Dermatitis atopica

3.0

нп

нп

3.4

Остали екцеми

нп

нп

нп

3.4

Acne vulgaris

36.5

2.7

2.7

9.9
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Tinea

нп

20.5

13.4

2.2

Вирусне инфекције

20.1

6.2

10.7

0.7

Бактеријске инкекције

нп

12.2

5.4

0.3

нп

52.9

81.2

0.1

Scabies

3.0

17.0

0.1

Pediculosis

49.9

64.2

0

(Folliculitis, Piodermije)
Инфестације

Urticaria

нп

0.02

нп

0.8

Keratosis pilaris

нп

0.75

1.8

1.3

Pityriasis alba

нп

9.9

5.4

1.0

Psoriasis vulgaris

0.3

0.0

нп

0.1

нп

нп

Пигментне лезије
Mrlje boje bele kafe

8.8

4.4

Mеланоцитни невуси

13.6

3.6 конгенитални

Глобална преваленцijа

нп

26.0

80.4

31.3

НП:нема података
*Fung WK, Lo KK. Pediatr Dermatol 2000; 17: 440

Из изнијетих табела и графикона упадљиво је непостојање опште прихваћених протокола о статистичким приказима у појединим државама, а када је ријеч о
статистичким подацима који се воде код нас, они су оскудни у односу на заступљеност појединих болести. Воде се само по групама болести на нивоу Републике
Србије, Централне Србије и Војводине и округа,у оквиру примарне здравствене
заштите, тј. опште медицине, здравствене заштите дјеце, здравствене заштите
школске дјеце, здравствене заштите жена, службе медицине рада (табеле 3, 4, 5)
(6).
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Табела 3.Утврђена обољења и стања (болести коже и поткожног ткива) у примарној
здравственој заштити, Република Србија, 2005. година

Служба

Болести коже
и поткожног
ткива (Л00-Л99),
број утврђених
дијагноза

Индекс
структуре

Стопа
на 1000
становника

1.

Општа медицина

194487

3.06

32.95

2.

Здравствена заштита дјеце

89476

3.45

171.87

3.

Здравствена заштита школске
дјеце

89743

3.55

86.24

4

Здравствена заштита жена

2748

0.24

0.84

5.

Служба медицине рада

45833

3.11

22.15

6.

Дерматовенерологија

230033

67.08

38.98

Табела 4. Број посјета у дерматовенеролошкој служби (примарна здравствена заштита) Република Србија, 2005. година
Посјете у ординацији
Територија

Код љекара
Свега
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Од тога прве

Код осталих медицинских
радника

СРБИЈА

1145323

424679

921506

Централна Србија

1015396

348475

756321

Град Београд

406431

106461

362718

Мачвански

30874

18226

18260

Колубарски

18847

8056

6530

Подунавски

20706

11234

23462

Браничевски

16413

6494

15772

Поморавски

51581

27921

43752

Борски

25263

12871

49045

Ђорђије Карадаглић
Зајечарски

6747

5427

2913

Златиборски

14182

4211

4182

Моравички

38738

21807

15568

Расински

28354

23326

36835

Нишавски

56372

30695

55748

Пиротски

165980

7714

15276

Јабланички

25231

15237

13699

Пчињски

14874

4700

2883

Војводина

129927

76204

165185

Севернобачки

8489

6973

3161

Јужнобанатски

33771

21070

22996

Јужнобачки

51493

29368

89140

Сремски

36650

21566

47125

Табела 5. Број лијечених у стационарима од болести коже и поткожног ткива Република Србија, 2005. година
Број лијечених
Територија

Број лијечених на 1000
становника

укупно

мушко

женско

мушко

женско

Република Србија

12248

6435

5813

1.78

1.52

Централна Србија

9324

4875

4449

1.85

1.60

Војводина

2924

1560

1364

1.60

1.32

Упоредном анализом података за период 2005–2008. не налазе се значајна одступања. Ипак, ако се број прегледане дјеце и адолесцената, тј. младих због болести коже креће између 200000 и 300000 годишње, јасно је да се мора придати више
значаја проспективном испитивању, али и бољем статистичком приказу болести
и то не само из области дерматовенерологије.
И поред различитости у приказаним подацима о учесталости појединих дерматоза могуће је на основу проспективне студије уочити да су пет најчешћих дер37
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матоза: dermatitis atopica, pityriasis alba, аlopecia аrеаtа, psoriasis у узрасту 5-10 година; и у узрасту 10–12 година најчешће су verrucae vulgaris, dermatitis atopica, acne
vulgaris, pityriasis alba, psoriasis (табела 6). У узрасту од 21. године најчешће су акне
вулгарис, микозе, вирусне инфекције, а у неразвијеним земљама предоминантне
су инфестације (1, 5).
Табела 6. Пет најчешћих дерматоза у различитим узрасним групама међу дјецом (проспективна студија)*
Дерматозе
Доб

Прва (%)

Друга (%)

Трећа (%)

Четврта (%)

Пета (%)

0–2
године
N = 2873

Dermatitis atopica
(50%)

Dermatitis
amoniacalis
(13%)

Dermatitis
seborrhoica
(9%)

Impetigo (4%)

Alopecia
areata
(3%)

2–5
године
N = 2781

Dermatitis atopica
(33%)

Verucae
(11.5%)

Alopecia
areata
(11%)

Moluscum contagios
(5%)

Pityriasis
alba
(4.6%)

5–10 година
N = 3173

Verrucae
(21,4%)

Dermatitis
atopica
(20%)

Pityriasis alba
(7.8%)

Alopecia areata
(7.6%)

Psoriasis
(7.3%)

10–12
година
N = 1173

Verrucae
(21.3%)

Dermatitis
atopica
(11.8%)

Acne vulgaris
(10.5%)

Pityriasis alba
(9.6%)

Psoriasis
(7.2%)

*Nanda A, et al. Pediatr Dermatol 1999; 16: 6

Најчешће дерматозе праћене симптомима су дерматомикозе (тинеа), акне вулгарис, екцеми (дерматитис атопика и др.) (табела 7) (5).
Табела 7. Дистрибуција најчешћих дерматоза праћених симптомима
Болесници са симптомима

Укупан број болесника
са дерматозама

Проценти

Tinea cruris
Acne vulgaris
Екцеми
Dermatitis atopica
Остали

10/12
41.9
20/68
6/34
14/34

83.3
41.4

*Fung WK, Lo KK. Pediatr Dermatol 2000; 17: 440
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Најчешћи дерматовенеролошки знаци код новорођенчади су: монголска пјега,
лососова плоча, невус фламеус, хемангиома, епидермални и себацеални невус, café
au lait пјеге (7).
У критичком сагледавању епидемиологије појединих дерматоза изненађује да
се о неким, врло честим болестима, нпр. dermatitis atopica врло мало зна из базичне
епидемиологије. Један од разлога је непотпуна дефиниција. Подаци који сугеришу
да фактори средине могу бити кључни за испољавање болести су важна новост
за епидемиологе који превенцију атопијског дерматитиса могу учинити реалном
(8).
Закључак
Када сагледавамо епидемиологију неке болести уочавамо да се она ограничава на кратак опис учесталости и варирања у односу на узраст, пол и географску
дистрибуцију. Вриједност ових података је огромна у погледу хипотезе за узрок
болести али од мале користи за оне који пате од одређене болести, нпр. aтопијског
дерматитиса. Савремена епидемиологија треба да пружи и одговор на факторе
ризика и мјере превенције.
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2.1.ГЕНЕТСКИ АСПЕКТ
КОНГЕНИТАЛНИХ АНОМАЛИЈА
Јадранка Јовановић-Привродски
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад
Конгениталне аномалије („урођене неправилности”) јесу аномалије облика,
структуре или функције које постоје на рођењу (мада могу да се дијагностикују и
у каснијем узрасту), доводе до смањења физичке и менталне способности, а могу
бити и фаталне. Мајор – велике конгениталне аномалије јесу аномалије које постоје
на рођењу и имају озбиљне медицинске и козметичке последице по дете. Минор
конгениталне аномалије чине мале аномалије (нпр. епикантус, хипертелоризам,
линија четири прста, клинодактилија петог прста) које се јављају релативно често,
а значајне су јер је примећено да се јављају удружене са мајор аномалијама. Појава
више од 3 минор аномалије значи да и постоји мајор аномалија (1).
Инциденција конгениталних аномалија је око 3–5% у популацији. Конгениталне аномалије имају знатан удео у морбидитету и морталитету новорођенчади,
одојчади као и фетуса. Аномалије мозга чине највећу групу – 10/1000 живорођених; конгениталне аномалије срца 8/1000 живорођених; 4/1000 живорођених чине
аномалије бубрега и 1/1000 живорођених аномалије екстремитета. Морталитет
одојчади услед мајор конгениталних аномалија износи око 3/1000 живорођених.
Леталитет за најтеже конгениталне аномалије, као што је аненцефалија, тризомија
хромозома 13 и 18, тешке урођене срчане мане, може да износи и до 100%. (1)
Аномалије мозга чине највећу групу конгениталних аномалија са инциденцијом 10/1000 живорођених. Оне укључују дефекте неуралне тубе као што је спина
бифида, менингокела, менингомијелокела, енцефалокела и аненцефалија. Друге
аномалије ЦНС-а укључују Arnold-Chiardi малформацију и Dandy–Walker синдром, хидроцефалус, микроцефалус, лизенцефалију, полимикрогирију, холопросенцефалију и агенезију корпуса калозума. Клиничка слика je варијабилна (од
благих до тешких и доживотних физичких и менталних поремећаја) .
Конгениталне аномалије срца имају инциденцију 8/1000 живорођених. Мањи
и најчешћи дефекти као што су дефект вентрикуларног септума и дефект атријалног септума имају добру прогнозу, док хипоплазија леве коморе срца има удела
у око 25% свих узрока морталитета услед урођених срчаних мана (УСМ) у првој
години живота.
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Спектар конгениталних аномалија урогениталног тракта је велики, са инциденцијом 5-6/1000 живорођених, и веома често су, чак у 2/3 случајева, удружене
са аномалијама других органских система. Атрезија ануса, езофагуса и стеноза
црева су шест пута чешћи код деце са аномалијама уротракта. Урођене аномалије
уротракта могу бити: а) урођене аномалије бубрега – структурне: дисплазија бубрега, наследна полицистична болест бубрега, цистичне малформације медуле,
обична солитарна циста и др., и морфолошке – агенезија бубрега, прекобројни
бубрег, хипоплазија, хиперплазија, малротација, ектопија, ren arcuatus и др.); б)
урођене аномалије уретера – конгенитални мегауретер, удвојеност уретера, аномалије везикоуретералног споја као што је везикоуретерални рефлукс и др.; ц) урођене аномалије мокраћне бешике и уретре – екстрофија мокраћне бешике, ектопија;
удвојеност, конгенитална валвула задње уретре, дивертикулум уретре, различите
варијанте акцесорне уретре и др. д) урођене аномалије гениталног тракта могу
бити: код мушких гениталија хипоспадија, еписпадија, бифидни пенис, удвојен
пенис, конгенитално одсуство пениса, малформације скротума, малпозиција тестиса, конгениталне аномалије семених путева, урођене аномалије женских гениталија типа ектопије оваријума, аномалије броја и облика оваријума, прекобројни
оваријуми, одсуство једног или оба оваријума, аномалије јајовода, аномалије утеруса, вагине и др.
Конгениталне аномалије екстремитета – дисмелија (инциденција 1/1000 живорођених) се манифестују потпуним или парцијалним одсуством руке или ноге
или мањег дела екстремитета нпр. прста или палца. Најмање 30% свих аномалија
редукције екстремитета удружено је са другим конгениталним аномалијама.
Конгениталне аномалије гастроинтестиналног тракта укључују бројне облике стенозе и атрезије гастроинтестиналног тракта.
Етиологија конгениталних аномалија је комплексна. Код 30–40% аномалија
је непозната. У 20–25% случајева може бити мултифакторска. Мултифакторски
поремећаји настају учешћем већег броја гена (полигенска основа) уз постојање
прага на који делује као окидач неки од фактора спољашње средине током живота.
Мултифакторске болести се не наслеђују по менделовском типу (2).
Искључиво факторима средине тј. тератогенима изазвано је 10–13% конгениталних аномалија. Ту спадају: болести мајке, узраст мајке, узимање лекова током
трудноће, изложеност инфекцији, зрачењу, загађеном ваздуху, близина локација
на којима се смешта опасан отпад, изложеност пестицидима, нуспроизводима
трихалометана, близина индустријске зоне са оловним загађењима и друго.
У 12–25% етиологија конгениталних аномалија има искључиво генетско порекло, а највећи број је узрокован хромозомским аномалијама (3).
Хромозомски поремећаји су узроковани вишком или мањком хромозома (нумеричке хромозомске аномалије), односно хромозомског сегмента (структурне
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хромозомске аномалије). Хромозомске болести углавном су праћене конгениталним аномалијама (4).
Табела 1. Удруженост хромозомских аберација и конгениталних аномалија
Нумеричке хромозомске аберације

Удружене аномалије

S Landgon Down Тризомија 21

УСМ, атрезија дуоденума, атрезија ануса

S Edwards
Тризомија 18

Полихидрамнион/олигохидрамнион, једна
умбиликална артерија, ослабљена активност плода,
микроцефалија, микрофталмија, УСМ, омфалоцела

S Patau
Тризомија 13

Микроцефалија, микрофталмија, полидактилија,
омфалоцела, УСМ, аномалије бубрега, расцеп усне/
вилице/непца

Тризомија 22

УСМ, аномалије бубрега, микроцефалија, расцеп
усне/непца, атрезија ануса

Тризомија 8

Микрофталмија, вишеструке контрактуре зглобова,
спина бифида, УСМ, аномалије бубрега

Тризомија 9

Микрофталмија, микроцефалија, расцеп непца,
УСМ, хидронефроза

S Turner
Монозомија X

Цистични хигром, лимфедем, хидропс, УСМ,
аномалије бубрега

Триплоидија
69,XXX , 69,XXY

УСМ, мртворођење, микроцефалија,
микрофталмија, синдактилија, пес еквиноварус

Структурне хромозомске аберације
S Crie du Chat
Делеција 5p

Микроцефалија, микрогнатија, сколиоза, кратак
врат, УСМ, мале шаке и стопала, синдактилија

S Wolf Hirshorn
Делеција 4п

Микроцефалија, микрофталмија, дијафрагмална
хернија, аномалије бубрега, аномалије кичменог
стуба и ребара, расцеп усне/непца

Делеција 8p

Микроцефалија, кифоза, микрогнатија, УСМ

Делеција 18q

Абнормалности ребара, кифоза, сколиоза,
аномалије стопала, енофталмус

Делеција 13q

Микроцефалија, брахидактилија, УМС,
микрофталмија, микрогнатија, аномалије корпуса
калозума, холопрозенцефалија, хипоплазија палца

Дупликација 15q

Микрогнатија, УСМ, микрогнатија, структурна
асиметрија лица, УСМ, микроцефалија, омфалоцела

Конгениталне аномалије такође могу да се јаве код неких моногенских болести
(5). Моногенске болести су проузроковане мутацијом једног гена. Инциденција
моногенских болести је око 2% у целокупном становништву. Мутација гена може
да се јави у само једном хромозомском пару, или на оба хромозомска пара, али
исто тако и у митохондријалној ДНК.
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Табела 2. Неке моногенске болести праћене конгениталним аномалијама
Моногенске болести

Удружене аномалије

S Silver Rusel

Асиметрија екстремитета, УСМ, расцеп непца, аномалија кукова

S Carpenter

Турицефалија, синдактилија, преаксијална полидактилија, УСМ
Аномалије екстремитета, аномалије ока, УСМ, краниосиностоза,
широк палац, девијација палца, парцијална синдактилија прстију
стопала, хидроцефалус, проптоза, анкилоза лакта
Брахидактилија, микроцефалија, микропенис, сколиоза, мало
стопало
УСМ, пулмонална стеноза, кифоза, сколиоза
Кратка ребра, полидактилија, ризомелична микромелија, УСМ,
мегауретер, хидронефроза, хипоспадија, мртворођење
Дефект вертебри, атрезија ануса, трахеоезофагеална фистула,
дисплазија радијуса, УСМ, аномалије бубрега, дијафрагмална
хернија, омфалоцела
Комплексна УСМ, расцеп непца, агенезија корпуса калозум и
септума пелуцидума, микроцефалија, микрогнатија, микропенис,
полидактилија, хидроцефалус, менингомијелоцела
Непостојање абдоминалне мускулатуре, аномалије мокраћне
бешике и бубрега, гастрошиза, хипоплазија плућа, мртворођење
Микроцефалија, микрогнатија, мултипле синостозе, сколиоза,
аномалије стопала
Брахицефалија, микроцефалија, аномалије стопала, синдактилија,
олигодактилија, хипоплазија церебелума
Ризомелично скраћење екстремитета, брахидактилија,
тораколумбални гибус
Преломи костију, абнормалност ребара, макроцефалија, кратки
екстремитети, абнормалности тибије, сколиоза, мртворођење

S Pfeiffer
S Prader–Willi
S Noonan
S Elis van Creveld
VACTER асоцијација

S Smith–Lemli–Opitz
S Prune belly
S Seckel
S Cornelia de Lange
Achondroplasia
Osteogenesis imperfecta

Табела 3. Нajчешћа удруженост конгениталних аномалија
Основна

Удружене

Tetralogia Fallot

Брахидактилија, проптоза, долихо/скафоцефалија

AV cannalis communis

Тризомија 21

Дијафрагмална хернија

Аномалије ЦНС-а, остале аномалије гастроинтестиналног тракта,
аномалије скелета, атрезија хоана, генитоуринарне аномалије, као
и придруженост хромозомских аберација, а најчешће тризомијâ 21
и 18
Дијафрагмална хернија се може јавити удружена са синдромима
Fryns, Becwik–Wiedeman, Pierre- Robin

Omphalocelе

Хромозомске аномалије, УСМ, генитоуринарне аномалије,
холопрозенцефалија, енцефалоцела, мишићно–скелетне аномалије

46

Јадранка Јовановић-Привродски

Gastroshisis

аненцефалус, расцеп усне и непца, ектопија срца, АСД,
дијафрагмална хернија, сколиоза, синдактилија и синдром „amniotic bend“

Anencephalia

Хромозомске аномалије, аномалије других органских система

Microcephalia

Хромозомске аномалије, УСМ, аномалије бубрега, аномалије
дигестивног тракта

Приступ конгениталним аномалијама је мултидисциплинаран и зависи од
више фактора: типа аномалије, обима, етиологије и постојања удружених аномалија. Од свих ових фактора зависи даља евентуална терапија (хируршка, медикаментна рехабилитациона итд.), али исто тако и прогноза, која може бити добра
или лоша. Иако су мање тешке конгениталне аномалије често хируршки корективне, постоји одређен емоционални и економски притисак на породице и друштво у
целини, јер често не може да се да одговор на питање везано за узрок, рекурентни
ризик и превентивне мере чији је циљ смањење преваленције и рођења деце с
морбидитетом и морталитетом услед конгениталних аномалија (6). Сви ови елементи укључују тим, те је стога изузетно важна сарадња педијатра и клиничког
генетичара у приступу деци која имају конгениталне аномалије (7).

ЛИТЕРАТУРА
1. Crider KS, Cleves MA, Reefhuis J, et al. Antibacterial medication use during pregnancy and
risk of birth defects: National Birth Defects Prevention Study. Arch Pediatr Adolesc Med
2009; 163: 978–985.
2. Brinkman RR, Dube MP, Rouleau GA, et al. Human monogenic disorders - a source of novel
drug targets. Nat Rev Genet 2006; 7: 249–260.
3. Lupski JR, Stankiewicz P. Genomic disorders: molecular mechanisms for rearrangements and
conveyed phenotypes. PLoS Genet 2005; 1: e49.
4. Roizen NJ, Patterson D. Down’s syndrome. Lancet 2003; 361: 1281-1289.
5. Traeger-Synodinos J. Real-time PCR for prenatal and preimplantation genetic diagnosis of
monogenic diseases. Mol Aspects Med 2006; 27: 176–191.
6. Јовановић-Привродски Ј. Могућност пренаталне дијагностике конгениталних аномалија. У: Стефановић С, Маглајлић С. Kонгениталне мане у неонаталном узрасту. Нови
Сад: Артас, 2006: 169–175.
7. Јовановић-Привродски Ј. Клиничка генетика у пракси педијатра. 12 семинар Педијатријске школе Србије. Зборник радова: 55–61.

47

2.2. САВРЕМЕНА ДИЈАГНОСТИКА
КОНГЕНИТАЛНИХ МАЛФОРМАЦИЈА
Александар Крстић
Академија медицинских наука СЛД, Београд
Увод
Конгениталне малформације (КМ) можемо да сматрамо за хроничне, незаразне болести плода, детета и одрасле особе (1). Разумевање њиховог настанка даје
развојна генетика, која се бави морфогенезом нормалног и аномалног развоја тела.
Њихово клиничко испољавање проучава антропомедицинска дисциплина коју
називамо дизморфологија (2, 3).
Значај КМ је у здравственом оптерећењу појединца, породице и друштва.
Њихова значајна инциденција (4–5% КМ) и преваленција намеће потребу савременог скрининга и дијагностике у циљу превенције рађања детета са КМ (3). КМ
представљају знатно социо-економско оптерећење, али утичу и на популационе
ресурсе и представљају етичке изазове савременог друштва, јер је број преживеле
деце са КМ повећан због вишег нивоа стандарда и бољих, успешнијих зравствених
услуга.
Предмет нашег изучавања биће: развојна генетика и дизморфологија; пропедевтика конгениталних малформација; дизморфолошке базе података, нпр. ПОССУМ; имиџинг методе у дијагностици конгениталних малформација; генетски
тестови у дијагностици конгениталних малформација (биохемијски, цитогенетски, молекуларно-генетски, укључујући генетски инжењеринг); шта можемо да
закључимо сада о овом проблему.
Циљ овог рада је да педијатру олакша приступ пацијенту са КМ, а да будућем
клиничком дизморфологу или супспецијалисти укаже на савремене могућности
разумевања, дијагностике и третмана деце са КМ.
Развојна генетика и дизморфологија
Неопходно је познавање мејозе, цитогенетике и ембриолошког развоја плода.
То омугућава да се разумеју нормална и патолошка морфогенеза, која настаје под
утицајем нормалних и мутираних гена, мултифакторски (полигени и средина) или
је резултат дејства чинилаца средине (тератогени ефекат). Молекуларна основа
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ембриогенезе и мутације које резултирају у дизморфологији све чешће се могу
открити код људи захваљујући испитивању генома и контролних механизама деловања гена.
Пропедевтика конгениталних малформација
Не интересује нас шта је нормално, већ шта је најчешће и шта се разликује
тако да одступа у структури и функцији. Када нађемо једну од конгениталних
мајор малформација тада се ради о: (а) малформацији, која је је структурални
дефект настао због примарно ненормалног развојног процеса; (б) дизрупцији,
која је структурални дефект настао прекидом или поремећајем у примарно нормалном развојном процесу; (в) деформацији, која је одступање (абнормалност) у
облику или положају дела тела, изазвана механичком силом која нема интензитет
за деструкцију; (г) дисплазији, која је патолошка организација ћелија у ткиву; (д)
секвенци, са структуралним дефектом или се ради о механичкој сили која је довела
до мултиплих секундарних ефеката; (ђ) или пак о синдрому, који је мултипла аномалија изазвана појединачним, основним узроком, а аномалије настају независно
и не као секвенца. Минор конгениталне малформације су израз тератогенезе, али
немају функционални значај, већ су козметичког карактера. Минор малформације
су: (а) наелектрисана коса; (б) епикантус (унутрашни угао прекривен); (в) хипертелоризам (повећано растојање између унутрашњих углова оба очна отвора – вече
од 3, 8 cm); (г) ниско постављене ушне шкољке; (д) ушни привезак усмерен пут
горе или према окципуту; (е) малформисане и/или асиметричне ушне шкољке;
(ф) високо непце (готско или заравњено); (г) заравњен, узак, избраздан језик; (х)
пети прст савијен (клинодактилија) или има само једну флексиону бразду (због
брахимезофалангије); (и) једна једина фелексиона бразда на длану (линија четири прста); (ј) Сиднејска бразда (проксимална бразда длана завршава се на ивици
хипотенара длана); (к) радијална петља на петом прсту; (л) на нози трећи прст
дужи од другог, једнак с другим или растојање између палца и првог прста веће од
0,6 cm, као и уздужна бразда на табану (4). Постојање три од дванаест наведених
минор малформација је довољно да се посумња на неку од мајор малформација и
покуша њено откривање. Када на основу главне тегобе, симптома и необичног изгледа пацијента посумњате на мајор конгениталну малформацију, потребно је да
се уради: детаљна анамнеза, почев од преконцепције, о току трудноће, посебно за
период органогенезе (прво тромесечје), преко перинаталног периода до тренутка
доласка на консултацију; породична анамнеза (направити родослов и видети да
ли у мајчиној или очевој породици има истих или сличних симптома и знакова);
испитати или сазнати колика је инциденција и преваленција КМ (Даунов синдром
у Војводини има инциденцију 1,22%, а преваленцију 1 : 3000), евентуалне КМ у
популацији којој пацијент припада; да ли има етничко испољавање, једном речју
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колики је ниво тератогенезе тамо где пацијент живи и одакле је пореклом. Водити
рачуна о феномену кластеровања појаве КМ у времену и простору (кад се негде
роди дете с Дауновим синдромом, очекујте појаву следећа два пацијента са истом дијагнозом). Ово доста упућује на срединске чиниоце (вируси, нутриција или
токсични хемијски утицаји, који повећавају тератогензу). Утицај узраста родитеља: старост мајке повећава број деце рођене с хромозомопатијом, а старији отац
повећава генске мутације. Испољавање КМ у зависности од пола (код мишићне
дистрофије Дишен, носиоци мутираног гена су жене, а мушкарци оболевају). У
физичком прегледу треба обратитити пажњу на следеће аспекте: свесност, величину и пропорције тела, дужину односно висину, појаву асиметрије двојних делова тела, облик и релативну величину главе, облик кичменог стуба, распон руку,
горњи и доњи сегмент тела – све то треба мерити и упоређивати с вредностима
нормалне популације тога узраста. Постоје табеле, односно мапе с графиконима
или кривуље у перцентилима раста, обима главе, величине шаке, стопала, дужине
ушију, дужине очних отвора; као и колор слике дужице, и запреминска табела
тестиса (орхидометрија). Сва мерења која су изнад 90. односно 97. перцентила или
изнад 2СД, оносно 3СД, и испод 10. односно 3. перцентила, или у стандардним
девијацијама испод минус 2СД или минус 3СД, могу да буду патолошка. Посебно
је важно уочавање карактеристика лица: облик главе и лица, постављеност и величина очију (монголоидан/антимонголоидан положај, хипер- или хипотелоризам),
облик и величина носа и уста, моделовање и позиција ушију. Треба да се забележе
пропорције екстремитета, каква је мишићна маса и тонус мишића, покретљивост
и контрактуре зглобова, структура шака и стопала, нпр. облик, дужина и број
прстију, дерматоглифске шаре, структура ноктију. Урадити преглед коже (васкуларне и пигментне промене), као и преглед спољашњих гениталија. Сва ова истраживања треба да нам укажу на евентуално постојање КМ у неком од органа.
Неопходан је детаљан запис и фото-документација оног што смо нашли. Када се
нађе нека промена, она се тражи и код родитеља и других сродника да се види да
ли је наслеђена и како се наслеђује.
Дизморфолошке базе података
Оне могу да послуже клиничарима за дијагностику мултиплих малформационих синдрома код деце. Број публикованих дизморфолошких синдрома износи неколико хиљада. Једна таква база података је ПОССУМ (Pictures of Standard
Syndromes and Undiagnosed Malformationes – слике стандардних синдрома и недијагностикованих малформација). То је аустралијски компјутерски програм направљен на Мардок Институту за истраживања КМ, Мелбурн, Аустралија (5, 6).
Сакупљање материјала отпочело је 1980. Свако издање ПОССУМА садржи: атлас
симптома (traits), опис синдрома, референце из литературе за синдроме, приме50
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ре пацијената са постављеном дијагнозом синдрома и илустрације, ртг снимци
и видео клипови синдрома. Када смо почели да га употребљавамо 1994. године,
ПОССУМ бр. 4 састојао се од персоналног рачунара са хард-диском и интерактивним видео рекордером, колор видео монитором и принтером. Он је садржавао и
ОССУМ бр. 2. Постојала је база података са 1400 синдрома и 19 000 фотографија
пацијената. Било је регистровано 1265 симптома и закова (traits), што подразумева називе малформација, минор аномалија, неуролошке, биохемијске, менталне,
хромозомске и генетске карактеристике. Када се одреде симптоми, ставе се у програм и он избаци листу са свим компатибилним синдромима. Треба издвојити из
групе предложених синдрома онај који одговара правој дијагнози. Додатна студија
литературе је неопходна да се потврди изабрана дијагноза. Последње издање које
смо ми набавили и користили у нашој дизморфолошкој амбуланти је 5.7,1, која
укључује и ОССУМ, и то на ЦД-у. Програм има 2 900 синдрома, 37 000 слика и
садржи 1331 симптом. Овај софтвер је сада приступачан и јефтин, јер се преко
Интернета може добити и употребити као персонална копија wеб сајта, која има
250 најчешћих синдрома и 1000 слика (7). Предлажемо да се користи и The London
Dysmorphology Database (употребљавали смо је 1993. године), јер је веома повољна
за дијагностику, посебно аномалија ЦНС-а.
Имиџинг методе у дијагностици конгениталних малформација
Ту спада читава палета старих, нових и најновијих метода дијагностике КМ,
почев од рендгенографије, радиоскопије са и без контрастних средстава (никако
не примењивати у доба органогенезе, јер су тератогени и мутагени), преко ултразвука, компјутеризоване томографије (најновија 64-слајсна ЦТ), магнетске
резонанције и ангиографије. Ове дијагностичке методе се скоро свакодневно побољшавају. Посебно истичемо ултразвук 4Д колор доплер, помоћу кога можемо
већ у 12. недељи интраутерусног развоја да откривамо аномалије срца и да визуализујемо како плод изгледа и каква му је покретљивост. Педијатар треба да зна
индикације за њихову употребу, као и појавни облик исте аномалије у различитим
методама. Сматрамо да ултразвук треба да постане у скорој будућности неопходно
употребљиво знање сваког лекара, а посебно сваког педијатра у његовом свакодневном раду (8).
Генетски тестови у дијагностици конгениталних малформација – биохемијски,
цитогенетски и молекуларно-генетски.
Преглед пренаталних, перинаталних скрининга и дијагностичких тестова дат
је прегледно у десет чланака у монографији Академије медицинских наука под
називом „Генетски тестови за савременог лекара“ (3).
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Шта можемо да закључимо сада о овом проблему?
КМ су на рођењу честе, а и њихова преваленција је велика. Различите КМ могу
да погоршавају функционисање виталних органа на рођењу и после њега. Употребом ултразвука опстетричар је у стању да их интраутерусно открије и непосредно
интервенише палијативним или хируршким интервенцијма или да хитно планира
корективну хирургију за већину деце с мајор КМ (3, 9). Решавање морбидитета и
морталитета од КМ последњи је и најтежи посао у стратегији смањења перинаталне смртности. КМ су оптерећење за породицу и друштво. Веома су деликатни
етички аспекти решавања судбине деце са КМ и у том смислу су потребни даљи
напори, едукација и адекватан став о сваком случају посебно, као и усвајање филозофско-религиозног стратешког приступа решавању проблема живота или смрти
(циљани побачаји). Будућност је у преконцепцијској дијагностици, примени генске терапије и матичних ћелија у решавању неких од узрока КМ (10).
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2.3. ПРЕНАТАЛНА ДИЈАГНОСТИКА
КОНГЕНИТАЛНИХ АНОМАЛИЈА
Александар Љубић, Јeлена Стаменковић
Клиника за гинекологију и акушерство, Клинички центар Србије, Београд
Развој пренаталне дијагностике је омогућио откривање великог броја малформација фетуса. Веома брз развој сонографије с бројним модалитетима током
последњих деценија допринео је сагледавању морфологије фетуса. Клиничка примена дводимензионалног Б-мода, М-мода, доплера (колор, енергетског, ткивног,
хармоник) и тродимензионалног ултразвука дају детаљне информације о анатомији, функцији и хемодинамици, што је предуслов савремене дијагностике и терапије. Брз развој базичних наука, техникâ молекуларне генетике и цитогенетике
омогућили су веома рану детекцију етиологије и присуства удружених поремећаја.
Нова сазнања, с применом савремених технологија као што је нуклеарна магнетска резонанција (НМР), довела су до веома ране и прецизне дијагностике. Поред
већих могућности у раној дијагностици, уведене су и нове процедуре феталне и
неонаталне терапије, у мањој мери инвазивне, са знатно бољим перинаталним
исходом.
Приступ фетусу с конгениталним аномалијама обухвата:
1. Дијагностику конгениталних аномалија фетуса која може бити неинвазивнa
и инвазивнa.
Неинвазивна дијагностика подразумева испитивање морфологије и функције
фетуса с проценом директних и индиректних знакова поремећаја стања плода.
Скрининг конгениталних аномалија неинвазивном дијагностиком почиње у првом триместру трудноће, а обухвата ултразвучни преглед и биохемијски скрининг
првог и другог триместра трудноће.
Ултразвучни преглед у првом триместру обухвата верификовање нухалне
транслуценције (НТ), која је информативна за ризик од анеуплоидије. Дебљина
феталне НТ повећава се са дужином осе теме–тртица (ЦРЛ) и зато је у утврђивању
да ли се ради о повећаној НТ или не најважније утврдити тачну старост гестације
(1).
Биохемијски скрининг у првом триместру подразумева одређивање концентрације слободног бета ХЦГ-а, и протеин плазме А - ПАПП-А, тзв. „дабл тест“. Од
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наведених хормона, код мајки с фетусом са Дауновим синдромом (ДС), једино су
повећане концентрације слободног бета ХЦГ-а (Мед 2,15 МоМ; 1,94–2,33 МоМ) односно смањене концентрације ПАПП-А (Мед 0,51 МоМ, 0,44–0,56 МоМ) показале
сигнификантну везу с постојањем хромозомопатија. Користећи оба ова параметра
у комбинацији с годинама старости мајке, стопа детекције тризомије 21 је око 60%.
Уколико се у процесу скрининга заједно користе УЗ скрининг, мерењем вредности
дебљине нухалне транслуценције, и концентрације слободног бета ХЦГ-а и ПАПП-А, стопа детекције анеуплоидија пење се на 90% (6,7).
Ултразвучни преглед у другом триместру
Читав низ сонографских маркера може указати на повећану могућност поремећаја кариотипа плода. Најчешће хромозомопатије су тризомије 21, 18 и 13, Тарнеров синдром (45X), 47XXX, 47XXY, 47XYY и триплоидија. У првом триместру,
чест знак да се ради о хромозомопатији је повећана нухална транслуценција. Касније у трудноћи, свака хромозомопатија има специфични фенотипски изглед, односно специфичне аномалије.
Тризомија 21 манифестује се чешћом појавом благе вентрикуломегалије,
„спљоштеним изгледом лица“, нухалним едемом, атриовентрикуларним септалним дефектима, дуоденалном атрезијом, скраћивањем удова, клинодактилијом и
хипоплазијом средње фаланге малог прста и другим (8).
Тризомија 18 може бити праћена појавом лобање у облику јагоде, цистама
хороидног плексуса, изостанком развитка корпуса калозума, увећаном цистерном
магном, расцепом непца и уста, талипесом или “планинарском петом” и другим
(8).
Код тризомије 13 најчешћи дефекти су холопрозенцефалија и с њом повезани
дефекти лица, микроцефалија, срчане и бубрежне аномалије и други (8).
Триплоидија код које сувишни сет хромозома потиче са очеве стране повезана
је с појавом моларне плаценте и овакве трудноће ретко опстану после 20. недеље.
Када сет сувишних хромозома потиче од мајке, трудноћа се може наставити до
трећег триместра. Плацента је нормалне конзистенције, а фетус буде тешко заостао у расту, и то по асиметричном типу. Често постоји блага вентрикуломегалија,
микрогнатија, срчане аномалије, мијеломенингоцела, синдактилија и деформитет
палца на нози (8).
Најчешће аномалије полних хромозома, осим Тарнеровог синдрома, јесу 47,
XXX, 47, XXY и 47, XYY. Код деце са 47, XYY физички изглед, ментални развитак
и фертилност су нормални. Међутим, у поређењу са нормалном децом, они имају
благе поремећаје говора и читања, импулсивнији су и хиперактивни, а имају и тенденцију агресивнијег понашања. Код Клинефелтеровог синдрома (47,XXY) и код
жена с поремећајем 47, XXX изразито је мали ризик од менталне ретардације. Код
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47, XXX, фертилност је обично нормална, док су 47, XXY особе стерилне. Код 47,
XXY, минор конгениталне аномалије налазе се у око једне четвртине новорођенчади, а најчешћа је клинодактилија.
Биохемијски скрининг у другом триместру
Између 15. и 18. недеље гестације, средње вредности АФП, естриола, укупног и слободног бета ХЦГ-а и инхибина А разликују се од нормалних – ризик за
тризомију 21 је повећан ако су нивои ХЦГ-а и/или инхибина А високи, а алфафетопротеина и/или естриола ниски. Нивои ових протеина и стероидних хормона
варирају с гестационом старошћу трудноће. Код тризомије 21, вредности АФП и
некоњугованог естриола у другом триместру су око 25% ниже него вредности код
нормалних трудноћа, док је серумски ХЦГ око 2 пута виши од нормалних вредности. Сензитивност самог АФП је мала, и ако се користи само тај параметар биће
откривено мање од 30% фетуса са ДС.
Инвазивне процедуре пренаталне дијагностике подразумевају узимање различитих узорака у циљу испитивања природе и узрока поремећаја фетуса, као и
процене прогнозе обољења, при чему се користе технике циотегенетике, флуоресцентна ин ситу хибридизација (FISH) технике и ДНК, тј. генске анализе. Генетска
испитивања је сада могуће учинити из само једне ћелије (методом PCR), тако да
је могуће доћи до информација о стању фетуса из овог малог броја ћелија. Такође
осим PCR технике могу се користити и друге, као што су цитогенетска анализа,
FISH, спектрална анализа кариотипа, везане (linked) анализе, комплементарна
ДНК, „fluorescence-activated chromosome sorting“ (FACS), гел-сепарација, „ligae
chain reaction“ (LCR), и као удаљена могућност – клонирање. Цитогенетске и генске анализе нам омогућују испитивање великог броја наследних обољења. Испитивање крвне слике, биохемијског, имунолошког, коагулационог, метаболичког
и ацидо–базног статуса са великом прецизношћу указује на стање фетуса, угроженог разним обољењима (алоимунизација, инфекција, интраутерусни застој у
расту и друго).
Амниоцентеза
Безбедност извођења амниоцентезе под сонографском контролом допринела
је њеном ширем коришћењу. Сматра се да је проценат побачаја или интраутерусних смрти плода који се јављају после амниоцентезе мањи од 0,5%. Најчешће
компликације су мања интраамнионска крварења, руптуре овојака, инфекције.
Ове компликације се односе и на остале интервенције. Касних осамдесетих година уведена је рана амниоцентеза, у периоду између 10. и 13. недеље гестације,
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а у студијама објављеним по завршетку трудноћа код којих су ове интервенције
извршене наводи се да је губитак фетуса након ове процедуре између 3% и 6%.
Биопсија хориона
Узимање дела хориона омогућава да веома рано поставимо дијагнозу извесних
поремећаја, што посебно има значаја код болести с веома лошим постнаталним
исходом (мишићна дистрофија). Биопсија се врши од 8. дo 14. недеље гестације и
сматра се да је ризик од компликација после ове интервенције између 1% и 2%.
Кордоцентеза
Усавршавање технике је подразумевало истовремену примену ултразвука у
циљу контроле пута игле за пункцију, као и одређивање инсерције пупчаника као
најпогоднијег места за пункцију умбиликалних крвних судова.
Развој строго контролисаних инвазивних дијагностичких поступака омогућио
је добијање било ког узорка који је потребан за дијагнозу обољења. У индикованим случајевима примењује се биопсија коже, биопсија јетре, бубрега, мишића и
тумора. Развој лабораторијских поступака је довео до све већих могућности за
постављање егзактне дијагнозе.
Преимплантациона дијагностика
Развој преимплантационе генетске дијагностике постао је могућ проналаском
технике PCR а у примени је и FISH. Преимплантациона дијагностика подразумева
издвајање једне или више ћелија из најранијих стадијума развоја хуманог ембриона, са анализом појаве разних наследних обољења. Ова интервенција се врши пре
ембриотрансфера, приликом процеса вантелесне оплодње ембриотрансфером.
Могуће је, процесима микроманипулације, посебним инструментима и контролом
помоћу микроскопа, урадити биопсију поларног тела нефертилизованог ооцита,
екстраховати једну од 8 бластомера, или урадити биопсију трофоектодерма. Ова
метода омогућује да се ембриотрансфер врши само здравим преембрионима.
2. Прогноза конгениталних аномалија фетуса зависи од типа, обима и еволуције поремећаја, постојања удружених аномалија, хромозомопатија и инфекција,
као и од гестацијске старости плода. Прогноза се грубо може поделити на леталну,
несигурну и добру.
3. Терапија конгениталних аномалија фетуса – антенатална терапија – може
бити медикаментна и/или хируршка. Она се, за сада, може разматрати у случајевима тахиаритмија, поремећаја штитасте жлезде, хидропса, спине бифиде, менин56
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гомијелоцеле, цистичне аденоматоидне малформације плућа, дијафрагмалне херније, плеуралних ефузија, опструкционих уропатија и одређених аномалија срца,
нпр. аортне и пулмоналне стенозе. Озбиљна прогноза намеће строге критеријуме
за пренаталну терапију, а они су веома специфични за поједине аномалије.
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3.1. МЕТАБОЛИЧКА АДАПТАЦИЈА
НОВОРОЂЕНЧЕТА
Милош Јешић
Универзитетска дечја клиника, Београд
Када се говори о адаптацији новорођенчета на екстраутерусни живот, најчешће се наводи кардиореспираторна адаптација. Иако метаболичка адаптација
није тако драматична, она је подједнако важна за преживљавање новорођенчета у
спољној средини. У питању су бројни, међусобно повезани процеси, који се можда
најједноставније приказују такозваним метаболичким троуглом: хипогликемија,
хипоксија и хипотермија (1). Ове три тачке троугла су заправо почетне тачке,
односно иницијатори метаболичко-хормонске каскаде кроз коју новорођени организам треба да успостави нову метаболичку равнотежу.
Хипогликемија
Гликемија фетуса је зависна од гликемије мајке и износи 70–90% гликемије
мајке. Око 60% глукозе коју преузима плацента претвара се у лактат и прелази
у крвоток фетуса и мајке у односу 1/3. Поред могућности коришћења лактата,
глукоза је у физиолошким условима ипак главни енергетски извор за фетус. Доминантни хормон оваквог енергетског метаболизма је инсулин.
Одмах по рођењу се прекида веза са мајком као извором глукозе, а дејство
стресних фактора (хипоксије и хипотермије) повећава потрошњу глукозе. Први
извор глукозе у тој ситуацији је гликоген јетре, чија количина се повећа од 8. недеље трудноће до порођаја 15 пута (2). Иако је гликогенолиза у току, већ у 1–2. сату
живота (управо у моменту када гликемија достиже најнижу вредност) започиње
и глуконеогенеза. Ова два процеса су једини извори енергије пре него што почне
исхрана. Гликогенолиза обезбеђује око 30% потреба за глукозом, а за остатак је
одговорна глуконеогенеза. Прекурсори глуконеогенезе су лактат, аланин и глицерол, који обезбеђују 30%, 5–10% и 5–7% глукозе, респективно, добијене овим
биохемијским процесом. Резерве гликогена у јетри се истроше за просечно 12 сати.
Даље одржавање нормогликемије омогућава глукоза из млека или ендогено створена у процесу глуконеогенезе. И поред тога, ниво глукагона је висок у целој првој
недељи живота (2).
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У првим сатима живота за мозак су посебно важни и резервни извори енергије (кетони, лактат, глицерол и амино киселине) од којих може настати пируват
и даље у Кребсовом циклусу аденозин трифосфат (АТП). Новорођеначки мозак
може да користи кетоне као извор енергије 5-40 пута већом брзином него мозак
старијег детета или одрасле особе. Лактати су такође резервни извор енергије,
нарочито у прва 2–3 сата живота. Новорођенче подмирује 70% енергетских потреба из глукозе, а 30% из кетона и лактата. Захваљујући резервним изворима енергије
новорођеначке хипогликемије су најчешће асимптоматске. Претходне чињенице
објашњавају зашто још увек није позната чврста корелација између гликемије у
серуму и оштећења мозга код новорођенчета.
Већ у првом дану живота важан извор енергије постају масти. У 8. сату живота, упркос нормалној концентрацији слободних масних киселина, још увек се
не одвија липолиза. Међутим, од 12. сата живота липолиза почиње, а у 2–3 дану
је скоро на нивоу липолизе старије деце и чини 25% енергетске потрошње новорођенчета.
Метаболичка адаптација и хормонски статус
У прва 2 сата живота долази до наглог пада концентрације инсулина и пораста глукагона (гликогенолиза). Пораст концентрације глукагона, 1–2 сата касније,
прати пораст и других хормона који утичу на процесе гликогенолизе и глуконеогенезе: адреналина, хормона раста и кортизола. Истраживањима на анималном
моделу je доказано да липолизу у раном новорођеначком периоду подстичу не
само наведене хормонске промене, већ и пораст концентрације адипонектина и
лептина. Енергична липолиза је важан аспект метаболичке адаптације новорођенчета и има пуни смисао у сазнању да после неколико дана од рођења доминантан
извор енергије за срчани рад представља оксидација масних киселина (3). Важну
улогу у процесу липолизе имају и тироидни хормони, чији је пораст концентрације у првим данима живота добро познат.
Хипоксија
Парцијални притисак кисеоника (pO2) је у феталној циркулацији неколико
пута нижи него после рођења. Организам фетуса се делимично „брани“ од овако ниских вредности већим бројем еритроцита и померањем криве дисоцијације
оксихемоглобина. Показало се, међутим, да је низак pO2 заправо фактор заштите
фетуса од токсичности кисеоника, јер повишен pO2 код екстремно незреле новорођенчади може довести до тешког поремећаја сазревања бројних ткива.
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Одмах по рођењу долази до вишеструког повећања pO2 и интензитета метаболизма, односно брзине стварања енергије. Према скоријим сазнањима, ове процесе на ћелијском нивоу прати вишеструко повећање броја митохондрија које има
двоструко користан ефекат: повећање оксидационог метаболизма, али и заштиту
од хипероксије, која најштетнији утицај током животног века има у новорођеначком узрасту (4).
Хипотермија
Телесна температура одржава равнотежу између стварања и одавања топлоте
организма. Телесна температура фетуса је 0,3–0,5 оС већа од температуре организма мајке. Ова температурна разлика се одржава при променама телесне температуре мајке, чак и када је мајка фебрилна. Интензитет стварања топлоте је већи
код фетуса него код мајке, односно одрасле особе. Одавање топлоте организма
фетуса се одвија на два начина: око 85% топлоте се одаје преко пупчане врпце
у циркулацију мајке, а око 15% се одаје директно у амнионску течност и даље у
зид утеруса према абдомену мајке. Чињеница да је главни начин одавања топлоте
фетуса преко циркулације мајке довела је до даљих истраживања са занимљивим
закључцима. Показало се, пре свега на анималном моделу, да смањење умбиликалне циркулације (оклузија, пролапс пупчаника) доводи до пораста температуре фетуса, при томе и феталног мозга, који је тада осетљивији на хипоксично оштећење.
Истраживањима је потврђено да се у обрнутој ситуацији, код хипертермије мајке,
умбиликална циркулација значајно смањује, што није пожељно. Стога се у склопу режима трудноће не препоручује интензивно физичко вежбање или купање у
нефизиолошки загрејаној води, јер се у таквим ситуацијама може јавити непредвиђена хипоксија и ацидоза фетуса.
У новорођеначком периоду постоје два главна облика термогенезе: путем дрхтања и термогенеза без дрхтања. Оба облика термогенезе у феталном периоду
инхибирају антилиполитичким дејством аденозин и простагландин Е2. Контрарегулаторни хормони који стимулишу липолизу су катехоламини и тироидни
хормони, чија је концентрација ниска у феталном, а висока у првим данима живота. Непосредно по рођењу спољна температура је око 10 оС степени нижа од
in utero температуре. Опстанак у спољашњој средини je могућ ако се стварање
топлоте вишеструко повећа. Термогенеза путем дрхтања нема већи значај јер
су мишићи новорођенчета незрели за ефикасно стварање топлоте овим путем.
Термогенеза без дрхтања је главни начин стварања топлоте и то из смеђег масног
ткива, које се разликује морфолошки и метаболички од белог масног ткива.
Смеђе масно ткиво садржи више митохондрија, има више масних вакуола, богату
симпатичку инервацију и веома добру прокрвљеност. Локализовано је супкутано
на врату и интерскапуларно, потом медијастинално, паравертебрално и око
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бубрега. Нагло успостављање липолизе је у корелацији са порастом потрошње
кисеоника. Уобичајени хипоксички стимулус, као што је прво купање, може имати
снажан утицај на интензивирање липолизе. Стога се сматра да није важно само
утврдити уредне виталне знаке (Апгар скор), већ и проверити да ли је оксигенација
(кисеонични статус) новорођенчета задовољавајућа пре него што се обави прво
купање (5).
Ефекат исхране млеком
Показало се да су метаболичка и гастроинтестинална адаптација уско повезани. Почетак исхране млеком стимулише секрецију интестиналних регулаторних пептида који утичу на развој гастроинтестиналног тракта. Новорођенчад на
природној исхрани имају ниже вредности гликемије него на млечној формули,
што је вероватна последица мање количине глукозе у мајчином млеку. Серумска
концентрација кетона је, међутим, значајно виша код беба на природној исхрани,
што сугерише не само кетогени одговор на нижу концентрацију глукозе, већ директно кетогено дејство природне исхране. Овај позитиван ефекат на липолизу
je откривен међу последњима, као још једна од низа предности природне исхране
над млечном формулом (2).
Превремено рођено дете
Деценијама раније су биле прихваћене ниже референтне вредности гликемије за превремено рођену децу. Стога се погрешно сматрало да она боље подносе
хипогликемију. Временом се показало да је референтна вредност хипогликемије
иста, без обзира на гестациону старост. До овог закључка се дошло бројним студијама уз примену нових, усавршених режима неге и исхране, пре свега поштујући
принцип што ранијег спровођења исхране. Ипак, испитивања метаболичке адаптације превремано рођене деце указују на следеће: још увек је отворено питање
способности за глуконеогенезу превремено рођене деце јер неке студије указују
на недовољну, а неке на глуконеогенезу сличног интензитета као код терминске
новорођенчади. Када је реч о искоришћавању масти, доказано је да је способност
за стварање енергије на овај начин значајно мања. Истовремено је ниво инсулина
(инхибитора липолизе) виши него код терминске новорођенчади.
Рани почетак исхране је изузетно важан за развој гастроинтестиналног
тракта, јер млеко има не само нутритивну улогу, већ остварује и фармаколошку
стимулацију. Забележени профил амино киселина у плазми и цревних пептида
значајно се разликује у односу на терминско новорођенче.
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Показало се да начин исхране има важну улогу у стимулацији излучивања
хормона као дела метаболичке адаптације. Пораст концентрације анаболичких
хормона је забележен када се превремено рођено дете храни порцијама млека у
временским интервалима, што није случај када се исхрана спроводи континуирано назогастичном сондом (2).
Претходне чињенице указују да је метаболичка адаптација превремено рођеног детета одложена и отежана у односу на терминско, што значи да се метаболизам превремено рођеног детета одвија према феталном обрасцу који одговара
периоду трудноће када је дошло до порођаја.
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3.2. КАРАКТЕРИСТИКЕ
ЦИТОПЛАЗМАТСКОГ
НАЧИНА НАСЛЕЂИВАЊА И
КЛИНИЧКОГ ИСПОЉАВАЊА
МИТОХОНДРИЈАЛНИХ БОЛЕСТИ
Маја Ђорђевић, Милена Ђурић
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије,
„Др Вукан Чупић”, Београд
Митохондрије су мале, тек електронским микроскопом видљиве органеле
у којима се одвијају бројне метаболичке реакције. Елипсастог су облика, имају
спољашњу и унутрашњу мембрану која је извијугана и ствара такозване „митохондријалне кристе”. Митохондрије се налазе у свим ћелијама организма осим у зрелим еритроцитима. Највише их има у ткивима са најинтензивнијом потрошњом
енергије. У митохондријама се одвија аеробна оксидација масних киселина, аминокиселина и пирувата, којом се преко Кребсовог циклуса ослобађају електрони,
који затим улазе у процес оксидативне фосфорилације. Оксидативна фосфорилација (ОФ), односно ланац преноса електрона, састоји се од 5 ензимских комплекса
чији је крајњи циљ производња енергије и стварање једињења богатих енергијом,
као што је аденозин трифосфат (АТР). Ензими ОФ су кодирани од стране митохондријалне и нуклеарне ДНК (1).
И поред тога што се у митохондријама одвијају бројни метаболички процеси,
под појмом митохондријалних болести подразумевају се поремећаји оксидационе
фосфорилације. Према новијим подацима, сматра се да је инциденција ових болести на рођењу око 1:10 000, а ако се инциденција односи на укупну популацију
процењује се на око 1:5 000. Митохондријалне болести по многим ауторима спадају у најчешће урођене болести метаболизма (2–4).
Митохондријална ДНК
Митохондријална ДНК (мтДНК) је мали двоструки циркуларни молекул од
16, 6 кб. Знатно је мања од нуклеарне ДНК (нДНК). Први пут се помиње 1960. године, а двадесет година касније се описују прве митохондријалне болести. У мтДНК
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постоји 37 гена. Од око 70 субјединица које улазе у састав 5 ензимских комплекса
ОФ, само 13 се синтетише под контролом мтДНК док се остали синтетишу под
контролом нДНК. Митохондријална ДНК регулише синтезу и 2 рибозомалне РНК
(рРНК) и 22 транспортне РНК (тРНК). За разлику од нДНК, мтДНК није заштићена и подложна је дејству физичких и хемијских фактора, али и слободних радикала
који могу да доведу до мутација у току читавог живота (2, 3, 5).
Специфични начин наслеђивања преко мтДНК назива се матернални или циотплазматски и разликује се од Менделовог начина наслеђивања. Болест преносе
мајке, оболевају подједнако мушка и женска деца, а само женске особе могу да
пренесу ове болести на своје потомство. Сматра се да ооците у тренутку оплођења
одбацују патерналну мтДНК, из за сада непознатих разлога. Мутације у мтДНК
не морају да захвате све митохондрије, па чак ни све ћелије у једном ткиву, што
је најчешће и случај. Ако у једној ћелији мутација постоји код свих митохондрија
то називамо хомоплазмијом, а ако поред мутираних митохондрија постоје и неоштећене мтДНК, такво стање називамо хетероплазмијом. Клиничка експресија ће
постојати ако је број мутираних митохондрија већи од нормалних, немутираних
митохондрија, или ако су све мтДНК мутиране. Концепт митотске сегрегације
подразумева случајан распоред митохондрија након деобе ћелије. Након деобе
зигота могућ је различит распоред мутираних и немутираних митохондрија а ове
друге могу да се мењају током живота. Фенотипска хетерогеност митохондријалних болести објашњава се хетероплазмијом и митотском сегрегацијом. Генотипске
и фенотипске карактеристике се могу разликовати међу члановима једне породице, али се могу и мењати у току живота једне особе (1, 5). Мутације у мтДНК могу
бити поинт-мутације, делеције и дупликације. Поинт-мутације се преносе матерналним цитоплазматским начином наслеђивања. Делеције и дупликације су обично спорадичне. Деплеције бројних копија мтДНК су најчешће последице мутације
нДНК. Старењем се јављају нове мутације мтДНК, тако да су оне заступљеније
чешће код одраслих него код деце. С друге стране, митохондријалне болести код
деце су много чешће последица мутација у нДНК и углавном се преносе аутозомно-рецесивним путем (3).
Новија сазнања о наслеђивању митохондријалних болести
Присуство два генома у једној ћелији нас упућује на закључак да оба генома
не могу бити од истог значаја. Улога мтДНК је данас потпуно позната. С друге
стране, улога нДНК у оксидативној фосфорилацији и регулацији функције митохондрија још није довољно позната. Свакодневно се откривају нови гени у нДНК
који се доводе у везу са процесима транскрипције и транслације мтДНК, синтезе
ензима оксидативне фосфорилације, регулације синтезе и функције других регулаторних протеина који се налазе у митохондријама али и одржавању сталних
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покрета митохондрија који се огледају у процесима фисије и фузије (4). У регулацију ових компликованих процеса укључено је око 800 гена нДНК. Тридесет гена
нДНК одговорно за синтезу 30 субјединица ензима ОФ (3). Из поменутх разлога
се с правом може рећи да је мт ДНК „роб” нДНК, мада извесне процесе спроводе
заједнички али уз далеко веће ангажовање нДНК (2, 4).
Клиничка слика митохондријалних болести
Данас је познато преко 150 митохондријалних болести. Клиничка слика је веома хетерогена. Када је код било ког болесног детета захваћено три или више органа
треба мислити и на митохондријалне болести. Најчешће су захваћени органи са
највећом потрошњом енергије, а то су: скелетни мишићи, срчани мишић, централни нервни систем, ендокрине жлезде, бубрег, немукозни део гастроинтестиналног
тракта и ретина. Сумња на митохондријалне болести треба да постоји када постоје
клинички симптоми приказани у Табели 1 и када су искључене болести које се
чешће повезују са овим симптомима, а са којима се сви сусрећемо у нашој свакодневној пракси. Ако су симптоми удружени, сумња је већа (2, 3, 5).
Табела 1: Клинички симптоми који могу да укажу на митохондријалне болести
– Интраутерусни застој у расту, ненапредовање, низак раст, микроцефалија
– Хипотонија, инфантилни спазми, фармакорезистентна епилепсија, невољни покрети,
сензонеурална глувоћа, аксонална неуропатија, епилептички статус, кома, оштећење слуха
неким лековима
– Постурална или пароксизмална тахикардија
– Хипоплазија оптичког нерва, пигментна ретинопатија
– Хронично или циклично повраћање, хронична опстипација или дијареја
– Хипотиреоидизам, хипопаратиреоидизам, инсуфицијенција хормона раста
– Тубулске дисфункције, нефритички синдром

Када се код детета утврде неуролошки, кардиолошки, офталмолошки, гастроентеролошки и други знаци који су приказани у Табели 2, педијатар је обавезан да
упути дете на детаљно испитивање с циљем потврде или искључивања поремећаја
оксидативне фосфорилације (3, 6).
Табела 2: Симптоми и знаци који нас обавезују да искључимо митохондријалне болести
Кардиоваскуларни
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Хипертрофичка кардиомиопатија са поремећајем ритма, необјашњени
срчани блок, кардиомиопатија са лактатном ацидозом, дилатациона
кардиомиопатија са мишићном слабошћу, Wolf-Parkinson-White-ов
(WPW) синдром.
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Неуролошки

Церебрални инсулти неваскуларне етиологије, оштећење
базалних ганглија, енцефалопатија везана са узимањем валпроата,
неуродегенерација, епилепсија парцијалис континуа, миоклонус,
атаксија, специфични налази на НМР спектроскопији мозга (пик
лактата и сукцината)

Офталмолошки

Птоза, ретинална дегенерација са ноћним слепилом, пигментна
ретинопатија, офталмоплегија, изненада настала оптичка неуропатија

Гастроентеролошки

Инсуфицијен ција јетре изазвана валпроатом, поремећај мотилетата
гастроинтестиналног тракта (нпр. псеудоопструктивне епизоде).

Остали

Необјашњена хипотонија, мишићна слабост, ненапредовање и
метаболичка ацидоза код новорођенчета или одојчета; смањена
толеранција физичке активности, епизоде акутне рабдомиолизе,
нежељене реакције у току анестезије

За коначну дијагнозу болести ОФ потребни су сложени дијагностички поступци који за сада нису могући у нашој земљи, али се узорци ткива болесника могу
послати у иностранство. Код деце се чешће виђају поремећаји на нуклеарном геному, када је неопходна биопсија мишића у циљу одређивања концентрације ензима
оксидативне фосфорилације. Након тога следи трагање за мутацијама у нДНК,
које се често и не утврде. Код мањег броја болесника типична клиничка слика (као
нпр. мијелодисплазни синдром, инсуфицијенција егзокриног панкреаса, хипопаратиреоидизам, инсуфицијенција тубула бубрега и метаболичка ацидоза у Пирсоновом синдрому) упућују на мутације мтДНК. Присуство лактатне ацидемије
и однос лактата и пирувата преко 20 су значајни, али не и обавезни показатељи
поремећаја оксидативне фосфорилације. Лечење болесника са поремећајем оксидативне фосфорилације, као ни пренатална дијагностика за сада није успешна.
Извесни терапијски поступци могу да побољшају клиничку слику, али не могу
спречити прогресиван ток болести (2, 3, 5).
Закључак
Болести оксидативне фосфорилације су последица мутације у митохондријалној или нуклеарној ДНК. Митохондријални начин наслеђивања, као и карактеристике мтДНК су добро познати. Митохондријални и нуклеарни геном су у тесној
вези. Данас се зна да су бројни процеси у митохондријама и мтДНК под контролом
нДНК. Клиничке манифестације болести оксидативне фосфорилације су бројне,
код највећег броја болесника мултисистемске, и најчешће захватају органе и органске системе код којих је највећа производња енергије.
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3.3. НЕУРОЛОШКИ ЗНАЦИ КОД
МИТОХОНДРИЈАЛНИХ БОЛЕСТИ
Милена Ђурић, Маја Ђорђевић
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије
„ Др Вукан Чупић“, Београд
Mитохондријалне болести настају услед мутација митохондријалне или нуклеарне ДНК што доводи до поремећаја функције респираторног ланца и ензима
оксидативне фосфорилације. Болест најчешће захвата периферни а потом централни нервни систем, ендокрине жлезде, срчани мишић, органе слуха и вида, гастроинтестинални систем, јетру, бубреге, коштану срж и кожу. Митохондријални
синдроми са захватањем више органа су најчешћи митохондријални поремећаји.
Друга по учесталости су обољења централног нервног система која су удружена
са обољењимa мишића те се зову „енцефаломиопатије“. Неуролошки знаци митохондријалних болести су класификовани као примарни, ако су директно проузроковани поремећајем митохондрија или секундарни, ако су резултат секундарне
афекције ЦНС-а услед митохондријалних абнормалности у другим органима (1).
Примарни неуролошки знаци митохондријалних болести

Цереброваскуларни акциденти се јављају код бројних митохондријалних болести. Клинички се испољавају фокалним слабостима, пооремећајем
говора, хомонимном хемианопсијом, мигренским главобољама и нападима. Церебрални акциденти настају због фокалне неуронске хиперексцитабилности, која је праћена повећаним трошењем АТП-а, потом смањењем
залиха АТП-а. Последица тога је дилатација артеријских судова и вазогени
едем, који на крају резултира ламинарном некрозом. У етиологији су од
значаја и набубреле митохондрије крвних судова.
Мигрена и мигрени сличне главобоље са другим видним феноменима
јављају се код митохондријалних болести.
Епилепсија може почети у одојачком периоду у виду инфантилних спазама, потом касније миоклоничних напада, а код одраслих у виду миоклоничних, фокалних напада и континуиране парцијалне епилепсије.
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Од поремећаја покрета јавља се паркинсонизам, акинезија, ригидитет,
тремор, хореја и дистонија. Пирамидни знаци, спастицитет и хиперрефрлексија су честа испољавања митохондријалних болести.
Атаксија је такође честа и обично је удружена са нападима, когнитивним пропадањем, нистагмусом и дизартријом.
Поремећај хипталамично-питуитарно-адреналне осовине са снижењем
нивоа бројних хормона и клиничким знацима хипопитуитаризма може
бити израз митохондријалних болести.
Мишићна хипопотонија, дизартрија, дисфагија и нистагмус су нешто
ређи знаци митохондријалних болести.
Психијатријски и неуропсихолошки поремећаји се често јављају код митохондријалних болести и укључују поремећај свести, поремећај будности,
концентрације, орјентације, резоновања. Такође се јављају конфузна стања,
депресије, халуцинације и поремећаји личности.
Од когнитивних функција поремећене су апстрактно резоновање,
вербална меморија, видна меморија, говор, егзекутивне и конструктивне
функције, рачунање, пажња и видно-просторне функције.
Секундарни неуролошки знаци код митохондријалних болести
Поремећаји ЦНС-а код митохондијалних болести могу настати секундарно
због дисфункције висцералних органа. Код тиреоидне дисфункције настаје Хашимотова енцефалопатија, код дијабетеса дијабетична енцефалопатија, код поремећаја јетре хепатична енцефалопатија, код бубрежних поремећаја ренална енцефалопатија. Уколико знаци оштећења ЦНС-а нестају при лечењу висцералних
проблема вероватно је да су они секундарног порекла (1, 2). .
Дијагноза митохондријалних болести са неуролошким поремећајима
За дијагнозу митохондријалних болести користе се клиничка, биохемијска,
електрофизиолошка, имунохистохемијска, хистолошка и генетичка истраживања.
Такође се користи магнетска спектроскопија и неуросликање.
Важна је анамнеза о садашњим тегобама али и о ранијим симптомима од стране нервног система. Такође треба узети податке о поремећајима других органа и
породичну анамнезу. Треба узети податке о употреби лекова. Неопходан је детаљан соматски и неуролошки преглед и неуропсихолошко испитивање. Корисни
биохемијски тестови за митохондријалну болест јесу одређивање лактата, пиру72
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вата и хормона у крви. Преглед цереброспиналног ликвора може показати повишене концентрације протеина, лактата, пирувата или повећан број ћелија.
Неуросликање
Компјутеризована томографија мозга може показати дифузну или фокалну
атрофију мождане коре или малог мозга, дифузну или фокалну демијелинацију
или једностране или обостране калцификације базалних ганглија. Налаз на магнетској резонанцији мозга који сугерише митохондријалну болест је фокални или
дифузни појачани сигнал на Т2 секвенцији. Магнетска резонантна спектроскопија код болесника са променама на централном нервном систему показује повишен врх лактата.
Електроенцефалограм може бити нормалан код болесника са нападима или
може показивати фокална или дифузна успорења, или фокална или генерализована пражњења. Не постоји карактеристичан налаз за митохондријалне болести.
Евоцирани потенцијали (видни и аудиторни) могу бити патолошки и код болесника и без клиничких знакова афекције ЦНС-а, тако да су део дијагностичкигх
процедура за митохондријалне болести. Биопсија скелетног мишића ради хистохемијске, имунохистохемијске и електронско-микроскопске анализе неопходна је
ради дијагностиковања већине митохондријалних болести. Дијагноза може бити
прецизно постављена анализом митохондријалних ензима и молекуларном анализом митохондријалне или нуклеарне ДНК (1,3).
Синдроми митохондријалних болести са знацима
од стране централног нервног система
Митохондријална енцефаломиопатија, лактатна ацидоза
и апоплектиформне епизоде (Синдром МЕЛАС)
Овај синдром се карактерише а) понављаним апоплектиформним епизодама
у темпоралном, паријеталном или окципиталном лобусу, б) лактатном ацидозом
и црвеним крпичастим мишићним влакнима и са два од следећих знакова: фокалним или генерализованим нападима, деменцијом, понављаним главобољама и повраћањем. То је прогресивно обољење код кога се може јавити и интолеранција напора, пигментна ретинопатија, кардиомиопатија, поремећаји спровођења, глувоћа,
дијабетес мелитус и дисфункција проксималног реналног тубула. Неуропатолошко
испитивање показује лезије сличне инфаркту у кортикалним, супкортикалним регионима и базалним ганглијама. Нагомилавање измењених или набубрелих митохондрија види се у глатким мишићним ћелијама крвних судова мишића и можданих
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артериола што доводи до митохондријалне ангиопатије. Биохемијска испитивања
мишића показују дефицит првог комплекса или дефицит другог, трећег и четвртог
комплекса ензима оксидативне фосфорилације. Код 80% болесника налази се мутација 3243 на транспортној РНК гена митохондријалне ДНК.
Синдром миоклоничне епилепсије
са крпичастим црвеним влакнима (Синдром МЕРРФ)
Прогресивна миоклонична епилепсија, митохондријална миопатија, церебеларна атаксија, дизартрија и нистагмус су карактеристике овог синдрома. Ток
је прогресиван, а могу се јавити и сензоринеурални губитак слуха, оптичка атрофија, периферна неуропатија и спастицитет. Повећани су серумски лактати а
мишићном биопсијом се налазе црвена крпичаста мишићна влакна. Више од 80%
случајева је проузроковано хетероплазмичном 8344 мутацијом транспортне РНК
гена митохондријалне ДНК.
Лејов синдром
До сада су утврђена четири узрока Лејовог синдрома: дефицит комплекса ензима пируват дехидрогеназе, дефицит комплекса 1, 4, и 5. У току одојачког периода
доминирају проблеми са храњењем и гутањем, повраћање и ненапредовање. Деца
заостају у психомоторном развоју, могу да имају генерализоване нападе, хипотонију, атаксију, тремор, пирамидне знаке и нистагмус. Могу такође имати, птозу,
нистагмус и оптичку атрофију. Карактеристичан је налаз повећаних лакатата у
серуму. Поља некрозе базалних ганглија, таламуса и перивентрикуларних региона
виде се на нуклеарној магнетској резонанци мозга као региони атенуације.
Леберова хередитарна оптичка неуропатија
Овај синдром је најчешћи узрок слепила које погађа младе мушке особе а
наслеђује се преко мајке. Карактеристичан је псеудоедем оптичког диска, са циркумпапиларним телангиектазијама, који доводи до акутног или субакутног безболног губитка вида. Ови болесници могу још имати атаксију, хиперрефлексију,
знак Бабинског, психијатријске симптоме, периферну неуропатију и поремећаје
срчаног ритма. Лактати у серуму могу бити повећани, али не код свих болесника.
Више од 11 тачкастих мутација митохондријалне ДНК је одговорно за ову болест.
Кирнс Сајров синдром
Карактеристике овог обољења су: прогресивна екстерна офталмоплегија са
птозом, и пигментна ретинопатија који могу бити комбиновани са церебеларним
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синдромом, срчаним блоком или повишеним протеинима у цереброспиналном
ликвору. Различити ендокринолошки поремећаји могу бити удружени са овим
синдромом, као што су дијабетес мелитус, хипотиреоидизам или хипопаратиреоидизам. Синдром је последица делеције или дупликације митохондријалне ДНК.
Од величине делеције зависи тежина клиничке слике оболелих (3,4,5).
Лечење
Користе се лекови који повећавају ниво АТП-а у митохондријама, смањују
производњу а повећавају елиминацију токсичних метаболита, стимулишу резидуалну активност ензима, обезбеђују коензиме, вештачке носаче електрона и карнитин. Користе се следећи лекови: коензим Q10, витамин К1, витамин Ц, рибофлавин, биотин, Л-карнитин, дихлорацетат, кортикостероиди и хлорамфеникол.
Примењују се и фолна киселина, витамин Б2, никотинска киселина и витамин
Б12.
Закључак
Како је нервни систем најчешће захваћени орган код митохондријалних болести, неопходно је у случају одређених знакова и симптома поставити сумњу на
митохондријалне болести и упутити болесника на испитивање. У случају комбинације застоја у психомоторном развоју, или губитака претходно стечених способности, апоплектиформних епизода, мигренске главобоље, конвулзивних напада,
миоклонуса, кортикалног слепила, пирамидних и екстрапирамидних знакова и
знакова од стране можданог стабла, треба посумњати на могућност митопхондријалне болести. На митохондријалне болести треба посумњати и у случајевима када
се појаве знаци офталмоплегије, неподношење напора, миопатски изглед лица, мишићна слабост, рабдомиолиза и патолошки ЕМГ. Налаз на КТ-у или МР мозга који
упућује на примарну митохондријалну болест јесте патолошки сигнал у базалним
ганглијама. Уколико се према основаној клиничкој сумњи болесници упућују на
испитивање, митохондријалне болести ће бити све чешће дијагностиковане.
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4.1. РАЗВОЈНА ЖУТИЦА
НОВОРОЂЕНЧЕТА: РИЗИК И
ТРЕТМАН
Свјетлана Маглајлић, Милош Јешић
Универзитетска дечја клиника, Београд
Развојна жутица представља бенигни иктерус у првој недељи живота здравог,
донесеног детета, а настаје као последица пролазне неефикасности хепатичне секреције удружене са појачаним стварањем билирубина. Инциденција ове развојне
ограничености метаболизма билирубина је 60–80%. Жутица је најчешћи разлог
због кога ће новорођенче (НН) бити прегледано и лечено (1, 2).
Концентрација билирубина рефлектује оптерећење јетре билирубином, ниво
хепатичне екскреције и способност протеина серума да задрже билирубин у простору плазме (1, 3, 4).

Шема 1:
Метаболизам
билирубина
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У светлу овог нормалног поремећаја није правилно рећи хипербилирубинемија, него „физиолошка билирубинемија“ односно развојна жутица коју карактеришу извесне, нормалне вредности билирубина. Како дефинисти термин „нормално“? У медицини се нормалним сматра +/– 2 SD нормалне Gauss-ове криве. За
билирубин дефиниција нормалног је терапијска дефиниција, тј нормалан ниво
је онај изнад кога терапија доноси више користи него штете, а уколико је нешто
физиолошко, зашто се лечи? (2, 5, 6).
Нормалним се сматра концентрација билирубина у крви пупчаника је
<30 μМ/Л, појава жутице (билирубин је видљив при концентрацији >83, 3 μmol/L)
2–3 дана, дневно расте до 83, 3 μmol/L, највише вредности достиже 4 (5) дана, губи
се између 11. и 15. дана жиовота, а коњуговани билирубин чини <15% укупног
билирубина (!концентрација коњугованог билирубина трајањем жутице, расте)
(1, 4).
Узроци развојне жутице су: полиглобулија, макроцитоза, повећана активност ензима хемоксигеназе НН (дејством адреналина), смањене активност интрахепатоцитног Y-протеина (глутатион С трансфераза B, нормализује се 5–10
дана), смањена активност дехидрогеназе уридиндифосфоглукозе са последичним смањењем концентрације уридиндифосфоглукуронске киселине, смањеном
активношћу ензима уридиндифосфоглукуронил трансферазе) нормализује се 3.
дана живота) и смањеном оксигенацијом јетре после рођења (1, 3, 7).
На ниво билирубина у овој врсти жутице утичу: етничка припадност, надморска висина на којој живи мајка, фактори од мајке (пушење, болести плућа, срца,
дијабетес), перинатални фактори (примена окситоцина, епидурална анестезија,
лекови који истискују билирубин са везног места на албумину, начин завршетка
порођаја), време подвезивања пупчаника, калоријски унос и др (1, 2, 3, 4).
У плазми се налази и слободни билирубин (СБ), облик који није везан за албумине и није коњугован, слободнан је у плазми и лако, дифузијом, пролази кроз
хематоенцефалну баријеру, улази у неуроне и астроците, доводи до: а/ некрозе
(оштећује митохондрије, односно оксидативну фосфорилизацију), б/ апоптозе (у
хориоидном плексусу и једрима можданог стабла има мало инхибитора протеина
апоптозе) и ц/ инхибиције калцијум-калмодулин зависне киназе 2 и Н-метилДаспаратних рецептора, те може настати девастирајућа иреверзибилна компликација билирубином индукованог оштећења-керниктерус (билирубинска енцефалопатија). Могуће га је одредити методом пероксидазе, сефадекс гел филтрације и
капиларне електрофорезе. Приближна концентрација СБ је око 0, 1% некоњугованог билирубина. У нормалним условима СБ не улази у ЦНС јер га спречавају:
а/ АBЦ транспортери (у ендотелу капилара и хориоидног плексуса) и б/ процеси
неутрализације од стране неурона и астроцита, као и епитела хориоидног плексуса (оксидација, коњугација и ефекат протеина цитосола). У противном, СБ који
се налази у ликвору, интерстицијелној течности, неуронима и асцтроцитима је
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праметар токсичности билирубина у функцији концентрације и трајања (сматра
се да концентрација <160 nmol/L није штетна). Слободан билирубин корелира са
токсичношћу билирубина (1, 5, 7, 8, 9).
Не смемо заборавити да ниво серумског билирубина не диференцира физиолошку од патолошке жутице (тешко је разликовати високу физиолошку жутицу од
лаког патолошког стања. Које вредности серумског билирубина су штетне? (2, 6).
Хипербилирубинемија је стање које карактерише повишена вредност билирубина изнад граница нормале у функцији гестационе и постнаталне старости. Од
2004. године хипербилирубинемија (детета рођеног у термину или близу термина) је
дефинисана као стање у ком је вредност билирубина изнад 90. перцентила у функцији
постнаталне старости, тешка >95. перцентила, екстремна > 99. (427 μmol/L, инциденца
0, 14–0, 16%) и штетна >99, 9. (512 μmol/L, инциденца 0, 01%) перцентила (графикон
1) (3, 8, 9).
Билирубинскa енцефалопатија је најтежа компликација некоњуговане
хипербилирубинемија која је као посебан ентитет описана 1952. године.
Иниденција је 0, 4-29/100.000 живорођене НН. Керниктерус (КИ) је патоанатомски
појам који означава прербојеност базалних ганглија и малог мозга билирубином
код деце која показују знаке акутне или хроничне „билирубинске енцефалопатије“.
Керниктерус и билирубинска енцефалопатија су термини који се често користе као
синоними. Према препоруци ААП термин „акутна билирубинска енцефалопатија”
се користи да опише акутне манифестације токсичности билирубина, док термин
„керниктерус“ се користи у случајевима хроничних неуролошких секвела
билирубинске токсичности (у овом случају се користи и термин „билирубином
индукована неуролошка дисфункција – БИНД“ (1, 2, 8, 10).
Акутна билирубинска енцефалопатија (може бити и веома дискретна) се
манифестује кроз 3 фазе: у фази 1: слабо сисање, летаргија, ступор, хипотонија
и конвулзије, у фази 2: (средином 1.недеље) почиње епизодама хипертоније
(укључујући спазам екстензорних мишића екстремитета, трупа и врата, те
појава опистотонуса) која се смењује са епизодама хипотоније, потом се јавља
фебрилност, „крици“ и немогућност погледа навише. Фаза 3 почиње после
1.недеље, хипертонијом. У овој фази је могуће открити патолошке аудитивне
евоциране потенцијале, а прегледом нуклеарном магнетском резонанцијом (НМР)
појачан интензитет сигнала глобус палидуса. Око 50% овако оболеле НН умире.
Интензивна терапија у фази акутне билирубинске енцералопатије може спречити
настанак БИНД (1, 7, 8).
Хронична билирубинска енцефалопатија (БИНД) подразумева клиничку
тетраду: 1) екстрапирамидалне абнормалности са атетоидном церебралном
парализом и спастицитетом, 2) глувоћу (различитог степена), 3) оштећење вида
и 4) дисплазију глеђи. У већини случајева интелигенција је очувана, а ако је
оштећена, оштећење је умереног степена (6, 8, 12)
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Патоанатомски се утврђује присуство билирубинског пигмента у мозгу НН
са хипербилирубинемијом. Дифузна жута обојеност мозга карактерише акутну
билирубинску енцефалопатију, а обојеност базалних ганглија (глобус палидус,
суталамичка једра, хипокампус и церебелум), хроничну билирубинску енцефалопатију. Жуто обојен мозак не значи КИ, кога карактеришу хистолошке промене
неурона (1, 6, 9, 10).
Патогенеза билирубинске енцефалопатије је комплексна, још увек недовољно јасна и мада је везана за високе вредности билирубина у плазми, изгледа да то
није пресудно (улога хипоалбуминемије, присуство слободног билирубина, ацидоза, склоност билирубина ка агрегацији и услови за њено настајање, хипоксија,
трајање хипербилируинемије и др.). По свему судећи, критична тачка настанка КИ
је хематоенцефална баријера (чији интегритет клинички није могуће мерити). Не
зна се изнад ког нивоа билирубин увек оштећује мозак, чак и код здраве НН, јер
улазак билирубина у мозак не значи и оштећење неурона. Токсичност билирубина се огледа у његовом везивању за мембране ћелије и субцелуларних структура.
Оштећује оксидативну фосфорилизацију, односно функцију митохондрија, што
превенира лигандин, кога нема у мозгу (5, 6, 8, 9).
Ризик од КИ је пропорционалан продукцији, количини и трајању билирубина,
а обрнуто пропорционалан гестационој старости, екскрецији и растворљивости
биллирубина, концентрацији албумина у плазми, констатни везивања билирубина за албумин, интегритету хематоенцефалне баријере и интегритету мембрана
неурона (7).
Селективно дејство билирубина на мозак НН највероватније је последица липидног састава ћелија ЦНС НН и веома често присуство додатног фактора који

Графикон 1. Зоне ризика хипербилирубинемије новорођенчета
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омогућава пролазак СБ у ЦНС (асфиксија, ацидоза, интравентрикуларна хеморагија, инфекција, примена хипертоних раствора, ефекти разних ендо- и егзогених
супстанција). Укратко, билирубин улази у мозак НН кад је висока билирубинемија,
кад је ниска албуминемија и кад је оштећена хематоенцефална баријера (1, 7, 9).

Графикон 2: Индикације за примену фототерапије

Кад се утврди некоњугована хипербилирубинемија, третман се базира на
концентрацији укупног билирубина. Неопходно је одредити ниво билирубина

Графикон 3: Индикације за примену ексангвинотрансфузије
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24 +/–6 h живота и при отпусту из породилишта, што ће индиковати даље праћење
(графикон 1) и евентуални третман фототерапијом и ексангвинотрансфузијом
(графикон 2 и 3).
Већина аутора данас сматра да третман захтева билирубинемија ≥427 μmol/L,
али да је као индикатор много бољи СБ (1, 2, 3, 8, 10)
Стално морамо имати на уму да билирубинска енцефалопатија представља
неуролошку опустошеност изазвану билирубином, у којој је дете тешко болесно,
породица угрожена, а лекар се осећа осујећеним, немоћним и тужним. Превенција билирубинске енцефалопатије је превенција hипербилирубинемије (1, 2, 4,
7, 10).
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4.2. ИНФЕКЦИЈЕ РЕСПИРАТОРНИМ
ВИРУСИМА КОД НОВОРОЂЕНЕ ДЕЦЕ
Борисав Јанковић, Предраг Минић
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије
„Др Вукан Чупић“, Београд
Акутне инфекције проузроковане респираторним вирусима убрајају се у водеће узроке морбидитета и морталитета код деце, са највећим ризиком тешког
тока и неповољног исхода у неонаталном периоду (1). Углавном услед ограничења
у могућностима етиолошке дијагностике, документована клиничка искуства са
инфекцијама респираторним вирусима (ИРВ) код новорођенчади су скромна и
у ширим размерама. Стога, поред неонатолога, за педијатре који раде у примарној здравственој заштити или у болничким одељењима, од интереса може да буде
осврт на етиопатогентске, епидемиолошке и клиничке аспекте ИРВ, заснован на
расположивој литератури и одређеним сопственим искуствима.
Етиопатогенеза и епидемиологија
Уз могућност сезонских варијација, најчешћи узрочници ИРВ код новорођенчади су респираторни синцицијални вирус (РСВ) и вирус инфлуенце А са заједничком заступљеношћу у 65–75% обелолелих. Потом следе вируси параинфлуенце
1–3, аденовирус, риновируси, а код мањег броја оболелих налазе се корона вирус,
као и хумани боца и метапнеумовируси. У 10–14% случајева ради се о истовременој инфекцији са два вируса (један је по правилу РСВ). Посебан практични значај
има удруженост ИРВ са бактеријским инфекцијама „златним“ стафилококусом, а
у ређим случајевима хламидијом (1, 2, 3).
С обзиром да се ради о најчешћим узрочницима, имунопатогенеза и морфологија плућних промена најбоље су изучене код инфекције РСВ и вирусом инфлуенце А. У оба случаја тежак ток и морфолошке промене у плућима доводе
се у везу са смањеном способношћу новорођенчади да стварају интерферон-гама. Истовремено, постоје и значајне разлике испољене претежном активацијом
Th2 лимфоцита од стране РСВ, односно Th1 лимфоцита вирусом инфлуенце А.
У првом случају се потенцира Th2 доминација која постоји код новорођенчета,
са повећаном склоношћу да поновне инфекције у каснијем узрасту предиспонирају појаву астме (инфекција РСВ не оставља трајни имунитет). На другој страни,
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активирајући синтезу проинфламацијских цитокина из Th1 лимфоцита, вирус
инфлуенце А доводи до деструктивних промена у плућима (4). Код једног од 5
наших болесника-новорођенчади са доказаном инфекцијом вирусом инфлуенце
А H1N1 и леталним исходом, утврђене су хистолошке промене које у потпуности
одговарају развоју АРДС (5).
Појава ИРВ код новорођенчади прати сезонски карактер који ове инфекције
имају у општој популацији. По правилу се први талас ИРВ очекује у касну јесен, а
највећа учесталост се достиже у јануару и фебруару. Приближно 60% од 91 наших
болесника са доказаном РСВ инфекцијом хоспитализовано је током ова два месеца, а сезона ИРВ је завршена крајем марта (6).
До ИРВ долази капљичним, или путем директног контакта са секретима или
предметима из близине инфициране особе. Примера ради, на предметима удаљеним и шест метара од оболелог РСВ задржава контагиозност неколико часова.
Већина узрочника ИРВ излучује се из респираторних органа најмање недељу дана
по престанку клиничких знакова болести. Посебан епидемиолошки аспект ИРВ
представљају интрахоспиталне инфекције у простору одељења неонаталне интензивне неге и терапије (1).
Клиничка, рендгенографска и лабораторијска дијагностика
Уз резерву да подаци потичу од хоспитализованих болесника са етиолошком
дијагнозом, најчешћи клинички знаци ИРВ код новорођенчади су кашаљ и визинг. Повишену телесну температуру има нешто више од половине оболелих, цијаноза различитог степена виђа се код сваког другог, а изражени катарални знаци
(ринореја;конјуктивитис) код сваког трећег болнички леченог новорођенчета са
ИРВ. Код мањег броја болесника први знаци могу бити тежак респираторни дистрес са брзом прогресијом респираторне и циркулаторне инсуфицијенције и гастроинтетсиналним поремећајима (пролив; повраћање) (1). На другој страни, два
од пет наших болесника са доказаном инфекцијом вирусом инфлуенце А H1N1
у неонаталном узрасту, имало је неспецифичну, краткотрајну фебрилност до 38,
60C, док су код двоје новорођенчади постојали само катарални знаци од стране
горњих дисајних путева (деца су хоспитализована због позитивне епидемиолошке
анамнезе) (5). Мада ограничено на мали број болесника, ово запажање допушта
претпоставку да се потенцијално леталне ИРВ и код новорођене деце могу испољити у блажем облику.
У случају захватања доњих дисајних путева и плућа рендгенографски налаз
карактеришу знаци хиперинфлације. Интерстицијални инфилтрати са значајно
већом вероватноћом указују на вирусну, а алвеоларна кондензација упућује на
бактеријску или мешовиту, вирусну и бактеријску етиологију (1).
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У случају ИРВ иницијални број леукоцита не прелази 15 x 109/l, док су серумске концентрације Ц-реактивног протеина ниже од 40 mg/l. У случају виших нивоа
треба размотрити могућност примарне или удружене бактеријске инфекције.
Етиолошка дијагноза ИРВ поставља се имунофлуоресценцијом, PCR методом
и изолацијом вируса. Од наведених, у нашој средини се у свакодневном раду може
користити метода имунофлуоресценције, док су PCR техника и изолација вируса
резервисане за посебне индикације (1).
Лечење, ток и прогноза
Са изузетком изоловане „катаралне болести“, свако новорођенче са суспектном ИРВ захтева неодложну хоспитализацију. Основу лечења ИРВ код новорођене деце чине симптомске мере очувања нормалне гасне размене, циркулаторне
и метаболичке хомеостазе. Каузална терапија оселтамивиром (Tamiflu®) код новорђенчади је резервисана за вероватне или потврђене случајеве инфлуенце А
H1N1 када се на основу анамнезе и иницијалних клиничких поремећаја процени
да ризик тежег тока болести превазилази могућа нежељена дејства лека (оселтамивир за новорођенче спада у категорију „off label“ лекова) (7, 8). Због могуће удружености са бактеријским инфекцијама када ИРВ могу имати компликован ток,
као и услед диференцијално дијагностичких потешкоћа, оправдано је размотрити
примену антибиотика (пре свега оних са антистафилококусним деловањем) (1).
Већина наших болесника са доказаном инфекцијом РСВ лечена је инхалаторним
бронходилататорима, а упркос контардикторним мишљењима, у случају теже
бронхоопструкције примењивана је краткотрајна системска (перорална или парентерална) терапија кортикостероидима (6).
Уз одговарајућу терапију ток ИРВ је код већине новорођенчади повољан. Компликације (опсежне ателектазе; енцефалопатија; понављане апнеје) се према нашем искуству могу очекивати код приближно 15% болесника. Код два (превремено
рођено дете са ТМ 900 гм и тешким обликом БПД; болесник са Дауновим синдромом и урођеном срчаном маном) од 91 наших болесника са инфекцијом РСВ,
наступила је прогресивна респираторна инсуфицијенција са леталним исходом
(6). Истоветан ток и исход имало је и једно новорођенче са инфекцијом вирусом
инфлуенце А H1N1 (претходно у другој установи на механичкој вентилацији због
тешке аномалије дисајних путева) (5). И према подацима из литературе, компликовани ток ИРВ се може очекивати код превремено рођене, и деце која су невезано за гестацију имала малу телесну масу на рођењу (< 2500 gm), као и у случају
удружености ИРВ са БПД или урођеним срчаним манама. У ризичну категорију
такође спадају новорођенчад из вишеструких (близанци; тројке) или понављаних
трудноћа (ризик се повећава после 3. трудноће), као и деца мајки млађих од 25
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година са мањим степеном образовања. Као чинилац високог ризика наглашено
се истиче пушење у трудноћи и после порођаја (9).
У процени тока ИРВ код новорођенчади, нарочито са аспекта неопходности
примене терапијских поступака из домена интензивне неге, од користи је клинички скор добијен на основу пет елемената (Табела 1).
Табела 1. Елементи клиничког скора за процену тежине ИРВ
Број бодова
1

2

3

< 120

120–160

> 160

< 40

40–60

Визинг

одсутан

чујан аускултацијом

Боја коже

нормална

блага цијаноза

Тешкоће при храњењу
SaO2 на собном ваздуху

одсутне
>98%

благе
94–98%

> 60
чујан без
аускултације
умерена/тешка
цијаноза
веома изражене
< 94%

Елеменат
Срчана фреквенца
(откуцаја/мин)
Респирација/мин

SaO2: сатурација хемоглобина кисеоником

Према нашем искуству, уколико је клинички скор ИРВ > 10 неоходан је пријем
новорођеног детета у одељење интензивне неге и терапије ( 6 )
Познато је да услед морфолошких промена у плућима и измењене имунске
реактивности неонаталне инфекције РСВ и вирусом инфлуенце могу повећати
ризик опструктивне плућне болести у каснијем детињству (4).
Општа и специфична превенција
С обзиром на путеве преношења ИРВ, опште мере превенције подразумевају
стриктну личну хигијену са посебном пажњом на прање руку. Уколико мајка има
симптоме и знаке ИРВ, препоручује се маска за лице током дојења, или било каквог другог блиског контакта са новорођенчетом. Дојење смањује ризик ИРВ код
новорођенчета и не треба га прекидати, осим у случају веома вероватне, или доказане инфекције мајке вирусом инфлуенце А H1N1. Тада се дојење обуставља
само првих 48 сати од започињања антивирусне терапије код мајке, а потом се уз
претходно наведене опште првентивне мере, наставља уколико је о0пште стање
мајке добро и она је без упорног кашља и обилне назалне секреције (7, 8).
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Специфична превенција неонаталне инфекције вирусом инфлуенце А H1N1
је вакцинација мајке пре, или током трудноће. Тиме се обезбеђује задовољавајућа
пасивна заштита детета до навршеног 6. месеца живота (1, 7, 8). У новије време се у
циљу превенције тешких облика инфекције РСВ у посебно ризичним категоријама
деце (рођени ≤ 28. недеље гестације у првој години живота; рођени ≤ 32. недеље
гестације са додатним ризицима у првих 6.месеци живота; деца са БПД, одојчад са
урођеним срчаним манама у периоду непосредно пре или после кардиохируршке
интервенције) и у нашој средини препоручује пасивна заштита препаратом моноклонског антитела (паливизумаб-Synagis®) (10).
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4.3. ХИПОКСИЈСКО – ИСХЕМИЈСКА
ЕНЦЕФАЛОПАТИЈА У
ПЕРИНАТАЛНОМ ПЕРИОДУ
Драгана Савић
Дечја клиника Клиничког центра, Ниш
И поред великог напретка у развоју перинаталне медицине, проблеми везани
за хипоксију и хипоперфузију можданог ткива фетуса и новорођенчета и даље се
појављују у значајном проценту у земљама у развоју, док амерички аутори помињу
1–2 хипоксијско-исхемијске енцефалопатије (ХИЕ) на 1000 живорођене деце. Сви
аутори се слажу да 50% умире у тешкој хипоксично-исхемичној енцефалопатији,
80% остаје са тешким последицама, 10–20% има умерене поремећаје, а само
10% нема никаквих секвела. Дуготрајне последице су различити степени
менталне ретардације, конвулзивни напади, церебрално оштећење. Промене су
карактеристичне за неонатални период, јављају се код терминске новорођенчади,
а манифестују се на рођењу, или у првим сатима иза рођења.
Терминологија којом се служимо, није увек прецизна и јасна.Често користимо назив „перинатална асфиксија“ што представља доста широк појам и говори
о тешким метаболичким поремећајима, који за последицу имају срчани застој и
потребу за хитном реанимацијом. Много прецизнија ознака је пренатална или перинатална хипоксија и хипоперфузија, као почетак поремећаја иза којих ћемо говорити о хипоксично – исхемичној енцефалопатији. Овај термин такође означава
читаву лепезу динамичких промена и детаљно описивање захтева низ савремених
дијагностичких поступака да би се означиле реверзибилне промене, едем мозга,
примарна и секундарна оштећења, перзистентне промене, оштећења можданог
паренхима и њихова локализација, инфаркт мозга и сл. Потврда оваквих догађања
се тражи на ултразвучном прегледу, магнетској резонанцији, магнетској спектроскопији (протон МРС), „diffusion weighted“ МРИ, евоцираним потенцијалима и
ЕЕГ-у. Већина ових метода подразумева да дете није везано за одређени простор и
да није витално угрожено, да би даље било испитивано. Мерење разних параметара у серуму и ликвору, уз континуирани клинички налаз, представља прави начин
за озбиљно праћење ове новорођенчади, које захтевају савремени протоколи. Још
једна чињеница мора бити наглашена:превенција и борба са хипоксично-исхемичном енцефалопатијом је временски везана за породилишта, рано укључивање неонатолога и реаговање у перинаталном периоду, односно у првим сатима живота.
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У наредним данима и најозбиљнији приступ дијагностици и третману остаје често
без већих ефеката, када остаје прича о даљој процени и прогнози, а добар третман
спречава појаву још већих оштећења.
Етиологија хипоксијско-исхемијске енцефалопатије
Хипоксија мозга (субоптимална опскрба можданог ткива кисеоником), настаје
због хипоксемије (смањен рО2 у артеријској крви) и исхемије (смањен проток крви
кроз мозак).
Хипоксемија настаје због асфиксије, после честих епизода апнеје, тешке респираторне инсуфицијенције.
Исхемија мозга настаје због асистолије – застоја срца, или брадикардије, због
системске хипотензије код превремено рођене деце, код циркулаторног шока у
току сепсе.
Узроци перинаталне хипоксије су: дијабетес мајке, тежи степен интолеранције
угљених хидрата мајке, хронична плућна болест мајке, срчане мане мајке, ЕПХ
гестоза, тешка анемија.
Следећа група разлога су аномалије постељице и пупчаника: плацента превиа,
абруптио плацентае, увртање пупчаника, пролапс пупчаника.
Фетални разлози су везани за вишеструку трудноћу, крупан плод, патолошку
презентацију, превремени порођај, пренесену трудноћу, тешку RhD сензибилизацију, тешке порођајне трауме.
Обољења новорођенчета: Хипосурфактоза превремено рођеног детета аспирација меконијума, урођене срчане мане, циркулаторни шок, представљају разлог
за велики број ХИЕ, односно последица хипоксије и хипоперфузије.
Патофизиологија хипоксијско-исхемијског процеса
Основу патологије неонаталне ХИЕ, представљају истовремено циркулаторне
и метаболичке промене, а то су у ствари промене у хипоксично-исхемичној фази
и промене у фази репефузије и реоксигенације. Системска реакција на хипоксију
је периферна вазоконстрикција. Преко ране фазе циркулаторне декомпензације,
процес води ка хипоксичној церебралној вазодилатацији, услед синтезе лактата,
простагландина и изласка калијума из ћелијских простора. Губитак цереброваскуларне ауторегулације означава да не може да се очува стални проток крви кроз
мозак што води ка исхемији и оштећењу неурона.
Иницијални метаболички одговор на недостатак кисеоника у ткивима је активација анаеробне гликолизе, када настаје већа количина лактата, који се само донекле могу користити као енергетски субстрат. Синтеза пуринских база се смањује
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(АДП, АТП). Убрзо се накупљају хипоксантити у ткивима, што представља смрт
ћелије. Одређивање хипоксантина у серуму је предлагано као параметар значајан
за процену анаеробне гликолизе, тј. за процену степена хипоксично-исхемичног
инсулта. У проучавању патофизиологије ХИЕ, посебну пажњу посвећујемо поремећеном метаболизму калцијума, стварању слободних радикала кисеоника и
других молекула, као и активацији аминокиселина карактеристичних за мождани
паренхим.
Енергетски дефицит током ХИЕ доводи до активације специфичних јонотропних рецептора постсинаптичке мембране (НМДА, АМПА). Ови се рецептори
активирају нагомиланим количинама пресинаптичких глутамата, акумулираних
екстрацелуларно у процесима исхемије. Зону у којој се активирају калцијумови
канали називамо зоном полусенке (ishemic penumbra), са ширењем у таласима, ка
ободу исхемичне зоне (spreeding depresion). Ширењем ове зоне се увећава метаболички захтев и енергетски пад, што даље условљава ослобађање глутамата. Тако
се догађа значајно увртање ћелијских тела и дендрита, као и процес некрозе. Са
уласком натријума и хлора у ћелије, почиње цитотоксична каскада
Уколико се ХИЕ ефекат уклони, долази до нормализације, али је у свакој реперфузији и реоксигенацији могуће секундарно оштећење, када се новим количинама крви убацује у процес нова количина кисеоника, односно нова количина
слободних радикала кисеоника. Сада се у већој мери испољава дејство слободних
радикала, када се оштећују мембране органела у цитоплазми, структуре базалних
мембрана, зидови крвних судова, липидне структуре можданог паренхима (процес липидне пероксидације) (1–5).
Студије показују да типични морфолошки одраз тешке хипоксемије представља некрозу неурона са селективним распоредом у кори великог мозга, можданог
стабла и церебелума. На другој страни, примарна исхемична оштећења су најчешће локализована у слабије прокрвљеним парасагиталним деловима можданих
хемисфера (зоне артеријских вододелница). Парасагиталне церебралне лезије су
обично симетричне и имају изглед троугла, са врхом у дубини беле масе, а базом
у моторној зони коре великог мозга. Тешка исхемија може проузроковати и фокалну и мултифокалну некрозу у белој маси. Промене тог типа прате ток већих
артерија, а удружене са крварењем попримају изглед хеморагијског инфаркта.
После ресорпције некротичног ткива долази касније до стварања солитарних или
мултиплих поренцефаличних циста (мултицистична енцефалопатија). Код неке
новорођенчади се могу наћи промене у базалним ганглијама (статус марморатус)
или у перивентрикуларној белој маси (ПВЛ). Статус марморатус означава често
хроничну интраутерину хипоксију, удружену са селективном некрозом неурона.
Перивентрикуларна леукомалација је прототип постасфиктичке лезије ЦНС-а
превремено рођене деце, док су типочне ХИЕ промене карактеристичне за децу са
већим степеном мијелинизације, децу рођену у термину. (3, 4)
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Клиничка слика ХИЕ
Овај клинички ентитет или синдром код новорођенчета се манифестује:
• променом стања свести
• променом неуромоторне и рефлексне активности
• знацима неуровегетативне дисфункције
Веома често се примењује клиничка подела ХИЕ на три степена, (по Sarnatu),
који описује благи облик (I степен), са отежаним храњењем, иритабилношћу, неумереним плачем или летаргијом. Мишићни тонус је повећан, дубоки тетивни
рефлекси су наглашени. Код овог облика неуролошки налаз постаје уредан за 3–4
дана.
Умерено тешки облик (II степен) подразумева летаргију, мишићну хипотонију,
смањене тетивне рефлексе, смањен рефлекс загрљаја, Моро и рефлекс сисања. Периодично се јављају апнеје и конвулзије. Опоравак следи за 2–3 недеље.
Тешки облик ХИЕ (III степен): јављају се ступор и кома, нема одговора на
физичке надражаје, постоји неправилно дисање и потреба за вештачком вентилацијом. Изражена је генерализована хипотонија, инактивност, одсуство рефлекса
(одсутни су сисање, гутање и Моро рефлекс). Постоји поремећај покрета очију и
нистагмус.
Ултразвучно праћење „профил лезије“
Ултразвучно праћење промена на мозгу (2) је дуги низ година било једина
приступачна метода, која је подразумевала добру резолуцију снимка, али је искуство затим показало да се почетна догађања не могу видети ултразвуком, када је
неопходно веома брзо реаговати. Још бољи ослонац би био фетални ултразвучни
преглед мозга и рана прецизнија дијагностика. Пренатална хипоксија и хипоперфузија исувише дуго трају да би прегледи након рођења били правовремени. Реално су у више центара могући прегледи у првим сатима иза рођења, али је велики
проблем прецизност апарата и реално могући прецизнији налаз ултразвуком у почетној фази поремећаја, у метаболичким и молекуларним променама, које ће тек у
наредним данима дати одређенији налаз. Можда је реално за прве сате и дане живота новорођенчета анамнезу, клинички налаз и биохемијске параметре довести
у везу са знацима едема мозга. Савршеније методе везане магнетну резонанцу,
показаће нам много детаљније промене у паренхиму и у циркулацији, што ипак
значи само даљу евалуацију низа процеса који су у току. У првим сатима живота,
али могуће је и у пренаталном преиоду, био би користан “биохемијски, биолошки профил” степена оштећења. Тако би и протокол мера превенције и најраније
терапије, са селективнијм деловањем на поједине рецепторе, блокаде ензима, сакупљања слободних радикала и деблокирање анаеробне гликолизе био прави пут.
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Успоравање метаболичких процеса на ендотелу мождане циркулације, на синапсама и у активацији неуротрансмитера, као и боља контрола калцијумових канала и
Na/К пумпе, предтављју специфичне терапијске мере, које се описују, али још увек
нису саставни део протокола. Методе хипотермије (6) су у последње време често
помињане. Техничка решења нису већи проблем, чак и резултати говоре о бољој
контроли успоравања процеса који воде ка мањем оштећењу али примена и даље
није широко распрострањена. Овде поново наглашавам да би и ова терапија морала бити везана за породилишта и установе које новорођенче третирају у првим
сатима иза рођења.
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Здравствени проблеми
специфични за адолесценцију
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5.1. ШТА ЈЕ НОВО У ЗДРАВСТВЕНОЈ
ЗАШТИТИ АДОЛЕСЦЕНАТА У
НАШОЈ ЗЕМЉИ?
Александра Стојадиновић
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад
Адолесценција је буран и узбудљив период живoта пун изазова, могућности али и ризика. Она је период који је врло значајан за здравље, јер представља раскршће на комe адолесцент може да изабере пут који га води ка добром
здрављу и дугом, продуктивном животу али и пут ка болести, раном умирању
или инвалидитету. Здравље адолесцената првенствено зависи од избора које чине,
њиховог понашања и окружења у ком одрастају. Показатељи здравља адолесцената
указују да се здравље младих последњих неколико деценија погоршава и лошије
је него здравље претходних генерација. Око 75% смртних случајева и трајног
инвалидитета адолесцената повезано је са ризичним понашањима, а око 70%
прераног умирања одраслих јесте последица понашања која започињу у периоду
адолесценције. Очување и унапређење здравља адолесцената представља
озбиљан изазов који захтева ангажовање читавог друштва. Национални програм
здравствене заштите жена, деце и омладине усвојен 2009. и предлог стручнометодолошког упутства (СМУ) за његову примену представљају одговор система
здравствене заштите на овај изазов.
Као полазна основа за део новог СМУ који се односи на адолесценте,
послужили су претходна Уредба из 1995. године и СМУ из 1996. године, као и
релевантне националне и европске стратегије (1, 2, 3, 4, 5).
Осврнућемо се на део предлога стручно-методолошког упутства који се
односи на здравствену заштиту младих узраста од 10 до 18 година или завршетка
средње школе. У овом СМУ адолесценти су по први пут препознати као засебна
узрасна група и издвојени у оквиру посебне програмске целине.
Општи циљ програмске целине је очување и унапређење здравља адолесцената.
У складу са водећим здравственим проблемима адолесцената у нашој земљи,
дефинисано је осам специфичних циљева (3, 4): 1) Усвајање здравих стилова
живота код адолесцената; 2) Превенција и лечење гојазности и поремећаја
исхране; 3) Заштита и унапређење репродуктивног здравља адолесцената; 4)
Рано откривање, адекватно лечење и одговарајућа подршка адолесцентима са
хроничним обољењима и инвалидитетом; 5) Превенција употребе и злоупотребе
97

Здравствени проблеми специфични за адолесценцију

дувана, алкохола и илегалних психоактивних супстанци (ПАС), адекватно лечење
адолесцената који злоупотребљавају или су зависни од психоактивних супстанци
и умањивање ефеката употребе ПАС; 6) Рано откривање и адекватно збрињавање
адолесцената са проблемима менталног здравља; 7) Превенција насиља,
занемаривања и злостављања, умањивање последица насиља, занемаривања
и злостављања, превенција повреда и тровања; 8) Организација здравствених
служби прилагођених потребама адолесцената.
У оквиру специфичног циља 1. (Усвајање здравих стилова живота код
адолесцената), тежиште је на промоцији здравља младих која је усмерена на све
адолесценте док су се у оквиру претходног СМУ мере и активности односиле
искључиво на школску децу. Посебна пажња је усмерена на вулнерабилне
адолесценте, као што су : адолесценти који никад нису похађали школу, адолесценти
који нису наставили школовање после основне школе, они који су напустили
школу, адолесценти који живе у сиромаштву, адолесценти припадници етничких
мањина, посебно Роми, интерно расељена лица, избегла лица, адолесценти који
живе и раде на улици, адолесценти који живе у институцијама
У оквиру специфичног циља 1, као једна од активности наведени су
превентивни прегледи/посете (систематски и контролни прегледи, планирани
разговори). Према новом СМУ планирано је да се превентивне посете/прегледи
обављају сваке године у периоду адолесценције, док су се раније систематски
прегледи обављали у V и VII разреду основне школе и I и III разреду средње
школе. Ови прегледи/посете треба да буду усмерени на пружање савета за
очување и унапређење здравља, имунизацију, скрининг на физичке, емоционалне
и бихејвиоралне проблеме.
Превентивни преглед/посета обухвата узимање анамнезе и психосоцијалну
евалуацију, мерење ТМ, ТВ, израчунавање индекса телесне масе (ИТМ), мерење
крвног притиска, давање савета ради очувања и унапређења здравља. Посета
једном годишње је неопходна да би се на време идентификовали адолесценти који
су тек започели ризична понашања или који планирају да их започну; адолесценти
код којих су ризична понашања постала озбиљнија као и адолесценти који су у
раној фази емоционалних или телесних проблема, односно поремећаја. Наиме, у
оквиру систематских прегледа и планираних разговора обавља се психосоцијална
евалуација којом се откривају фактори ризика, ризична понашања адолесцента,
али и протективни фактори и ресурси којима адолесцент располаже. Рано
препознавање проблема и предузимање мера, може превенирати озбиљне
последице по здравље, као што су на пример смрт, или тешке повреде под утицајем
алкохола или дроге, ХИВ инфекција и сл.
По једном у раној (10 до 13 година), средњој (14 до 16 година) и касној (17-19
година) адолесценцији превентивни преглед/посета укључује и детаљан физички
преглед. Телесни поремећаји који почињу у периоду адолесценције обично су
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повезани са симптомима и знацима који се могу открити мерењем ТВ, ТМ, крвног
притиска и анамнезом, пре него физичким прегледом. Стога је предвиђено је да се
детаљан физички преглед обави три пута у току адолесценције, осим ако симптоми
и знаци, одступања ТМ, ТВ или крвног притиска не налажу другачије.
Значајна новина у предлогу новог СМУ је што се право наповерљивост
и приватност, индивидуални приступ адолесценту, сарадња са родитељима
и свеобухватни саветовалишни рад, истичу као битни елементи у пружању
здравствених услуга младима.
Поверљивост је императив у раду са адолесцентима. Уколико се не обезбеди
поверљивост постоји велика вероватноћа да адолесцент неће изнети тачне
информације приликом сусрета са лекаром. Садржај превентивних прегледа треба
да буде прилагођен узрасту, полу адолесцента и култури којој припада. Прегледу
треба да присуствује само адолесцент, лекар и медицинска сестра и неопходно је
да траје најмање 30 минута, како би лекар имао довољно времена за разговор са
адолесцентом, преглед и саветовање као и да би адолесцент имао могућност да
лекару постави одређена, за њега значајна питања.
У новом СМУ препозната је значајна улога родитеља као партнера у
здравственој заштити адолесцената. Предвиђено је да се по једном у раној и средњој
адолесценцији обави разговор са родитељима адолесцента у оквиру кога родитељи
треба да добију информације о очекиваним физичким и психичким променама
код адолесцента, савет како да промовишу нормалан развој адолесцента, како
да га подстичу да усвоји здрав животни стил, смање ризике по здравље као и да
добију прилику да изнесу своје недоумице и проблеме.
Планирано је да се у саветовалишту адолесцентима пружају услуге везане
за раст, развој, исхрану, физичку активност, пушење, употребу алкохола и
илегалних ПАС, насиље, злостављање, хроничне болести, безбедност, очување
репродуктивног здравља.
Специфични циљеви 2, 4, 5, 6, 7 и 8 представљају циљеве који се у овом СМУ по
први пут детаљно обрађују док је циљ 3 који се однои на репродуктивно здравље
младих обрађен у претходном СМУ.
Током претходних петнаест година, претходна Уредба и Стручно-методолошко
упутство представљали су огромну помоћ лекарима у пракси. Нова Уредба и СМУ
проистекли су из претходних докумената, уводећи нове елементе, захваљујући
стицању нових информација о здрављу младих, њиховим проблемима и потребама
као и досадашњим искуствима лекара у пракси који обезбеђују здравствену
заштиту адолесцентима.
Шта се очекује од новог СМУ? Очекује се да ће примена препорука датих
у СМУ допринети промоцији здравља и благостања адолесцената и утицати
на смањивање морбидитета и морталитета. Успешност препрука датих у СМУ
у промоцији здравља и превенцији болести ће зависити од едукације лекара,
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од обезбеђивања потребних услова да би се препоруке адекватно примениле и
спремности лекара да их примене. Док се препоруке не примене систематски и
широко, њихов стварни утицај неће бити познат. Континуирано праћење здравља
адолесцената и њихових стилова живота ће показати да ли су дате препоруке биле
адекватне и ефикасне.
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5.2. АДОЛЕСЦЕНТИ
И ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ
Дамир Лукач, Миодраг Драпшин
Завод за физиологију, Медицински факултет, Нови Сад
Континуирана физичка активност је од изузетног значаја у периоду адолесценције јер омогућава правилан раст и развој: доводи до повећања мишићне масе,
повољно утиче на развој скелета, регулише телесну масу, повољно утиче на метаболизам. Недовољна физичка активност повезана је са постуралним променама,
деформитетима кичменог стуба и стопала, гојазношћу, хипертензијом, хиперлипидемијом, кардиоваксуларним обољењима, дијабетесом (1, 2). Према препоруци
Америчке медицинске асоцијације (АМА) умерена до интензивна физичка активност у трајању од пола сата, 3 до 5 пута недељно, представља довољну експозицију
за валоризоване здравствене бенефите. Наставним планом у школама су предвиђена 2–3 часа физичког васпитања, што не задовољава задате препоруке. Према
резултатима Министарства здравља, које је 2006. године спровело „Истраживање
здравља становника Републике Србије“, у Србији 93, 3% деце и адолесцената узраста 7 до 19 година редовно ради физичко; са узрастом опада проценат оних
који редовно раде физичко. Резултати истраживања на територији Новог Сада
указују на знатно мањи проценат адолесцената који ради физичко и тренд све
већег броја ученика који се ослобађају наставе физичког васпитања сваке године.
Разлог за ове ове резултате је неусаглашена пракса о томе који лекари могу да ослободе ученике од наставе физичког васпитања, непостојање тачних алгоритама
за ослобађање, као и норматива за наставак физичке активности након одређених
болести и повреда. Резултати истраживања указују да мање од половине деце и
адолесцената (7 до 19 г.) у Србији проводи у физичкој активности више од 2 сата
недељно и да проценат оних који су активни расте са индексом благостања породице. Данас је организовано бављење физичком активношћу углавном везано
за материјална примања родитеља, што никако није у складу са прокламованом
стратегијом „спорт за све“. Посматрани заједно, ови резулати указују да су адолесценти у нашој земљи недовољно физички активни. Епидемиолошка истраживања
указују да проценат гојазне деце и адолесцената расте широм света, a посебно у
Северној Америци и Европи. Истраживања показују да се енергетски унос током
дана није значајно повећао, већ да је енергетска потрошња пала испод оптималних
вредности. Учесталост гојазности деце одговара броју сати проведених у гледању
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телевизије (2). Гојазност деце је један од водећих здравствених проблема јер за
собом повлачи ризик за развој метаболичких компликација, дијабетеса и кардиоваскуларних оболења у адолесценцији и одраслом добу. Истраживања показују
да је и нашој земљи преваленција метаболичког синдрома у порасту и у директној
вези са гојазношћу деце (3).
Ризици бављења спортом у периоду адолесценције
Насупрот адолесцентима који су недовољно физички активни, налазе се
адолесценти који се баве спортовима са високим интензитетом тренажних и
такмичарских оптерећења. Врхунски спорт је данас професија која пред спортисте поставља сурове захтеве праћене прекомерним напорима, неконтролисаном суплементацијом и допингом, те се са правом поставља питање о његовој
штетности. Поједине спортске дисциплине захтевају рану специјализацију и рано
укључивање у изузетно захтевне тренажне процесе као предуслов за постизање
врхунских резултата (пливање, гимнастика). Непостојање законске регулативе у
овој области пред педијатре ставља посебан задатак. Препоруке да се адолесценти што више укључују у спортске и рекреативне активности морају бити стручно образложене. Динамогени захтеви појединих спортoва и нивои оптерећења
морају бити правилно корелирани са здравственим и физичким способностима
сваког адолесцента. Адолесценти који се не баве такмичарским спортом (а таквих
је велики број) као и адолесцети који учествују у школским такмичењима иду на
преглед само код педијатра. Велика оптерећења у овако вуленерабилном периоду
захтевају посебан опрез при прегледу. Педијатри морају да се информишу о томе
који је предвиђени ниво тренажних активности и временска динамика. Једна од
најважнијих препорука је да се код сваког адолесцента, који се укључује у одређене
тренажне активности, уради проширена анамнеза у смислу кардиолошких ризика или тегоба, преглед са акцентом на кардиоваскуларни и респираторни статус,
минимални лабораторијски преглед и барем ЕКГ у миру. У раду педијатара, када
се не може урадити ЕКГ, препоручује се аускултација и мерење крвног притиска
након адекватног задатог оптерећења (чучњеви, вежбе). У раду са спортистимаадолесцентима неопходна је процена и постуралног статуса према предвиђеној
локомоцији (препорука за небављење асиметричним спортовима као што су веслање или тенис код верификованих промена кичменог стуба и других постуралних асиметрија). Строго је контраиндикован рад са теретом до 16 године старости.
Често је због повећаних метаболичких потреба неопходно и саветовање о исхрани
и евентуалној суплемантацији. Поједини спортови имају своје апсолутне и релативне контра-индикације које они који их прегледају морају да познају. У такозваним ризичним спортовима (борилачки, ауто-мото спортови, подводни, спортови
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са употребом ватреног оружја и сл.) млађи од 18 година морају да прођу серију
специјалистичких прегледа да би добили специјалну дозволу за такмичење.
Међу ризике бављења спортом у адолесцентном узрасту свакако се убрајају
и повреде. Спортске повреде су у развијеним земљама водећи узрок повреда код
адолесцената (4). Епидемиолошки подаци су доста оскудни али истраживања показују да у адолесцентном периоду повреде које настају при вежбању чине 20%
свих акутних повреда (2). Референтна литература наводи да се од укупног броја
повред арегиструје само 25% (5). Према подацима из наше земље у адолесцентом
узрасту најчешће су повреде колена, натколенице, скочног зглоба, прстију и раменог појаса. Спортови у којима се бележи највећи број повреда у нашој средини
су фудбал, кошарка, рукомет (као најмасовније заступљени контакни спортови),
затим гимнастика, атлетика и зимски спортови (6). Код набројаних спортова доминирају активности са наглом променом локомоције, скоковима и спринтовима
и наглашеним контактним елементима. Такође је утврђено да ризик за настанак
повреда расте са узрастом. Спортске повреде код адолесцената најчешће представљају акутне повреде, мада се јављају и повреде настале због претераног напрезања тзв. „overuse“ повреде. У периоду адолесценције јављају се и неке повреде
које су специфичне за узраст, - акутне трауме типа авулзионих фрактура, које
настају при јаким мишићним контракцијама хипертрофисане мускулатуре, коју
не прати адектвантна скелетна матурација. Хронична понављане мишићне тракције испољене на незрелом коштаном систему у фази раста и развоја резултују
тракционим апофизолизама специфичним за узраст: Osgood-Schlater и Morbus
Sever (7). Специфичне мере усмерене ка превенцији спортских повреда обухватају:
здравствени прегледе пре укључивања у спорт, примарну селекцију спортиста,
укључење проприоцептивних тренинга за побољшање баланса, едукацију и континуиран здравствени надзор над спортистима адолесцентног узраста.
Одговарајућа физичка активност у адолесценцији доприноси правилном физичком, психолошком и социјалном развоју. Она представља инвестицију у здравље адолесцената у садашњости али и у будућности. Један од значајних задатака за
педијатара је и усмеравање адолесцената ка адекватној, индивидуално дозираној
физичкој активности, обављање превентивних прегледа пре укључивања, континурани здравствени надзор, саветован рад и превенција и лечење спортских
повреда.
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5.3. ПОЛНО ПРЕНОСИВЕ ИНФЕКЦИЈЕ
У АДОЛЕСЦЕНЦИЈИ
Катарина Седлецки
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије
„Др Вукан Чупић“, Београд
Полно преносиве инфекције (ППИ) су бројне и различите по начину испољавања, току болести и прогнози, а са заједничком особином да се преносе путем
сексуалног контакта. Њихове последице су често дугорочног карактера, укључујући аногениталне карциноме и оштећења репродуктивне функције, рађање
деце с аномалијама или инфекцијама, а у случају неких ППИ и смртни исход инфициране особе.
Млади људи испољавају посебну склоност за настанак ППИ. То је условљено
њиховим слободнијим полним понашањем, нередовном употребом кондома, као и
бројним другим детерминантама (физиолошка обележја и здравствене навике индивидуе, бројни чиниоци социокултурног окружења). Учесталост ППИ је највиша
код сексуално активних адолесцената, што се објашњава незавршеним процесима
њиховог телесног и психосоцијалног сазревања (1).
Према подацима Светске здравствене организације (СЗО), млади узраста до
24 године чине око 60% од укупног броја оболелих од ППИ у свету и 50% особа са
инфекцијом ХИВ (2). Бржем ширењу ових обољења код младих у многим земљама
доприноси и неприлагођеност система здравствене заштите потребама младих,
због чега се они нерадо обраћају лекару, одлажући посету и лечење више дана,
недеља и месеци од појаве првих тегоба.
Начин преношења и клиничке
манифестације полно преносивих инфекција
Полно преносиве инфекције могу да настану на више начина. Најчешћи је
сексуални однос (вагинални, орални, анални). Неке ППИ, попут инфекције ХИВ,
хепатитиса Б и Ц, могу да се пренесу крвљу и крвним продуктима (првенствено
употребом игала и шприцева које је користила инфицирана особа, ретко трансфузијом крви). Бројне ППИ (сифилис, гонореја, инфекција гениталнoм хламидијом,
генитални херпес, инфекција ХИВ) преносе се током трудноће и порођаја, а
инфекција ХИВ и дојењем.
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Највећи број ППИ се манифестује на месту продора инфективног узрочника. Код трихомонијазе, гонореје и гениталне хламидијске инфекције јављају се
појачана генитална секреција, исцедак из мокраћне цеви и тегобе при мокрењу.
Сифилис доводи до развоја тврдог чвора, који се претвара у безболни улкус. Промене у аногениталној регији су карактеристичне и за генитални херпес (везикуле које пуцају остављајући веома болне улцерације) и гениталне брадавице, које
су резултат инфекције неким типовима хуманог папилома вируса (ХПВ). Има
ППИ које, међутим, изазивају тегобе друге врсте – жутицу код хепатитиса Б и Ц,
а увећање лимфних жлезда, учестале столице, губитак у тежини код инфекције
ХИВ (3).
Период инкубације за највећи број ППИ траје од неколико дана до неколико
недеља, мада може да буде и дужи – неколико месеци за гениталне брадавице,
шест месеци за хепатитис Б, а више година за инфекцију ХИВ. Манифестације
могу, међутим, да буду веома благе и непрепознате, због чега ППИ остаје у организму заражене особе годинама, постепено јој нарушавајући репродуктивно
здравље и неометано се преносећи на сексуалне партнере. Посебно велики ризик
за развој неплодности постоји код девојака инфицираних гонорејом или гениталном хламидијом, јер се запаљење из цервикса утеруса шири на унутрашње полне
органе доводећи до оклузије јајовода. До таквог исхода долази код 8–20% жена са
непрепознатом гонорејом и 8% инфицираних гениталном хламидијом (4). Супклинички ток обично има и инфекција цервикса утеруса онкогеним типовима
ХПВ. Њеном настанку су склоне адолесценткиње, посебно оне које су први полни
однос доживеле пре навршене 16. године живота, односно унутар 18 месеци од
наступања менархе (5).
Дијагностика и лечење полно преносивих инфекција
Уобичајено је да се лечење ППИ заснива на лабораторијској идентификацији узрочника и примени одговарајућег терапијског поступка. Метод каузалног лечења има највећу поузданост у постављању дијагнозе, али мoже да буде
скуп и недоступан већем броју адолесцената (6). Када не постоји могућност
лабораторијске дијагностике, због недостатка опреме, кадрова или материјалних
средстава, дијагностика ППИ се заснива на искуству лекара да на основу
анамнестичких података и клиничког налаза постави дијагнозу. Недостаци овог
приступа су непрецизност у постављању дијагнозе и превид удружених ППИ
(7).
Стога је СЗО, у ситуацијама када не постоје услови за спровођење
лабораторијске дијагностике и каузално лечење особа са симптомима ППИ
предложила синдромски приступ (8). Код њега се дијагностика и лечење обављају у
односу на синдром, односно скуп симптома и знакова који постоје код инфициране
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особе. Наиме, често се различите ППИ испољавају веома сличним симптомима,
попут гонореје и хламидијске гениталне инфекције које код мушкараца изазивају
запаљење уретре (синдром уретритиса). Лечењем се обухватају обољења која су
у једној средини најчешћи узроци одређеног синдрома, а у складу са важећим
препорукама СЗО (табела) (9). Тако, на пример, ако код једне девојке постоји
појачана генитална секреција (синдром вагинитиса-цервицитиса) потребно
је да се истовремено лече трихомонијаза, кандидијаза, гонореја и хламидијска
генитална инфекција.
Табела. Препоруке Светске здравствене организације за лечење одраслих особа с некомпликованим обликом полно-преносивих инфекција (СЗО, 2003)
Гонореја

Ciprofloxacin

500 mg – једна доза – пер ос

Ceftriaxon

250 mg - једна доза – и.м.

Cefixim

400 mg - једна доза – пер ос

Doxycyclin

100 mg – два пута дневно 7 дана- пер ос

Azitromycin

1 g – једна доза - пер ос

Benzatin penicilin G

2,4 мил.ИЈ –једна доза – и.м.

Procain penicilin G

1,2 мил. ИЈ. –дневно током 10 дана – и.м.

Doxycyclin

100 mg – два пута дневно 15 дана – пер ос

Трихомонијаза

Metronidazol

2 g –једна доза – пер ос

Кандидијаза

Miconazol/Clotri-mazol

200 mg –3 дана - интравагинално

Clotrimazol

500 mg - једна доза - интравагинално

Fluconazol

150 mg – једна доза – пер ос

Metronidazol

400–500 mg – два пута дневно 7 дана или 2 g
једна доза – пер ос

Генитална хламидија

Рани сифилис

Бактеријска вагиноза

Превенција полно преносивих инфекција
Едукација о ППИ, развијање и неговање здравих стилова живљења, промоција
безбедног полног понашања и развој позитивних здравствених навика су важне
мера превенције ППИ међу адолесцентима. Посебно је важно избегавање ризич107
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них сексуалних односа и редовна употреба кондома. Поред неодложног јављања
лекару у случају тегоба које могу да укажу на ППИ, пожељно је да се периодично
обавља скрининг на најчешћа, излечива обољења из ове групе, а првенствено на
инфекцију гениталном хламидијом.
Идеални начин превенције и контроле ППИ је обезбеђивање специфичне заштите путем активне имунизације целокупног становништва, или оних категорија
које су изложене посебним ризицима. За сада постоје вакцине против хепатитиса
Б и против најчешћих и најважнијих гениталних типова хуманог папилома вируса.
Закључак
Полно преносиве инфекције су важан здравствени проблем, јер су посебно
честе код сексуално активних адолесцената, а резултују бројним, сложеним и дугорочним поремећајима здравља. Стога се велика пажња поклања превенцији ових
инфекција и обухвату што већег броја инфицираних особа делотворним дијагностичким и терапијским поступцима.

ЛИТЕРАТУРА
1. Седлецки К. Репродуктивно здравље младих. Гавриловић А, уредник, Београд: Службени
гласник, 2002.
2. Centers for Disease Control and Prevention. Healthy People 2010: Objectives for Improving
Health. Dostupno na: http://www.healthypeople.gov/Document/HTML/Volume2/25STDs.
htm#_Toc489706322, preuzeto 12. februara 2010.
3. Седлецки К. Полно преносиве инфекције. У: Банићевић М, Игњатовић М, Петровић О
(уредници). Примарна здравствена заштита мајке и детета, УНИЦЕФ – Београдска
канцеларија, Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије, Центар за континуирану медицинску едукацију Медицинског факултета у Београду, Београд, 2004;
217–235.
4. Weström L, Svensson L, Wølner-Hanssen P, et al. Chlamydial and gonococcal infections in a
defined population of women. Scan J Inf Dis 1982; (suppl. 32):157–162.
5. Mount SL, Papillo JL. A study of 10 296 pediatric and adolescent Papanicolaou smear diagnoses
in Northern New England. Pediatrics 1999; 103:539–545.
6. Milton RT. Laboratory diagnosis of STDs in resource – limitted settings. In: Holmes KK, Mardh
PA, Sparling PF, et al (eds.). Sexually transmitted diseases, 3rd ed. McGraw-Hill, New York,
1999; 1409–1420.
7. O’Farrell, Hoosen AA, Coetzee KD, et al. Genital ulcer disease: Accuracy of clinical diagnosis
and strategies to improve control in Durban, South Africa. Genitourinary Medicine 1994;
70:7–11.

108

Катарина Седлецки
8. World Health Organization. Guidelines for the management of sexually transmitted infections.
WHO, Geneva, 2003.
9. Седлецки К, Станковић З, Мажибрада И, и сар. Нови приступ лечењу полно преносивих
инфекција код младих. У: Здравковић Д. (уредник), Проблеми у педијатрији 2002.
Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2003; 309–326.
10. Shafii T, Burstein GR. An overview of sexually transmitted infections among adolescents.
Adolesc Med Clin 2004; 15:201–214.

6.
Исхрана

Модератор:
Проф. др Недељко Радловић

Комодератор:
Проф. др Биљана Вулетић

6.1. ОСНОВНИ УЗРОЦИ АКУТНОГ
ДИЈАРЕЈАЛНОГ ПОРЕМЕЋАЈА
КОД ДЕЦЕ
Биљана Вулетић
Педијатријска клиника Клиничког центра, Крагујевац
Акутна дијареја подразумева изненаднy појавy великог броја столица
течног садржаја. Праћена је убрзаном цревном перисталтиком и нарушавањем
нормалних физиолошких процеса у танком и дебелом цреву. Иако може имати
тежак клинички ток, болест се, без озбиљних компликација, најчешће смирује
унутар 7-10 дана. У развијеним земљама света, као што су Сједињене америчке
државе, акутна дијареја је у 20% случајева разлог посете лекару деце млађе од 2
године и 10% деце млађе од 3 године, док је у неразвијеним и земљама у развоју
њена учесталост много већа. Отуда, генерално гледано, акутна дијареја заузима
друго месту међу узроцима дечјег морталитета; 18% у узрасту до 5 година (1, 2,
3).
Основни узроци акутне дијареје код деце су цревне инфекције, вирусне,
бактеријске и паразитарне, а ређе алиментарлна интоксикација, алергија
на храну, различити медикаменти и други (4). Код деце најмлађег узраста и
екстраинтестиналне инфекције, као што су отитис медиа, инфекција уротракта,
сепса и друге, могу бити узрок акутног дијарејалног поремећаја.
Фактори ризика за појаву инфективне акутне дијареје су директан и
индиректан контакт са оболелим, као и конзумирање неправилно припремљене
хране или контаминиране водом и боравак у областима лоших хигијенских услова.
Главни узрочници акутне инфективне дијареје код деце између 6 месеци и 2-3
године су вируси, а пре и након тог узраста бактерије (4). Паразитарне инфекције,
у односу на вирусне и бактеријске, су знатно ређе (4).
Rotavirus је узрочник 30–40% дијарејалних епизода у најразвијенијим земљама
света (4). На ову инфекцију отпада 3,5 милиона деце оболеле годишње и случајева
деце оболеле годишње и више од 110 000 хоспитализованих (5). Овај инфективни
агенс је најчешћи узрок тешке дијареје праћене озбиљним хидроелектролитним
и ацидобазним дизбалансом. Клинички манифестне ротавирусне инфекције
најчешће погађају децу узраста 6-24 месеца (6). Пасивни природни имунитет
добијен од мајке, као и природна исхрана су важан фактор заштите тако да је
клинички тежи oблик болести изузетно редак у првих 6 месеци по рођењу (4).
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Након инфекције, било симптоматске или асимптоматске, развија сe имуни
одговор који је серотип специфичан (7). На томе се заснива и примена вакцине која
је од 2006. године у неким земљама постала битан фактор у превенцији клинички
тешких инфекција (7). За разлику од Rotavirusa који изазива болест већином мале
деце, Norwalk virus је одговоrан за развој акутне дијареје деце свих узраста, посебно
старијих и адолесцената. Adenovirus учествује са око 5-20% хоспитализованих
од акутне дијареје. У поређењу са Rotavirusom и Norwalk virusom Adenovirus има
дужи период инкубације и болест траје дуже. Astrovirusi и Calicivirusi су узрок 3-5%
хоспитализованих због акутне дијареје.
Бактеријске инфекције чешће узрокују акутну дијареју у мање развијеним
земљама света (4). Најважнији узрочник дијареје у овим срединама су
ентеропатогени, ентеротоксигени, ентероинвазивни и ентерохеморагијски сојеви
E. coli. Остали бактеријски узрочници дијареја су: Campylobacter jejuni, Shиgella
и Salmonella species. Vиbrиo species, посебно Vиbrиos cholerae, имају улогу само у
епидемијама. Међутим, бактеријске инфекције су значајни узрочник акутних
дијареја и код деце у развијеним земљама света, а посебно Salmonella (3-7%),
Shиgella (0–3%), Campylobacter jejuni (6–8%), Yersиnиa species (1–2%) и E. coli (3–5%)
(8,9). E. coli је релативно редак етиолошки чинилац дијареје код одојчади у овим
срединама. Clostrиdиum difficile је узрочник псеудомембранозног колитиса,
стања које се виђа код болесника на терапији клиндамицином, мада и сви други
антибиотици могу бити одговорни.
Најчешћи паразитарни узрочници дијареје, која често поприма хронични ток,
су Gиardia lamblia и Entamoeba hиstolytica, док се Cryptosporиdиum parvum и Cyclospora cayetanensиs изолују изузетно ретко.
Код имунокомпромитованих пацијената чести узрочници инфективних
дијареја су бактерија Mycobacterиum avim, протозоe Cryptosporidium species, Isospora
belli, Gиardia lamblia, Entamoeba histolytica и Cyclospora species и вируси Citomegalovirus и Rotavirus.
Пролонгиране и перзистентне инфективне дијареје најчешће изазивају Shigella, Giardiа lamblia, Cрyptosporidium species, ентеропатогена E. coli и Entamoeba
histolytica.
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6.2. ИСХРАНА ДЕТЕТА
СА АКУТНОМ ДИЈАРЕЈОМ
Недељко Радловић
Универзитетска дечја клиника, Београд
Адекватна исхрана, уз надокнаду губитка воде и електролита, представља основу лечења акутног дијарејалног поремећаја (1–4). Друге терапијске мере, изузимајући антипиретике у фeбрилности и антипаразитнe лeковe у интeстиналној
ламблијази и амeбијази, су рeтко потрeбнe (2–4). То сe, прe свeга, односи на антибиотикe у бактeријским дијарeјама, као и антиeмeтикe и антидијароикe (2–5).
Иако нијe до краја усаглашeна, примeна пробиотика, прeбиотика и симбиотика
сe, по мишљeњу многих, сматра оправданом (2, 4, 6).
Стављајући у први план очувањe хомeостазe водe и eлeктролита, ранији
ставови вeзани за исхрану дeтeта са акутним дијарeјалним порeмeћајeм су
били крајње рeстриктивни (7). На тај начин, тј. артeфицијeлним гладовањeм јe,
сeм повраћањeм, смањиван и фeкални губитак водe и eлeктролита индукован
постпрандијалном хипeрсeкрeцијом, малапсорпцијом осмотски активних
састојака хранe и убрзаном пeристалтиком (3). Иако јe омогућавао бољу контролу
хидроeлeктролитнe и ацидобазнe хомeостазe, овакав тeрапијски приступ јe, због
нeгативног нутритивног биланса, значајно отeжавао и продужавао опоравак
болeсника (3, 4, 7). Нежељени ефекти рeстриктивнe дијeтe су посeбно долазили
до изражаја код дeцe најмлађeг животног доба, тј. у фази интeнзивног раста и
развоја, као и код онe са вeћ испољeном малнутрицијом (7).
Међутим, по открићу активног котранспорта натријума и глукозе у танком
цреву и сазнању да га карактерише висока функционална резерва, ставови
везани за исхрану детета са акутним дијарејалним поремећајем су у потпуности
измењени (1, 3, 4, 8). Захваљујући овим новинама омогућeна јe eфикасна орална
компeнзација губитка водe и eлeктролита и тимe слободнија и комплeтнија
исхрана болeсника са акутном дијарeјом (3, 4, 8). Истоврeмeно су услeдили докази
да јe и у тeшким облицима акутног гастроeнтeритиса стeпeн искористљивости
основних хранљивих матeрија вeликим дeлом очуван и да износи за сложeнe
угљeнe хидратe 80–90%, за протeинe 50–70% и за масти око 60%. Додатно, у
инфeкцијама локализованим на нивоу тeрминалног илeума и колона, будући да јe
морфолошко-функционални интeгритeт јeјунума интактан, хипeрпeристалтика
као пратeћа појава свих дијарeјалних порeмeћаја остајe јeдини фактор који
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компромитујe дигeстију и апсорпцију хранe. Главни узрочници инфeкцијe
локализованe у подручју тeрминалног илeума и колона су анималe Salmonellae, Yersinia enterocolitica, Campylobacter и eнтeроинвазивни сојеви E. coli, док
јe у шигелози и амeбијази запаљeнским процeсом захваћeн само колон (3, 9).
Проксимални дeо слузницe танког црeва оштeћују вируси, као што су Rotavirus,
Adenovirus, Calcivirus и други, те су ове инфекције, поред повраћања и анорексије,
често праћене сигнификантном дијарејом и краткотрајном интолеранцијом хране,
пре свега лактозе (9, 10). На нивоу танког црeва су лоциранe и инфeкцијe Vibriom
cholerae и eнтeротоксигeним сојeвима E. coli (3, 9). Ове инфекције, међутим, сем
енормне секреције електролита и воде у подручју цревних крипти и истовремене
блокаде њихове електронеутралне реапсорпције на нивоу ресица, карактерише и
очуван електрогени транспорт и морфолошки интегритет слузнице танког црева
(3). Отуда, за разлику од иницијалнe фазe тeшких вирусних инфeкција, мeханизам
активног котранспорта натријума и органских молeкула у овим обољeњима остајe
интактан, што прeдставља основу саврeмeног приступа и успeха у њиховом
лeчeњу (3–5). Промeнe на нивоу прокисмалног дeла танког црeва, примарно
функционалнe природe, изазивају и Giardia lamblia i Cryptosporidium (3).
Исхрана дeтeта са акутним дијарeјалним порeмeћајeм, прeма саврeмeним
ставовима, слeди 4-6 сати по започињању рeхидрацијe, било интравeнским или
оралним путeм (1, 2, 8). Порeд прeвeнцијe малнутрицијe, природни пут исхранe
убрзава опоравак интeстиналнe слузницe, побољшава толeранција хранe и
скраћујe ток болeсти (1, 5).
Рeхидрација, тј. корeкција дeфицита тeчности код болeсника са лаком и
срeдњe тeшком дeхидрацијом обавља сe орално, а у случајeвима тeшкe дeхидрацијe
парeнтeрално (1, 2). Након рeхидрацијe, било оралнe или парeнтeралнe, одржавањe
хомeостазe водe и eлeктролита сe, у вeћини случајeва, можe успeшно наставити
оралним путeм. За овај вид надокнадe дeфицита, као и покрића тeкућих губитака
водe и електролита код болесника са акутним дијарејалним поремећајем користе
се одговарајуће оралне рехидрационе солуције (ОРС), тј. комбинација натријума
и других eлeктролита са глукозом (Табeла 1) (2). На нашeм тржишту сe налази
производ Оросал 65 (Галeника) који јe, на основу рeлeвантних доказа, процeњeн
као оптимална ОРС за трeтман акутних дијарeјалних порeмeћаја дeцe и одраслих
на овом простору.
Даклe, примeна саврeмeних ОРС за покрићe тeкућих фeкалних губитака воде
и електреолита омогућила јe рану и оптималну исхрану болeсника са акутним
дијарeјалним порeмeћајeм (1, 2, 8). При томe трeба имати у виду да храна будe
комплeтна, лако сварљива и биолошки врeдна и да сe дајe у мањим и чeшћим порцијама и у складу са жeљом дeтeта. Примeном нутритивно сиромашнe хранe сe нe
117

Исхрана
Табeла 1. Мeђународнe прeпорукe за састав ОРС и Оросал 65 (Галeника)
Састав ОРС

ESPGAN

WHO

AAP

Оросал 65*

(1992)

(2002/1975)

(1996)

(1992)

Елeктролити (mEq/l)
Натријум

60

75/90

45–75

65

Калијум

20

20

20

20

Хлор

60

65/80

35–65

60

Бикарбонат/цитрат

30

30

20–30

25

Глукоза (mmol/l)

75–111

75/111

111–140

111

Осмолалност
(mOsm/kg)

225–260

250/310

230–310

280

ESPGAN (Европско удружeњe за дeчју гастроeнтeролиогију и нутрицију)
AAP (Амeричка акадeмија за пeдијатрију)
WHO (Свeтска здравствeна организација)
Израђeн прeма прeскрипцији Н. Радловића и Р. Стeпановића, 1992*

остварујe жeљeни циљ, док храњeњe дeтeта против њeговe жeљe можe узроковати
каснију авeрзију прeма тој храни.
Одојче на природној исхрани, свакако, наставља са подојима (2, 4, 8). Значај
мајчиног млeка у исхрани дeтeта са акутним дијарeјалним порeмeћајeм јe вишeструк. Оно, осим што прeдставља идeалну храну, садржи и читав низ протeктивних чинилаца који повољно утичу на клинички ток и дужину болeсти. Додатно,
мајчино млeко јe и изванрeда рeхидрациона солуција, а континуитeт у дојeњу јe
важан фактор у одржавању лактацијe. Мeђутим, уколико сe ради о одојчeту којe
нe сиса, исхрана сe наставља стандардном формулом којом јe дeтe храњeно прe
почeтка болeсти (1–4, 8). Примeна спeцијалних млeчних формула најчeшћe нијe
потрeбна. Ипак, како јe лактазна активност највулнeрабилнија, у тeшким вирусним гастроeнтeритисима сe чeсто намeћe потрeба да сe у исхрани рeдукујe или из
њe потпуно искључи лактоза (1–3, 8). Код одојчади на вeштачкој исхрани се у ту
сврху примењују спeцијалне млeчне формуле, док сe код дeцe старијe од годину
дана могу дати фeрмeнтисани млeчни производи као што су јогурт, кисeло млeко,
кeфир и млади сир (2–4). Порeд ниског садржаја лактозe, фeрмeнтисанe млeчнe
производe карактeришe висок стeпeн дигeстибилности и нижи антигeни потeнцијал млeчно-кисeлинским врeњeм додатно дeнатурисаних протeина. Уз млeчнe
оброкe, дeтeту од навршeних 4–6 мeсeци сe паралeлно дајe и нeмлeчна храна (2,
4, 8). Поврћа избора су, свакако, кромпир и шаргарeпа, а са наговeштајeм оздрављeња и остала. Храна од пиринчаног, пшeничног и кукурузног брашна, у облику
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прилагођeном узрасту дeтeта, такођe јe прeпоручљива. Мeсо, најбољe кувано, уводи сe по прeстанку фeбрилности и повраћања. Због високe калоријскe врeдности,
рeлативно добрe искористљивости и значајног утицаја на укус и прихјватљивост
хранe, рeстрикција масти, по мишљeњу вeћинe, нијe потрeбна. Банана и тeрмички
обрађeна јабука сe савeтују, док остала воћа, као и воћни сокови, због стимулативног eфeкта на црeвну пeристалтику, нису пожeљна (2, 5). То важи и за различитe
вeштачкe напиткe, као и додатни унос конзумног шeћeра или мeда (2).
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7.1. ИНТЕСТИНАЛНА ФЛОРА,
ПРОБИОТИЦИ И
ЊИХОВ УТИЦАЈ НА ОРГАНИЗАМ
Тамара Вукавић
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад
Насељавање интестиналног тракта почиње за време рађања детета и наставља
се као један дуготрајaн развојни процес, месецима после рођења, када се инстестинална флора стабилизује. Овај значајни физиолошки догађај има битну улогу, не
само за нормалан морфолошки развој црева и његов нормалан мотилитет, диференцијацију интестиналног епитела, неке метаболичке функције и нормалан
имунолошки развој, већ и у имуномодулацији системског имунског одговора.
Гастроинтестинални тракт фетуса је стерилан. Његово насељавање микроoрга-низмима почиње у моменту рађења, у устима. За само неколико часова, први
микроорганизми прођу кроз читав гастроинтестинални тракт и могу се изоловати
из меконијума (1). Ти први микроорганизми који насељавају црева су аеробне
и факултативно анаеробне бактерије које користе оксидативни метаболизам
(Enterobacter, Streptococcus, Staphylococcus). Али, како буја флора факултативно
анаеробих микроорганизама, утрошак кисеоника је све већи и таква прoмена
услова интестиналне средине прогресивно фаворизује развој анаеробне
микрофлоре. Временом, анаеробне бактерије – бифидобактерије, клостридије и
бактероиди, постају предоминантне у колону. Лактобактерије, стварањем млечне
киселине, додатно фаворизују развој бифидобактерија, тако да су коначно у
међусобном односу 1:60–99, код дојеног детета (2).
После завршене дентиције, у зубном плаку некада може да се нађе толико
много бактерија, да готово достижу број бактерија који се налази у фецесу.
У једњаку су, под нормалним околностима, микроорганизми само у транзиту
и не колонизују га.
Микроорганизми који настањују желудац потичу из хране и орофаринкса.
Њихов број не прелази 104/ml.
Микрофлора дуоденуима слична је оној у желуцу, али је нешто бројнија, 104–
5
10 /ml, док је микрофлора јејунума још бројнија, 105-107/ml и у њој се појављују и
анаеробни микроорганизми.
Нормална интестинална микрофлора човека ипак се претежно развија у
дебелом цреву. Њу чине углавном бактерије, са предоминацијом анаероба, како
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грам негативних тако и грам позитивних сојева. Сматра се да бар 400 бактеријских
врста настањује колон, али само мали број, 30–40 имају бројне популације и чине
око 99% укупних бактеријских становника дебелог црева. Број њихових колонија
је 1012/грам фецеса или већи. Овај веома сложен микробни екосистем чини око
30% масе фецеса и код одрасле особе тежина му је чак 1–1,5 kg (3).
Интестинална микрофлора се стабилизује, тј. њен развој се завршава тек у
узрасту малог детета. Од тада, дебело црево једне особе настањују све бактеријске
врсте које ће мање-више чинити његову аутохтону флору читавог живота (4). Веће
промене у интестиналној флори најчешће се могу догодити као последица акутне
гастроинтестиналне инфекције или антибиотске терапије.
Међусобни односи између микроорганизама и односи између микроорганизама и домаћина веома су сложени и могу бити пријатељски или непријатељски.
Притом и једни и други користе различите механизме за свој опстанак.
Пријатељски однос између микроорганизама и домаћина познат је веома
дуго, али је требало да прође много времена пре него што је почео интензивно
и масовно да се користи на добробит човека. Прво су се у терапијској, касније
и профилактичкој примени нашли пробиотици, а тек у скорије време и
пребиотици.
Лактобацили и бифидобактерије били су први пробиотици који су примењени.
Према дефиницији, пробиотици су живи микробни додаци храни, који
повољно делују на домаћина и побољшавају равнотежу његове цревне флоре,
а примарно су издвојени из нормалне, здраве цревне флоре. Њихова најбоља
својства су: антагонистички однос према патогеним микроорганизмима,
стимулишућа својства према другим непатогеним микроорганизмима и
способност имуномодулације корисне за домаћина (5).
Најчешће коришћени пробиотици су из групе млечно-киселинских бактерија
(Lactobacilli, Bifidobacteriae), али и из других група непатогених бактерија (Streptococcus, Escherichia coli), или гљивицe (Saccharomyces boulardii).
Пробиотици за свој метаболизам користе пребиотике, који су неживи и
недигестибилни састојци хране. Они се не разграђују и не апсорбују у горњем
гастроинтестиналном тракту, али их специфично ферментују неки микроорганизми у дебелом цреву, на чији раст и/или активност селективно утичу. Због тога,
пребиотици имају потенцијал да побољшају здравље домаћина, преко индуковања
повољних, како интралуминалних, тако и системских ефеката. Хемијски, они
су галакто-олигосахариди (ГОС – ланци галактозе са глукозом терминално,
3–7 јединица); или фрукто-олигосахариди (ФОС – ланци фруктозе са глукозом
терминално, 10–60 јединица). Човек нема ензиме за њихову ферметацију, али их
имају бифидобактерије чији раст у колону стимулишу. Пребиотици се природно
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налазе у бројним намирницама вегетабилног порекла коју свакодневно уносимо
(разне врсте лука, житарице, парадајз, банана, итд).
Ако се, у комбинацији tj. мешавини пробиотика и пребиотика, налази неживи пребиотик, селкециониран као супстрат за одређени живи микроорганизам
– пробиотик, коме повећава in situ преживљавање, они су међусобно синбиотици
(6).
Данас се пробиотици сами или у комбинацији са пребиотицима користе у
лечењу дијареје, синдрома иритабилног црева, хроничне инфламаторне болести
црева и других, као и у превенцији дијареје, атопијских болести, у неонатологији
итд (7).
Пробиотици имају високу безебедност, али могу дати и негативан, чак фатални исход код болесника са тешком основном болешћу или имунокомпромитованих,
пробиотску бактеријемију или фунгемију, преношење сопствене резистенције на
антибиотике (Lactobacillus) на неке друге микроорганизме, итд. (8).
Уз пажљив одабир, пробиотски микроорганизми ће имати знатно већи потенцијал за примену него сада.
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7.2. КАРАКТЕРИСТИКЕ И ЗНАЧАЈ
HELICOBACTER PYLORI У
ИНФЕКЦИЈАМА
ДИГЕСТИВНОГ ТРАКТА
Момчило Перић
Медицински факултет Приштина – Косовска Митровица
Helicobacter pylori је грам-негативни штапић величине 3 x 0,5 μm, благо спирално савијен у облику слова „S“, kojи на једном полу има 4-6 бичева. Присутан
је код одраслих болесника са улкусом дуоденума и код већине са улкусом желуца.
Сматра се једним од најчешћих узрочника улкуса, а због везе са појавом лимфома
желуца, СЗО га је сврстала у канцерогене прве групе. Инфекција у раном дечјем
узрасту има значаја у настанку ових болести. Код деце он изазива хронични
антрални макронодуларни гастритис, ретко улкус дуоденума.
Историјат
Бактерија је први пут нађена у желуцу човека почетком ХХ века, a 1983 године
Marshall и Warren су доказали да она може бити узрочник хроничног гастритиса и
улкуса. Названа је Campylobacter pylori, a 1989 год. је сврстана у нови род и названа
Helicobacter pylori. Године 1997, Tomb и сарадници су утврдили потпуну секвенцу
DNK генома H. рylori.
Eпидемиологија
Око половине светског становништва инфицирано је H. pylori. У неразвијеним
земљама, деца се инфицирају веома рано (око 90% пре навршене десете године),
док је у развијеним тај проценат око 10–40%. Бактерија се може изоловати од
пљувачке и зубног плака до дуоденума, или из столице (1). Постоји више путева
ширења инфекције: феко-оралним или орално-оралним путем, контактом са
повраћеним масама инфициране особе, као и сировим воћем и поврћем, док је
пренос водом дискутабилан.
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Особине бактерије
H. pylori спада у микроаерофилне бактерије, и не погодује му низак рH у
желуцу. Он производи уреазу помоћу које цепа уреу на амонијак и бикарбонат,
чиме алкализује средину и ствара повољне услове за опстанак. Посебан афинитет
показује према желудачној слузoкoжи, где се налази унутар или испод слоја
слузи.
Патогенеза
За појаву болести важне су особине микроорганизма, инфициране особе, околине, као и њихова интеракција, због чега не оболевају све инфициране особе. На
површини ћелије бактерије изазивају стварање проинфламаторних цитокина код
домаћина, на ниском нивоу, што је узрок појаве хроничне инфекције. Накупљени
неутрофили адхерирају за ендотел и притом се ослобађају медијатори запаљења:
ТNF, цитокини и радикали кисеоника. Долази до инфилтрације плазма ћелијама, производње имуноглобулина и оштећења микровила, као и вакуолизације и
некрозе ћелија. У антруму може доћи до смањења стварања соматостатина и повећаног лучења гастрина.
Хронични гастритис
Оштећења и промене које се јављају на слузокожи желуца, доводе до поремећаја равнотеже одбрамбених и агресивних фактора, на штету одбрамбених, па
се стварају услови за појаву болести (2). Гастритис у дечјем узрасту није ретка болест, и има неке своје карактеристике. Дијагноза се једино може поставити хистолошким доказом запаљења слузокоже и присуства H. рylori (3). Ендоскопским
прегледом, макроскопски се може видети мања или већа хиперемија слузокоже,
али понекад она изостаје па се појављује бледило. Могу да се нађу петехије, афте,
ерозије, као и хипертрофија или атрофија набора слузокоже, која понекад крвари
при додиру. Промене се најчешће налазе у антралном делу желуца, а манифестују
се као макронодуларни гастритис. Слузокожа је неравна, местимично задебљала
у облику ситних чворића, док су промене најчешће површинске и дају слику хроничне запаљењске реакције.
Клиничка слика
Симптоми зависе од узраста детета. Најчешћи је хронични рецидивирајући
бол у абдомену, локализован у епигастријуму, понекад периумбиликално, или је
дифузан. Други симптом по важности и учесталости је крварење, које се код еро127
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зивног гастритиса може јавити у виду хематемезе или мелене (4). У случајевима
где је окултно, или дуго траје, оно може довести до сидеропенијске анемије. Остали значајнији симптоми су мучнина, повраћање, метеоризам, горушица итд.
Наведени симптоми могу довести до дехидрације, анемије, хипопротеинемије,
хипотрофије и др.
Диференцијална дијагноза
Долазе у обзир бројне болести дигестивних и других абдоминалних органа.
Уколико је доминантан симптом бол, треба мислити на: езофагитис, улкус желуца
или дуоденума, дуоденитис, функционални бол у абдомену, као и болести панкреаса, хепатобилијарног и уринарног система. У случајевима где је доминантан
симптом крварење, поред наведеног, треба мислити и на варикозитете езофагуса,
Маlory-Weiss oв синдром, полипе и ангиодисплазије (5).
Дијагноза
Постоји већи број метода које се могу примењивати појединачно, а неке и
комбиновати (6). Најчешће се примењују: ендоскопски преглед, хистолошки преглед, култивација бактерија, брзи уреаза тест, уреа издисајни тест, PCR техника
(Polymerase chain reaction), серолошка дијагностика и доказивање антигена H.
pylori у столици.
Лечење
Треба лечити само децу која имају симптоме болести, код којих је узрочник доказан, и која су старија од пет година. Постоји већи број лекова који имају повољно
дејство, нарочито ако се дају у комбинацијама, а од њих најчешће се примењују:
амоксицилин, метронидазол, кларитромицин, азитромицин, бизмут субцитрат и
субсалицилат, блокатори H2 рецептора (ранитидин, циметидин, фамотидин, низатидин) и инхибитори протонске пумпе (омепразол, лансопразол) (7). Код деце
се комбинацијом два или три лека најчешће постижу повољни резултати.
Комбинацијом бизмут субцитрата и амоксицилина постиже се ерадикација
бактерије у око 70% случајева. Најбоље резултате даје тројна комбинација метронидазола, амоксицилина и антагониста H2 рецептора. Учинак терапије се проверава тако што се четири недеље после завршетка исте применом уреа издисајног
теста испита евентуално присуство H. рylori у дигестивном тракту. И после ерадикације H. pylori, у oko 2% случајева долази до појаве рецидива.
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Oчекује се да ће напори који се чине у свету у смислу стварања вакцине против H. рylori дати резултате, што би спречило појаву инфекција у детињству и све
последице у каснијем животу (8).
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7.3. КРВАРЕЊЕ ИЗ ГОРЊЕГ
ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНОГ ТРАКТА
Златко Ђурић
Дечја клиника Клиничког центра, Ниш
У пракси, при свакој сумњи на крварење из горњих партија гастроинтестиналног тракта неопходно је одговорити на важна питања која одређују даљи дијагностички и терапијски приступ овом клиничком проблему, као што су:
Да ли се ради о гастроинтестиналном крварењу?
Треба имати у виду да се у пракси знаци крварења из респираторног тракта
често замене за дигестивно крварење, као и чињеницу да поједине намирнице
(цвекла, боровница, рибизла, спанаћ, парадајз, црна чоколада) и лекови (препарати гвожђа, бизмута, антибиотици) могу да имитирају присуство крви у столици.
Да ли се ради о горњем гастроинтестиналном крварењу?
Крварење из гастроинтестиналног тракта може бити манифестно и окултно.
У манифестно крварење спадају: хематемеза (повраћање свеже црвене крви или
хематинизиране крви изгледа „талога од кафе“, мелена (столица је црне боје),
хематохезија (мале количине свеже црвене крви у/на столици) или ентерорагија
(појава велика количина свеже крви). Прва два термина сугеришу крварење из
горњих партија дигестивног тракта (од уста до Трајцовог лигамента). Појава
хематохезије најчешће указује на крварење из доњег дела дигестивног тракта.
Појава свеже крви у столици се може јавити и код профузног крварења из
горњих партија гастроинтестиналног тракта. На окултно крварење указује појава
сидеропенијске анемије непознатог узрока и позитиван тест столице на окултно
крварење.
Горња дигестивна ендоскопија је свакако најважнија метода у прецизној
локализацији узрока крварења. Пре извођења ендоскопије (уколико стање
болесника то захтева) неопходно је обавити кардио-пулмоналну реанимацију и
хемодинамски стабилизовати болесника.
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Табела 1. Најчешћи узроци гастроинтестиналног крварења (4).
Узраст

Горње ГИ крварење

Доње ГИ крварење

Новорођенче

Прогутана мајчина крв
Стрес улкус/сепса
Хеморагијски гастритис
Хемораг. болест новорођ.

*НЕК
Хиршпрунгова болест
Волвулус
Васкуларне аномалије новорођ.

Одојче 2–6 мес.

Анална фисура
Алергија на прот. крављег млека/соје
Алергијски проктитис
Езофагитис
Нодуларна лимфоидна хиперплазија
„Пролапсна гастропатија“
Инвагинација

Одојче/Дете 6 мес.
– 6 год.

Епистакса
Езофагитис
„Пролапсна гастропатија“
Портна хипертензија
Улкус изазван лековима
Гастритис
Малори-Вајс синдром

Анална фисура
Инвагинација
Мекелов дивертикулум
Нодуларна лимфоидна хиперплазија
Полип
Инфективни колитис
**ХУС
Пурпура Хенох-Шенлајн

Дете/Адолесцент
7–18 год.

Епистакса
Акутни улкус/гастритис изазван
лековима
Пептички улкус
Езофагитис, гастритис
Портна хипертензија

Инфективни колитис
Улцерозни колитис
Кронова болест
Анална фисура
Полип

ГИ гастроинтестинално; * Некротични ентероколитис; ** Хемолизно-уремијски синдром

Ако се узрок крварења не открије класичном горњом ендоскопијом у дијагностици се може применити нека од ендоскопских (ентероскопија), радиолошких
(баријумска пасажа, ангиографија, сцинтиграфија) или хируршких метода (лапароскопија, лапаротомија). За дијагностику крварења из делова танког црева који
су недоступни класичном ендоскопском прегледу може се применити ендоскопска
капсула или „double balloon“ ентероскопија (1–3).
Да ли је неопходна надокнада крвним дериватима?
Болесници са обилним гастроинтестиналним крварењем лече се у јединицама
интензивне неге уз сталан мониторинг виталних функција и праћење релевантних
лабораторијских тестова. Ако је болесник у хеморагијском шоку треба дати
кисеоник и увести уринарни катетер ради праћења диурезе. Успостављање
интравенске линије и брза надокнада волумена течности плазма-експандером
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или инфузијом 5% глукозе и физиолошког раствора је кључна мера реанимације.
Уколико се ради о профузном крварењу, болеснику који је у шоку, или су вредности хемоглобина испод 70 g/L а хематокрита испод 20% треба дати пуну крв у
количини од 10–15 ml/kg (у више наврата ако је потребно).
Коју врсту терапије (хемостазе) применити?
Терапијски приступ хемостази умногоме зависи од: врсте и локализације крвареће лезије, опремљености медицинске установе и искуства у терапијској ендоскопији. Парентерална терапија антисекреторним лековима (блокаторима протонске пумпе или хистаминским Х2 блокаторима) или октреотидом (код руптуре
варикса једњака) је неизоставни део терапијског протокола са којом треба почети
што пре. После брзе и тачне дијагностике приступа се некој од метода ендоскопске
хемостазе (инјекциона, коагуло/термална, ласерска и механичка) (5, 6). Хируршка
терапија је резервисана за болеснике код којих се крварење резистентно на претходно наведене терапијске мере.
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8.1. ПНЕУМОНИЈЕ ИЗАЗВАНЕ
МИКОПЛАЗМОМ
Бранимир Несторовић
Универзитетска дечја клиника, Београд
Микоплазме су најмањи живи организми, али се од других разликују одсуством ћелијског зида. Зид им се састоји од воска, тако да им је облик несталан.
Примарно су екстраћелијски паразити, везују се за трепљасти епител респираторног и гениталног тракта. Анитела на рецептор којим се везују за ћелије су тзв.
хладни аглутинини и она су одговорна за настајање аутоимунских реакција у
току инфекције ових узрочницима. Епител оштећују директним цитотоксичним
ефектима или покретањем запаљењске реакције са укључивањем мононуклеара.
Mycoplasma pneumoniae је једна од врста ове бактерије која изазива обoљење код
људи.
Обољење је присутно током читаве сезоне, а сматра се да је око 40% свих ванболничких пнемонија изазвано микоплазмом. Сматра се да је учесталост у САД 1
на 1000 особа годишње (тј. око 2 милиона годишње). Можда је учесталост и већа,
јер има много благих или асимптоматских инфекција.
Највећи број оболелих има симптоме благе инфекције горњих дисајних органа (фарингитис, суви кашаљ, главобоља, мијалгије итд). У око 5–10% случајева
болест прогредира у пнеумонију. Посебан ризик од оболевања имају деца са
имунофеицијенцијама, Down-овим синдромом или урођеним срчаним манама.
Тешке облике имају деца са хемоглобинопатијама. Нема разлике у оболевању
у односу на пол (1).
Деца млађа од 3 године имају респираторну инфекцију у горњим дисајним
путевима, али у неонатуса је могућа тешка клиничка слика са дистресом и екстрапулмоналним манифестацијама. Највиша стопа оболевања је у групи од 5 до 9
година, а овде је и најчешће присутна пнеумонија (2).
Симптоми инфекције су неспецифични (табела 1). Ова деца не изгледају озбиљно болесна, фаринкс је хиперемичан, постоји цервикална лимаденопатија. Булозни
мирингитис је класична компликација, али се релативно ретко виђа. Аускултација
плућа је од мале користи, а један од карактерстичних налаза је диспаритет између
оскудног физикалог налаза и велике инфилтрације на снимку плућа. Екстрапулмоналне манифестације се јављају у око петине оболелих и дате су табели 2.
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Табела 1. Респираторне манифестације пнеумоније изазване микоплазмом
Манифестација

Учесталост

Кашаљ

90%

Рана и касна инспиријумска пуцкетања

62%

Wheezing

19%

Ослабљено дисање

26%

Фебрилност

31%

Леукоцитоза

29%

Диференцијална дијагноза обухвата све остале атипичне узрочнике пнеумоније (рикеције, хламидије, легионелу, инфекцију вирусима грипа и параинфлуенце, респираторним синдицијалним вирусом).
Лабораторијска дијагностика је неопходна само код деце која су хоспитализована, док је у осталих клиничка слика и рендгенски налаз довољан.
Култура је непоуздана, јер микоплазма расте споро и врло је захтевна у погледу
подлога. Серологија је основна дијагостичка метода, а најчешће се користи доказивање хладних аглутинина (специфичност теста око 75%, сензитивност 50–90%).
Данас се доста користи и ЕЛИЗА за откривање специфичних IgM и IgG антитела.
Специфичност је већа од 99%, а сензитивност 98% (треба имати на уму да IgM
може да буде негативан у првих десетак дана инфекције). Доказивање антигена у
спутуму је високо специфична метода (око 90%), а најпоузданија је PCR реакција,
али се релативно ретко користи (због високе цене) (3).
Табела 2. Екстрапулмоналне манифестације
Манифестације
Системске

Фебрилност, мијалгија, повраћање, дијареја

Артопатија
Аутоимуна хемолитична анемија
Кардиоваскуларне

Перикардитис, миокардитис

Мирингитис
Цервикална лимаденопатија
Неуролошке манифестације

Менингoенцефалитис, трансверзални мијелитис,
инфаркт мозга, Guilliаn-Bаrre синдром

Дерматалошке

Уртикарије, еритем, Stevens-Johnson-ов синдром
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Рендгенски налаз има неколико карактеристичних образаца (види табелу 3).
У око 5–10% се јавља плеурални излив.
Табела 3. Рендгенски налаз
Налаз на снимку

Учесталост јављања

Фокалне ретикуларне сенке

52% (једнострано), 10% (обострано)

Парахиларне перибронхијалне сенке

12%

Консолидација

33%

Ателектазе

29%

Хиларна лимфаденопатија

7%

Плеурални излив

17%

Дифузни интерстицијални инфилтрати

7%

Највећи број пацијената се може лечити у кућним условима. С обзиром да
микоплазма нема ћелијски зид, не могу се у лечењу користити пеницилински или
цефалоспорински антибитици. Лекови избора су тако макролиди (азитромицин
или кларитромицин), у адолесцената се може користити и левофлоксацин. Тетрациклини добро делују на микоплазму, али нису индиковани због бројних нежељених дејстава (4).
Иако се дуго ради на вакцини на микоплазму, резултати су разочаравајући
(одсуство ћелијског зида чини тешким добијање антигена за вакцину). Прогноза
је одлична, осим ако се јаве неуролошке или кардиолошке компликације, када
секвеле могу бити трајне.
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8.2. СИНДРОМ ПРИМАРНЕ
ЦИЛИЈАРНЕ ДИСКИНЕЗИЈЕ
Предраг Минић
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије
„Др Вукан Чупић“, Београд
Болесници који су уз бронхијектазије имали и ситус инверсус висцералних
органа први пут су описани 1905 године. Не познајући етиологију овог поремећаја,
Картагенер 1935. приказује серију болесника са хроничним синузитисом и обостраним бронхијектазијама уз инверзан положај висцералних органа. Обољење,
чија патогенеза дуго година потом бива неразјашњена, названо је Картагенеровим
синдромом (КС). Готово случајно, група шведских гинеколога на челу са Педерсеном, изучавајући проблем мушког стерилитета бележи одсуство специфичних
протеина (динеинских ручица) у аксонеми сперматозоида код три болесника са
КС (1). Истраживањима која су уследила после овог открића, иста група аутора
у цилијама ћелија назалног епитела (чија аксонема има исту ултраструктуру као
реп сперматозоида) ових болесника, доказује одсуство динеинских ручица, што
пропроузрокује њихову смањену покретљивост. Афзелиус исте промене уочава у
цилијарном епителу бронхалне слузице (2). Како се сматрало да су цилије у овом
обољењу непокретне, тако је оно названо синдромом непокретних (имотилних)
цилија.
Постоји велика разноликост у покретљивости цилија, од потпуно непокретних, преко дискинетичних (неусклађених покрета), до готово нормално покретних. Отуда је предложен термин – синдром примарне цилијарне дискинезије
(ПЦД), који је данас углавном у употреби. Слабија покретљивост цилија у овом
обољењу проузрокује да висцерални органи током ембриогенезе случајно заузимају природни или обрнут положај (ситус солитус или ситус инверсус), тако да половина болесника са ПЦД има све фенотипске карактеристике које одликују КС.
Епидемиологија и генетика примарне цилијарне дискинезије
Примарна цилијарна дискинезија је ретко обољење које се јавља са различитом учесталошћу у различитим популацијама. Сматра се да је преваленција ситуса
инверзуса у општој популацији 1:10.000, а Картагенеровог синдрома 1:40.000. Узимајући у обзир претпоставку да половина од укупног броја болесника са ПЦД има
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КС, може се посредно закључити да је преваленција ПЦД 1:20.000 (3, 4). Обољење
се јавља са једнаком учесталошћу у особа оба пола, чешће у случају косангвинитета или ако је једно од деце у породици оболело. Број оболелих је највероватније
већи од броја откривених болесника (4).
Резултати досадашњих студија указују да се болест наслеђује аутозомно – рецесивно, иако се не могу искључити и други облици наслеђивања (4, 5). Обољење
је веома хетерогено, јер више од 200 различитих протеина учествују у изградњи
цилијарне аксонеме. Генски локус за ПЦД мапиран је на кратком краку хромозома 19 (6). Недавно је клониран први ген који је у вези са испољавањем ПЦД, што
ће значајно допринети разумевању процеса цилиогенезе, структуре и функције
цилија (7, 8).
Грађа и функција мукоцилијарног система
У људском организму цилије се налазе на епителним ћелијама горњих и доњих
дисајних путева, укључујући параназалне синусе и средње уво, ћелијама епендима
можданих комора, вас деференса и јајовода. На ћелијама у олфактивној регији, лабиринту и ретини, цилије имају измењену, односно сензорну функцију (4). Добро
је познато да полни хормони могу утицати на диференцијацију ћелија ка трепљастим или секреторним у епителу јајовода, али још увек није јасно шта контролише
експресију цилијарних ћелија у респираторном епителу (4).
Грађа цилије
Цилије су органеле еукариотских организама – протозоа, већине животиња
и неких биљака, које имају улогу да покрену изоловану ћелију или да покрећу
течност која прекрива групу ћелија (4). Имају изглед покретних цилиндричних
продужетака, дужине 5–8 μm на апикалној површини мембране епителних ћелија
и изграђене су од микротубула и ћелијске цитоплазме.
Тело цилије, које се зове аксонема изграђено је од више стотина различитих протеинских молекула, а највећим делом од тубулина. У овом протеинском
матриксу налазе се микротубули организовани по принципу „девет плус два“. На
овај начин су девет парова микротубула, кружно и правилно распоређени по периферији попречног пресека аксонеме, око десетог, централног пара микротубула.
Од оријентације централног пара микротубула зависи усклађеност покрета цилије
(4). Други аксонемални протеини познати су под називом МАПс (од енглеског –
microtubular-associated proteins) и то су: динеин, нексин и радијална влакна.
Динеин је цилијарни протеин који је највише проучаван и који има најважнију улогу у грађи и функцији цилије (2, 4). Динеински молекули се класификују
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у цитоплазматску и аксонемалну групу. Док цитоплазматски динеин доприноси
кретању протеина дуж микротубула, на пример у мејози, аксонемални омогућује
покрете цилија или флагела слагањем парова микротубула (4). Спољашња динеинска ручица одређује фреквенцију осциловања цилије, а унутрашња омогућује
обликовање покрета цилијарног осциловања.
Нексинска влакна повезују кружно распоређене парове микротубула на периферији тела цилије, док их радијална влака повезују са централним паром.
Клиничка слика
Неодговарајуће функционисање система мукоцилијарног клиренса проузрокује развој хроничне плућне болести и синопулмоналних инфекција у болесника
с ПЦД. Рано постављање дијагнозе је важно, јер се лечењем може спречити развој
тежих компликација, најчешће супуративне болести плућа. Дијагноза ПЦД се све
чешће поставља у неонаталном узрасту, а средњи узраст у тренутку постављања
дијагнозе у земљама са развијеном здравственом заштитом је 4, 4 године (5).
Знаци болести су присутни непосредно по рођењу у више од половине оболелих и укључују „хронични ринитис“, односно ринореју, тахипнеју или неонаталну
пнеумонију које се не могу објаснити уобичајеним факторима ризика код болесника са ситус инверсусом или комплексним урођеним срчаним манама (4, 5). На
обољење такође треба мислити у новорођенчета са езофагусном или билијарном
атрезијом, хидроцефалусом и позитивном породичном анамнезом за ПЦД (5, 6).
У нешто старијем узрасту болесници се углавом лече од „астме“ која је атипичног тока или се не побољшава на уобичајену терапију. Од симптома могу бити
присутни хронични кашаљ и искашљавање веће количине секрета. Оболели врло
често имају понављане пнеумоније или дијагностиковане бронхијектазије, синузитис, хронични секреторни отитис (ХСО). Преглед грудног коша компјутеризованом томографијом високе резолуције у млађем узрасту доприноси дијагностици
бронхијектазија (6). Најчешћи проузроковачи егзацербација бронхопулмоналних
инфекција су Х. инфлуензае, С. пнеумониае и С. ауреус и ретко П. аеругиноса.
Колонизација мукоидним сојевима псеудомонаса јавља се у старијем узрасту у поређењу са оболелим од цистичне фиброзе (ЦФ) – у просеку око тридесете године
(6). Иако временом долази до постепеног смањења плућних волумена и капацитета, измерених тестовима плућне функције, оно ипак није толиког степена као код
оболелих од цистичне фиброзе. Последњих година показано је да је смањивање
плућних волумена спорије, ако се дијагноза постави раније (6, 7).
Одрасле особе имају сличне тегобе као старија деца, осим што је секреторни
отитис од мањег клиничког значаја. У овој популацији инфертилитет може бити
једини симптом, тако да скринингом треба да буду обухваћени сви мушкарци са
налазом поремећаја у покретљивости сперматозоида, чак и у одсуству респира140
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торних сметњи, као и особе женског пола чији се стерилитет не може објаснити
урођеним аномалијама гениталних органа или хормонским поремећајима (7).
Дијагностички поступци
Како је ПЦД ретко обољење, тако је веома важно посумњати да болесник болује од ПЦД. На схеми бр 1. приказан је алгоритам испитивања ПЦД.
Схема бр.1. Алгоритам за испитивање примарне цилијарне дискинезије

Код болесника са хроничним запаљенским обољењима дисајних путева, концентрација азот моноксида (НО) у издахнутој смеши гасова је висока. У болесника
са ПЦД уочена је ниска концентрација НО у издахнутом ваздуху, највероватније
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из разлога што дебели слој мукуса, који облаже слузокожу дисајних путева, спречава његову дифузију (7).
Лечење
Циљ лечења ових болесника је спречавање развоја хроничних оштећења плућа
и бронхијектазија. Мере превенције: имунизација против С. пнеумониае и инфлуенце, прекидање пушења и избегавање излагања алергенима, смањују учесталост
настанка бронхопулмоналних инфекција (6).
Изузетно важна мера превенције је свакодневна примена мера физикалне терапије: положајно – перкусионе дренаже, технике дисања (форсираног издисања)
уз примену уређаја који омогућују осцилаторне покрете грудног коша и дисајних
путева, на пример Флатера (енгл. Flutter) или прслука за високофреквентну осцилацију (енгл. Therapy Vest) (6, 9).
У неким случајевима потврђена је корист инхалација бронходилататора, иако
је неким студијама показано да се бољи бронходилациони ефекат и побољшање
МЦК постиже физичким вежбама него инхалацијама бронходилататора (9).
У случају егзацербације бронхопулмоналних инфекција или погоршања плућне функције неопходна је примена антибиотика који се дају орално у високим дозама или интравенским путем у случају лошег терапијског одговора (10). У случају
хроничног секреторног отитиса саветује се одлагање миринготомије и уградње
вентилационих цевчица због честих компликација у виду тешке хроничне отореје
(6, 10). Хронични синузитис, узрокован конгестијом параназалних синуса, обично
у одраслих болесника може захтевати оперативно лечење у циљу боље дренаже и
вентилације. Најчешће се користи ендоскопска хируршка техника (6).
У већине болесника оба пола у циљу постизања оплодње потребо је применити неку од техника асистиране фертилизације, иако инфертилитет није неизбежан
(10).
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8.3. ТЕРАПИЈА АСТМЕ У
ПРЕДШКОЛСКОМ УЗРАСТУ
Зорица Живковић
Дечја болница за плућне болести и туберкулкозу КБЦ
„Др Драгиша Мишовић“, Београд
Астма у дечјем узрасту је најчешће хронично обољење које оптерећује породицу, здравствене институције, друштво у целини. Код деце школског и адолесцентног узраста симптоми отежаног дисања и бронхоопструкције обично значе
да је у питању астма, али у предшколском узрасту бронхоопструкција и свирање
у грудима су хетерогени проблеми који не значи да је дефинитивна дијагноза астма (1). Највећи број деце предшколског узраста престаје са тегобама са поласком у
школу, а мањи, али не безначајан број деце, има симптоме перзистентне, хроничне
астме. Познавање природног тока астме и понављаних бронхоопструкција у
раном узрасту, основ је за увођење ране терапије у краћем или дужем трајању.
Клинички синдром који препознајемо као астму у предшколском узрасту треба врло
детаљно идентификовати, пошто више од половине деце са бронхоопструкцијама
у првим годинама живота, имају пролазно стање, и велико је питање да ли праву
антиаатматску терапију треба уводити у овако раном узрасту (2). Многе анализе
су показале да и поред раног увођења инхалаторних кортикостероида деци са
понављаним бронхоопструкцијама, клинички ток болести се не може изменити,
развој ремоделирајућих патолошких промена и патолошка плућна функција
се не могу спречити (3, 4). Јасна дистинкција се може направити само за децу са
астмом која имају и атопију у односу на децу која немају атопију и коју провоцирају
екстерни фактори, као што су, на првом месту, вирусне инфекције. С друге стране,
тежина симптома астме је понекад у негативној корелацији са атопијом, и теже
бронхоопструкције се јављају у склопу вирусних инфекција деце у раном детињству,
до треће године живота. Често смо у ситуацији да уводимо терапију оваквим
пацијентима иако се класични предиспонирајући фактори не детектују (5).
Фенотипови дечје астме – клиничка презентација и терапијски модалитети:
1. Стероид сензитивна еозинофилна астма: инхалациони кортикостероиди,
антагонисти леукотријена
2. Стероид-резистентна еозинофилна астма: орални кортикостероиди, циклоспорин А, без терапије ако нема тегоба
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3. Стероид резистентна нееозинофилна астма: теофилински препарати,
макролиди, инхибитори 5-липооксигеназе
4. Неинфламаторна перзистентна бронхијална преосетљивост: супкутана
примена тербуталина, дугоделујући бронходилататори увек у комбинацији
са инхалационим кортикостероидима
5. Перзистентна асимптоматска еозинофилна инфламација: без терапије док
се не појаве симптоми
6. Перзистентна фиксирана бронхоопструкција: без терапије док се не појави
реверзибилност плућне функције
Јасно је да приступ детету са астмом у предшколском узрасту не може бити
једноставан, а ни исти за сваког пацијента, често је приступ одређен психофизичким стањем и менталном способношћу детета и ставом родитеља. У раном дечјем
узрасту, са растом и развојем, понављане бронхоопструкције, које смо склони да
сматрамо астмом предшколског узраста, ишчезавају, и сходно томе, агресивно лечење некада није потребно. О овоме посебно треба водити рачуна када су у питању
могући нежељени ефекти дуготрајне примене кортикостероидне терапије, а мала
ефикасност када су у питању продужени утицаји на природни ток дечје астме и
спречавање ремоделовања слузнице дисајних путева (6).
Ова тема треба да идентификује различите фенотипове астме у раном дечјем
узрасту, природни ток ране астме, утицај пола, атопије у породици, прематуритета, излагања дуванском диму и респираторним инфекцијама, и на основу тога
терапијске могућности и оправданост односно ефикасност лечења.
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9.1. НАПРАСНА СМРТ КОД ДЕЦЕ
Ида Јовановић
Универзитетска дечја клиника, Београд
Напрасна смрт код деце и адолесцената (НС) је редак, али трагичан догађај
који ужасно погоди не само породицу, него и школу, околну заједницу, а посебно
одговорног педијатра. У оквиру тог феномена у педијатрији се издвајају два етиолошки и узрастно различита ентитета: напрасна смрт одојчета и напрасна смрт у
адолесценцији/спорту. Они ће бити посебно описани.
Дефиниција
Напрасна смрт се најчешће дефинише као смрт која је настала тренутно
или један сат после појаве првих симптома код особе која се претходно сматрала
здравом. Према дефиницији Светске здравствене организације, под појмом НС
се подразумева смрт настала у оквиру 24 часа од настанка првих знакова болести.
Тај критеријум се, међутим не користи у пракси, јер би обухватио велики број
смртних исхода који се десе у болници. Скоро по дефиницији, НС се дешава ван
болнице, или на путу до ње (1).
Појам изненадна, неочекивана смрт се дефинише као смрт настала нагло, код
особе за коју се раније знало да болује од неког обољења, али се смрт није ни
наслућивала. Веома често се у литератури користи термин „напрасна неочекивана
смрт“ која обухвата оба горе наведена појма.
Инциденција
Епидемиолошки подаци о НС се најчешће добијају из извештаја патологије
и судске медицине. Анализирајући структуру умирања младих особа, тј. особа
млађих од 20 година, добијају се следећи резултати: 40% смрти код деце настаје
као последица неког обољења, 49% смрти је настало неприродном смрћу, а само
11% је у групи напрасних смрти (1). Инциденција НС у земљама са развијеном
медицином варира према различитим изворима, а креће се од 1.3–4.3 деце на 100
000 популације (2). Може се очекивати да је структура НС различита у земљама
са ниским националним дохотком, тј, тамо где је квалитет здравстсвене заштите
деце далеко испод западног нивоа. У нашој зенмљи не постоје прецизни подаци
од инциденцији напрасне смрти кoд деце (3).
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Етиологија
Са аспекта етиологије НС, разликују се три категорије овог трагичног догађаја:
1. напрасна смрт повезана са раније познатим патолошким стањем (изненадна
смрт)
2. напрасна смрт која се објашњава са постојањем обољења које је дијагностиковано на обдукцији, a за које се пре смрти није знало и
3. напрасна смрт чији узрок остаје непознат и после обдукције
Половина НС код деце је везана за раније познато патолошко стање (Табела
1.) Изненадна смрт најчешће настаје код деце која болују од астме, епилепсије и
болести срца (пулмонална атрезија, транспозиција великих крвних судова, плућна васкуларна болест, дилатациона кардиомиопатија, аортна стеноза, тетралогија
Fallot, конгенитални атриовентрикуларни блок, синдром конгенитално продуженог QТ интервала и др.). Напредак у кардиохирургији је значајно смањио број деце
која умиру неочекивано, а болују од неке урођене срчане мане.
Табела 1. Узроци изненадне смрти везане за раније препознато обољење

____________________________________________________________________
Обољење

Инциденција

Епилепсија
Aстма
Церебрална парализа
Кардиоваскуларне болести
Остало

34%
21%
13%
23%
8%

____________________________________________________________________
Код трећине деце која су умрла напрасно узрок смрти је откривен на обдукцији
(Табела 2). Најчешћи узрок НС који се открије на обдукцији је нека инфекција, а
потом болести срца. Од обољења срца најчешће су опструкције излазног тракта
леве коморе: валвуларна стеноза аорте, коарктација аорте и хипертрофичка кардиомиопатија. Поред тога, дијагностикују се и миокардитис, аномалије коронарних артерија, инфаркт миокарда после прележане Кавасакијеве болести итд.
Табела 2. Узроци напрасне смрти чији је узрок откривен на обдукцији

____________________________________________________________________
Обољење

Инциденција

Респираторна инфекција
Друге инфекције
Кардиоваскуларне аномалије
Остало

37%
20%
29%
14%

____________________________________________________________________
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Код око 15% деце која су умрла напрасно узрок смрти остаје непознат и после
обдукције. Половина тих случајева су деца млађа од 2 године и имају исте карактеристике као и напрасна смрт одојчади, где се дете нађе мртво ујутру, у кревету.
Деца старија од 2 године су у ствари скоро по правилу старија од 11 година, а
највећи број њих умре у напору. Захваљујући развоју молекуларне генетике последњих година је код особа умрлих НС, а код којих се обдукцијом није нашао
разлог смрти, могуће урадити тзв. „молекуларну обдукцију“ (6). То је у суштини
испитивање постојања евентуалних патогених генских мутација које изазивају
„каналопатије“. Под тим термином се подразумева поремећај функције различитих јонских канала на мембрани миоцита који су узрок за малигне аритмије. Ту
спадају синдром продуженог QT интервала, катехоламинска полиморфна вентрикуларна тахикардија, Бругада синдром и синдром скраћеног QT интервала. Око
30% младих особа умрлих НС су боловали од каналопатија.
Напрасна смрт одојчета
Синдром напрасне смрти одојчета, у енглеском језику познате као „sudden
infant death syndrome“(СИДС)се дефинише као напрасна смрт детета млађег од годину дана која остаје нејасна и после увиђаја на месту смрти, тј. услова у којима
је настала, клиничких података и учињене обдукције (4). Типично се јавља код
наизглед здравог одојчета које је нађено мртво после спавања. СИДС је најчешћи
узрок смрти у одојачком периодду у Сједињеним државама, са инциденцијом од
0.54/1,000 живорођене деце. Још увек се раде бројна истраживанја етиологије
овог феномена, са циљем да се развије специфична стратегија превенције. Једна
од тренутно најприхватљивијих хипотеза је тзв. „хипотеза можданог стабла“ (5).
Мождано стабло је регион мозга у коме се врши контрола дисања, артеријског
притиска, температуре и рефлекси горњих дисајних путева за време сна. Према
хипотези можданог стабла, СИДС се јавља због ненормалних регулаторних механизама можданог стабла који регулишу горе наведене процесе. Код те деце се
јавља неадекватан одговор на честе, али животно угрожавајуће стресоре који се
јављају током сна (хипоксију, хиперкапнију, асфиксију, хипертермију), што води у
напрасну смрт у вулнерабилном животном периоду.
Средином деведесетих година постављен је модел троструког ризика, који
сматра да је неопходно да се у исто време сусретну: 1. вулнерабилно дете са поремећеним регулаторним механизмима можданог стабла, 2. критични развојни
период, пре свега првих 6 месеци живота (у коме се јави 90% напрасних смрти) и
3. егзогени стресори, као на пример спавање потрбушке, са неким у кревету, или
на меком кревету, где дете поново удише издахнут угљен диоксид, што доводи до
хипоксемије и/или хиперкапније.
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Напрасна смрт у адолесценцији, посебно код спортиста
Спорт је постао саставни део свакодневног живота великог броја младих
људи. Повећала се здравствена култура и свест о корисним ефектима физичке
активности, тако да се значајно повећао број особа која се рекреативно или
активно бави спортом. Феномен напрасне смрти младих спортиста је добро познат
као фаталан догађај који се најчешће деси током физичке активности спортисте
који је пре тога имао безброј истих таквих тренинга. Данас се сматра да је напрасна
срчана смрт најчешћи узрок смрти младих спортиста. Инциденција је ниска и
износи око 0.3–3.6/100 000 спортиста годишње. Далеко је чешћа код особа мушког
него код женског пола (и до 9 пута) (7).
Спортска активност доводи до вишеструког повећања тонуса вегетативног
нервног система, пораста концентрације адреналина и норадреналина, које су
потпора и активација бројних хуморалних механизама. Дуготрајно бављење спортом доводи до развоја различитих адаптивних механизама, од којих су најчешћи
ремоделовање срца са хипертрофијом, па и дилатацијом леве половине срца.
Све то је основа која код неких спортиста може бити окидач трагичног догађаја
који се најчешће манифестује малигним поремећајем ритма и вентрикуларном
фибрилацијом.
Неколико патогенетских механизама могу бити кључни предиспонирајући
фактор за НС спортиста и адолсцената. То су, пре свега, непрепознате болести,
као што су миокардитис, различите кардиомиопатије (најчешће хипертрофична
или аритмогена дисплазија десне коморе, а ређе и дилатациона), конгениталне
или стечене болести коронарних артерија и Марфанов синдром (Табела 3). Код
око 30% спортиста разлог за НС су патолошке аритмије које настају као последица
мембранских кардиомиопатија, познатих под именом јонске каналопатије (Табела
4). Поред тога, удар у грудни кош може изазвати вентрикуларну фибрилацију, као
и узимање хемијских материја као што су неке дроге, стимуланси и сл.(8).
Табела 3. Најшечћа обољења срца као узрок НС код спортиста

____________________________________________________________________
Кардиомиопатије
Хипертофичка (узрок 30% НС спортиста)
Аритмогена дисплазија десне коморе
Дилатациона
Акутни миокардитис
Аномалије коронарних артерија
Дисекција аорте код Марфановог синдрома

____________________________________________________________________
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Ризик од НС није исти у свим спортовима. Најчешће се јавља код кошаркаша, а потом код фудбалера. Разлог је, са једне стране, популарност и бројност тих
спортова, а са друге стране већа потреба са срчаним радом у њима. На крају, тим
спортовима се знатно чешће баве мушкарци.
Табела 4. Мембранске болести (каналопатије) као узрок НС код спортиста

____________________________________________________________________
Синдром продуженог QT интервала
Brugada синдром
Катехоламинска полиморфна вентрикуларна тахикардија
Синдром скраћеног QT интервала
WPW синдром

____________________________________________________________________
Поред кардијалних разлога за НС, који су далеко чешћи, НС може настати и
као последица других патолошких стања, насталих због обољења других система,
нпр. респираторног (астма нпр.) или централног нервног система (анеуризме артерија мозга и сл.).
Дијагностика ризичних особа/превенција НС
Мада је кључ превенције НС препознавање спортиста са високим ризиком,
препоруке за протоколе скрининга се значајно разликује међу различитим земљама, па чак и спортским федерацијама.
Америчко удружење за спортску медицину и Удружење кардиолога препоручује препартиционо испитивање активних спортиста, које подразумева детаљну
личну и породичну анамнезу (везану за потенцијална обољења спортисте и породичну анамнезу везану за наследне болести и за НС у породици), као и физикални
преглед (9). За професионалне спортисте се препоруке разликују у различитим
спортским федерацијама. Већина њих прати препоруке Олимпијског спортског
система.
Европско удружење кардиолога предлаже кардиоваскуларни скрининг за младе такмичарске спортисте (10). Предлаже се преглед пре него што се особа укључи
у озбиљне тренинге, са циљем да се на време препознају евентуална обољења или
аномалије срца. Протокол подразумева детаљну личну и породичну анамнезу,
физикални преглед и 12-канални EKG, са циљем искључивања хипертрофичне
кардиомиопатије, Марфановог синдрома и каналопатија, који су најчешћи узроци
НС код спортиста и адолесцената.
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Закључак
Напрасна смрт код деце и адолесцената је један од најтрагичнијих догађаја
у педијатрији, који још увек привлаче велику пажњу, пре свега патолога, али и
клиничара и особа које се активно баве спортом. Позната су стања и обољења
које стварају предиспозицију за НС, али се данас још увек не зна шта је то што у
одређеном тренутку изазове смрт. Из тог разлога се стварају протоколи за препознавање особа са ризиком за НС, не би ли се заштитили од догађаја који могу
тригеровати кобни догађај.
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9.2. ЕМБОЛИЗАЦИОНЕ ПРОЦЕДУРЕ У
ДЕЧИЈОЈ КАРДИОЛОГИЈИ
Јован Кошутић
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије
„Др Вукан Чупић“, Београд
Термин емболизација подразумева намерно затварање лумена крвног суда
страним материјалом. Транскатетерске емболизационе процедуре могу се
применити готово на сваком органу и традиционално спадају у поље деловања
интервентних радиолога. Емболизација се примењује у циљу затварања урођених
или стечених нежељених крвних судова, ради контроле крвављења, палијације
неоплазми или ради смањивања ризика од периоперативног крвављења. У
примени су бројна емболизациона средства која се грубо могу поделити на 4 велике
групе: механичка средства, партикуле, течни агенси и склерозирајући агенси.
Парткуле, течни и склерозирајући агенси се користе за затварање малих артерија,
артериола и капилара и њихова улога у лечењу деце са урођеним срчаним манама
је минимална. Механичка средства служе за затварање већих крвних судова и у
дечијој кардиологији су у широј примени већ више од 30 година. У механичка
средства спадају: металне спирале (coils), чепови (plugs) и балони (1).
„Gianturco coils“ први су уведени у клиничку праксу још 1975 године и
далеко су најчешће примењивано емболизационо средство код деце са урођеним
срчаним манама. Састоје се од челичне жице обложене дакронским нитима
(длакама). „Coil“ се изван тела налази у специјалном тоболцу у издуженом стању.
Дужина спирале може да варира у распону од 2–15 cm. У крвном суду „coil“
заузима спирални облик а пречник спирале може варирати у широком распону
од 3–20 mm чиме је омогућено затварање крвних судова чије димензије значајно
варирају. Дакронске длачице којима је спирала обавијена додатно поспешују њена
тромбогена својства. Традицонално, при запушавању артерија користе се спирале
чији је пречник 10–30% већи од пречника крвног суда. Код затварања вена, које су
знатно комплијантније, пречник „coil“-a треба да буде 30–50% већи од пречника
крвног суда који треба затворити. Током година развијени су бројне нове спирале
различитог облика и величине. Генерално, спирале направљене од платине уместо
од челика, без обзира да ли су покривене дакронским нитима или не, у стању су да
допру до мањих крвних судова чак и кад су ти крвни судови тешко доступни. Осим
тога, новије генерације спирала имају могућност репозиције и реимплантирања у
155

Кардиологија

случају да иницијално нису оптимално постављени (Jackson detachable coils; Flipper detachable coils) (1, 2).
Док се спирале углавном користе за затварање мањих и средњих крвних
судова, за затварање већих крвних судова најчешће су у примени метални
чепови (plugs). Најпознатији од њих су Amplatzer duct occluder и Amplatzer vascular plug. Сачињени су од 72 односно 144 нитинолске жице и имају могућност и
репозиције и реимплантирања. Док се Amplatzer duct occluder користи углавном
за затварање већих отворених артеријских канала (ductus arteriosus persistensДАП) максималног пречника до 14 mm, Amplatzer vascular plug тип 1 или тип 2
су специфично дизајнирани за емболизацију већих периферних крвних судова
максималног пречника 16 односно 22 mm. Amplatzer vascular plug тип 1 уведен је
у клиничку праксу 2004. године а тип 2 тек 2007 године. Због тога су искуства са
њиховом употребом ограничена али су резулатати њихове примене за сада бољи
у односу на резултате емболизације већих крвних судова другим средствима. За
затварање већих крвних судова у примени су и тзв. „detachable“ baloni као и тзв.
Gianturco-Grikfka васкуларни затварач (1, 2).
Емболизација нежељених крвних судова примењује се код значајног броја деце
са урођеним срчаним манама. Индикационо подручје обухватају: 1.урођене срчане
мане са једнокоморском циркулацијом, 2. отворени артеријски канал, 3. мане са
атрезијом плућне артерије и снабдевањем плућа крвљу преко великих аортопулмоналних колатерала, системске и плућне артерио-венске малформације,
хируршки системско-пулмонални шантови, коронарно-камералне фистуле,
плућне секвестрације, хемоптизије, итд (1).
Нежељени аорто-пулмонални и вено-венски колатерални крвни судови као
и плућне артерио-венске (АВ) фистуле често се срећу код различитих форми
једнокоморске циркулације.
Аорто-пулмоналне колатерале присутне су код 59–84% свих пацијената на
катетеризацији срца непосредно пре комплетирања тзв. Фонтанове циркулације
и најчешће полазе из поткључних артерија. Консензус, међутим, не постоји у
вези са значајем емболизације ових крвних судова за успех Фонтанове операције.
Показано је, наиме, да чак и у ситуацији кад проток кроз нежељене аортопулмоналне колатерале представља 49% укупног минутног волумена, то нема
битнијег утицаја ни на притисак у Фонтановом кондуиту нити на сам исход
Фонтанове операције. Ипак, већина аутора препоручује селективну емболизацију
средњих и великих аорто-пулмоналних колатерала током катетеризације срца
која непосредно претходи комплетирању Фонтанове циркулације под условом да
њихово затварање не доводи до значајнијег пада сатурације крви кисеноником
(2, 3, 4).
Вено-венске колатерале представљају значајан узрок изражене централне
цијанозе, како након Фонтанове, тако и, нарочито, након бидирекционе Гленове
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операције (БДГ). Након БДГ значајне вено-венске колатерале као узрок изражене
системске десатурације присутне су код око 30% оперисаних пацијената. Фактори
ризика за њихов настанак су повећани транскупномални градијент, повишен
пост-оперативни притисак у горњој вени кави и одсуство протока у горњим
лобусима плућа. Око 80% свих вено-венских колатерала након БДГ потиче
из брахиоцефаличне вене и преко 2/3 се завршава у венском систему испод
дијафрагме. Ако не доводе до изражене десатурације, вено-венске колатерале
које након Гленове операције завршавају испод дијафрагме не треба емболизовати
јер ће се оне, након комплетирања Фонтанове циркулације, инкорпорирати у
Фонтанов крвоток. Ове колатерале, међутим треба емболизовати ако постоји
прекид доње шупље вене. Осим тога, обавезно треба емболизовати све колатерале
које се завршавају у плућним венама или системској преткомори. Најзад, треба
емболизовати колатерале које преко система вене азигос, а након комплетирања
Фонтанове циркулације, одводе крв из плућног крвотока (3, 4).
Стечене плућне АВ фистуле срећу се код готово 25% пацијената након
комплетирања Фонтанове циркулације. Емболизација ових малформација се
не препоручује јер редирекција хепатичних вена у Фонтанов крвоток доводи до
њихове потпуне резолуције.
Транскатетерско затварање отвореног артеријског канала (ДАП) данас је
метода избора за решавање ове мане. Иницијално, затварани су само мали дуктуси
применом Gianturco coil-a. Временом у клиничку праксу уведени су прво „detachable Jackson“ a potom „Flipper coil“-и који су данас метода избора у затварању
ДАП-а чији је најмањи пречник мањи од 2,5 mm. За затварање већих дуктуса данас
се користе Amplatzer duct occluder-и којима се може затворити дуктус унутрашњег
пречника на најужем месту чак до 10–12 mm (3, 4).
Готово 80% пацијената са Т. Фало, атрезијом плућне артерије и израженом
хипоплазијом централне плућне артерије има велике аорто –пулмоналне
колатрале (MAPCA) као основни извор снабдевања плућа крвљу. Оне обично
полазе из десцендентне торакалне аорте и, ако су веома изражене, могу довести
до појаве конгестивне срчане инсуфицијенције услед значајног лево-десног шанта,
изражене лобарне или сегментне плућне хипертензије, појаве хемоптизија или
могу бити узрок значајног интраоперативног крвављења. Због свега овога, велике
аорто-пулмоналне колатерале треба емболизовати пре хируршке корекције мане
или их, приликом хируршке интервенције, техником унифокализације треба
укључити у генуину плућну циркулацију. За емболизацију ових крвних судова
користе се спирале а успех интервенције се постиже у око 70% случајева (2, 3, 4).
Артериовенске фистуле могу бити плућне или системске, урођене или стечене.
Њихова емболизација углавном спада у поље деловања интервентних радиолога.
Премда технички захтевна и мање успешна од емболизације колатералних
крвних судова, емболизација хируршких аорто-пумоналних (Blalock) шантова
157

Кардиологија

од изузетног је значаја јер успешно може да замени хируршку интервенцију.
За затварање се користе и спирале али и бројни нови системи типа Amplatzer
duct occluder-a или Amplatzer vascular device. Транскатетерска емболизација
коронарно-камералне фистуле такође постаје метода избора у односу на хирургију
у решавању ове мане. Ранијих година у примени су биле спирале и интервенција
је била скопчана за значајним ризиком како од њихове нежељене миграције тако
и од непотпуног затварања фистуле. Последње 3 године урађено је 5 интервенција
применом Amplatzer vascular device-а и код свих је постигнуто потпуно затварање
фистуле без битнијих процедуралних компликација. Код трогодишње девојчице
урадили смо успешну емболизацију велике коронарно-камералне фистуле
применом „Аmplatzer vascular plug“-a пречника 12 mm (2, 3, 4).
Плућне секвестрације/псеудосеквестрације представљају масу нефукционалног
плућног ткива која не комуницира са трахеобронхијалним стаблом а снабдева
се крвљу путем аномалне артерије која полази из субдијафрагмалне или, ређе,
из торакалне аорте. Могу бити изолована малформација али су чешће удружене
са Сцимитар синдромом. У новорођеначком узрасту могу бити узрок тешке
екстракардијалне конгестивне срчане инсуфицијенције када се, традиционално,
препоручује хируршка лобектомија или пулмектомија. Хируршка интервенција
се препоручује и код асимтомских пацијаната због значајног ризика од
инфекције, крвављења или малигне алтерације. Веома тешке постоперативне
инфекције су, међутим, честе и могу бити узрок морталитета. Последњих година
транскатетерска емболизација плућних секвестрација је описана код 15-так
пацијената. Резултати су веома добри и емболизација у потпуности може да
замени хируршку интервенцију. Код три новорођенчета са секвестрацијом
или псеудосеквестрацијом плућа, израженом цијанозом и респираторном и
конгестивном срчаном инсуфицијенцијом, урадили смо успешну емболизацију
доводних артерија и тако елиминисали потребу за хируршком интервенцијом
(5).
Премда се емболизационе процедуре примењују у дечијој кардиологији већ 30
година, наше искуство ограничено је на период од последњих 5 година. Основни
разлог је што ранијих година није било могуће набавити ни спирале ни било који
други материјал примењиван за затварање нежељених крвних судова. Осим тога,
неке од најчешће примењиваних емболизационих процедура саставни су део
кардиохируршких интервенција које су код нас тек недавно уведене у рутинску
клиничку праксу. Ово се пре свега односи на хируршко лечење пацијената са
једном комором. Код пацијената са атрезијом плућне артерије и MAPCA-ма
хируршко лечење подразумева унифокализацију плућних артерија која се код
нас још увек рутински не ради. Самим тим не постоје реалне индикације за
емболизацију аорто-пулмоналних колатерала која би, у лечењу ове мане, требало
да претходи унифокализацији.
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Највеће искуство имамо са трансктатерким затварањем ДАП-а. Током
последњих 5 година ова интервенција је примењена код 34 пацијената. Код
29 су примењене Flipper спирале док је Amplatzer duct occluder примењен код
петоро деце. Највећи број интервенција протекао је без компликација. У два
случаја забележена је миграција спирале у доње делове плућних крила али без
хемодинамских последица. Резидуални проток који је ехокардиографски био
присутан дуже од 4 недеље регистрован је код 3 пацијената и то само код оних
код којих је ДАП затваран спиралом. Код пацијената код којих је примењен Amplatzer duct occluder резидуални шант након интервенције није био присутан.
Наше искуство потрврђује да је транскатетерско затварање ДАП-а метода избора
у решавању ове мане.
Током последњих годину дана емболизацију вено-венских колатерала
применили смо код четири пацијента са једнокоморском циркулацијом, код
три након БДГ анастомозе и код једног након комплетиране модификоване
Фонтанове операције. Код сва три пацијента са Гленовом анастомозом индикација
за емболизацију била је изразита системска десатурација. Код сва 3 пацијента
средњи притисак у горњој шупљој вени и плућним артеријама био је повишен. У
оваквим случајевима неопходно је снизити средњи притисак у плућној артерији
применом селективних плућних вазодилататора типа силденафила или босентана.
У противном, врло брзо након емболизације постојећих оформиће се нове веновенске колатерале и ефекат интервенције ће бити краткотрајан. Код двогодишњег
дечака са БДГ анастомозом и огромонм вено- венском колатералом која је полазила
из брахиоцефаличне вене средњи притисак у ПА износио је 21 mm Hg. Применом

Слика 1. а. Црна стрелица означава огромну вено-венцку колатералу која је узрок изражене системске
десатурације. б. Успешно затворена колатерала применом Amplatzer vascular plug-a пречника 16 mm.
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силденафила средњи притисак у ПА је оборен на 15 mm Hg након чега се приступа
емболизацији огромног колатералног крвног суда путем имплантације „Аmplatzer
vascular plug“-a пречника 16 mm (слика 1). Ефекат медикаментозне терапије и
емболизације био је пораст системске сатурације крви кисеоником са 64% на 82%.
Код преостала три пацијента емболизација нежељених вено-венских колатерала
постигнута је имплантацијом укупно 21 спирале. Код пацијента се комплетираном
Фонтановом циркулацијом емболизацијом нежељених вено-венских колатерала
решен је проблем постоперативних хемоптизија.
Примена емболизационих техника код одређеног броја пацијената са урођеним срчаним манама може довести до значајног клиничког побољшања а код неких од њих и успешно заменити евентуалну хируршку интервенцију.
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9.3. СИНКОПА КОД ДЕЦЕ
Љиљана Пејчић
Дечја клиника Клиничког центра, Ниш
Још је Хипократ знао оно што ми из многобројних клиничких студија данас
сазнајемо – да рекурентне епизоде синкопе могу бити показатељ озбиљних поремећаја који угрожавају живот детета.
Синкопа је изненадни краткотрајни губитак свести удружен са губитком тонуса. Последица је изненадне редукције или губитка церебралне перфузије у трајању
од 8–10 секунди, након чега долази до спонтаног опоравка.
Једно од петоро деце има синкопу пре пете године (1), a 5%–15% деце имало je
бар једну синкопу између 8. и 18. године живота (2). Пацијенти са синкопом чине
6% свих хоспитализованих болесника, односно 3% ургентних пријема, а у САД се
потроши око 750 000 000 $ на дјагнозу и лечење ових болесника (3).
Синкопа није болест, већ симптом који нагло почиње и транзиторан је. Пацијент показује склоност ка паду, а затим долази до брзог „само освешћивања“ при
чему је опоравак спонтан, потпун и брз. Иако има потенцијално смртних, највећи
број синкопа је бенигне природе (4). Међутим због специфичне клиничке презентације, као и могућности да је она симптом озбиљног обољења, појава синкопе
изазива екстремну анксиозност и код болесника (родитеља) и код лекара. Зато
се често и неоправдано спроводе опсежна, неадекватна, несврсисходна и скупа
испитивања.
Синкопа може имати много узрока, али се начешће користи следећа подела (5):
1. Кардијалне – ретке, али потенцијално најопасније, некада фаталне
2. Вазомоторне – најчешће (80% свих)
3. Неуролошке
4. Метаболичке (хипогликемија, хипервентилација)
Кардијалне синкопе
Кардијална синкопа последица је неадекватног минутног волумена и може
одражавати озбиљан поремећај срчаног ритма или структурну аномалију.
• Аритмије: тахикардије (суправентрикуларна тахикардија – СВТ, вентрикуларна тахикардија – ВТ) или брадикардије (срчани блок различитог степена,
болест синусног чвора). Церебралну циркулацију може компромитовати брадикардија нижа од 30–40/min и тахикардија већа од 180/min. Вероватноћа је већа ако
је дете у усправном положају, има придружену валвуларну ману и анемију.
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Са ретким изузецима СВТ не изазива напад синкопе, нити изненадну смрт.
Изузетак од овог правила су пацијенти са WPW синдромом код којих, додуше
ретко, СВТ може да прерасте у много озбиљнију ВТ.
ВТ међутим, често може изазвати изненадну смрт. Ова тахикардија се обично
јавља на терену већ постојеће срчане болести (миокардитис, кардиомиопатија) и
често се може превидети. Ако се једном превиди, ни лекар ни пацијент неће добити другу шансу да исправе грешку. Кључ у дијагнози је чињеница да се ВТ екстремно ретко јавља код здраве деце. Дакле ако се појави, пацијент захтева ургентну
дијагностику. У случају да не постоји примарно обољење миокарда обавезно искључити синдром продуженог QТ интервала. Ако је миокард ледиран неопходна
је превенција изненадне смрти, дакле хитна хоспитализација и мониторинг.
• Структурне аномалије - најчешће се ради о опструктивним срчаним лезијама (аортна стеноза, хипертрофична кардиомиопатија, tetrallogia Fallot, плућна емболија). Хипертрофична кардиомиопатија праћена вентрикуларним аритмијама
је чест узрок кардијалних синкопа код млађе популације. Ови пацијенти обично
већ имају дијагнозу и редовно се контролишу код свог лекара.
За дијагнозу кардијалне синкопе кључни значај има добро узета анамнеза.
На њу увек треба мислити ако добијемо анамнестичке податке о синкопи у току
физичке активности или се она јавља у лежећем положају, посебно ако је праћена
палпитацијама. Рекурентне синкопе и зненадна срчана смрт у породици пре 30.
године живота такође иде у прилог кардијалној синкопи. Синкопа провоцирана
буком, страхом или екстремним емоционалним стресом јавља се у случају синдрома продуженог QТ (6).
Ако нас је анамнеза усмерила ка кардијалној синкопи, приступићемо додатним
испитивањима како би је и доказали. Базични ЕКГ је лака, брза и јефтина процедура, корисна у дијагнози WPW, синдрома продуженог QT или срчаног блока Ако је
суспектна озбиљна аритмија, потребно је урадити 24-часовни ЕКГ. Он је посебно
користан у откривању окултних аритмија нарочито код оних који су оперисали
Tetrallogiu Fallot. Уколико се сумња на структурно обољење срца, метода избора је
ехокардиографија. Они пацијенти који добијају синкопу при напору индиковани
су за тест оптерећења.
Вазомоторне синкопе
• Неурокардиогене
• Вазо-вагалне
• Ортостатска хипотензија
• Рефлексне
Вазо-вагална синкопа је далеко најчешћа од свих синкопа. Различите ситуације стимулишу вагус доводећи до успорења срчаног рада и дилатације периферних крвних судова. Бол и емоционални стрес могу бити окидач за појаву ове
синкопе, посебно у одређеним породицама.
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Ортостатска хипотензија се јавља при промени положаја из седећег (лежећег) положаја у стојећи. Критеријум је пад притиска за >10–20 mm Hg и пораст
срчане фреквенце >20–30/min. Крв има тенденцију дистрибуције у доње екстремитете чиме се ремети процес враћања венске крви у срце, смањује се дијастолни
притисак у левој комори, стимулишу се кардијални вагални рефлекси, јавља се
изражена брадикардија, вазодилатација и хипотензија.
Клинички је синкопа праћена мучнином, бледилом, знојењем, хипотензијом,
брадикардијом, некада чак и асистолијом. Може бити провоцирана врућином,
емоционалним стресом, вађењем крви, итд. Рефлексна брадикардија и синкопа
могу настати при чешљању, истезању, ортодонтским маневрима, код аномалија
вратне кичме и трауме зуба (7, 8).
У ову групу синкопа спадају и синкопе после уринирања, дефекације, кашља
или повраћања, као и оне које се јављају после вежбања, топле купке, рано ујутро,
после инфекције или дијете. Једном речју, вазовагална синкопа је условљена
ситуацијом.
Увек јој предходе упозоравајући симптоми (продроми): зујање у ушима,
визуелни поремећаји, знојење, мучнина. То значи да се применом адекватних мера
у овој фази, синкопа може превенирати (9).
Ако је синкопа наступила без продрома, увек мислити на кардијалну синкопу.
Коректна дијагноза вазомоторне синкопе може се поставити просто
адекватним питањма и пажљивим слушањем одговора, као и добрим клиничким
прегледом. Обавезно је потребно измерити крвни притисак на обе руке у сва три
положаја. Сваком детету урадити ЕКГ (који је у највећем проценту нормалан) и
при сумњи на вазомоторну синкопу индиковати синкопални тест (Head-upright
tilt table test) (10).
Зашто је значајно поставити исправну дијагнозу, тј. наћи етиолошки разлог
за постојећу синкопу? Присутан је велики притисак родитеља јер постоји стални
страх од изненадне смрти (кардијалне синкопе), али и објективни ризик од
озбиљне повреде (фрактуре лобање, зуба, екстремитета ), нарочито ако је дете у
покрету, вожњи бицикла или је у базену и плива. Рецидивантне синкопе ремете
квалитет живота деце и родитеља, а и троше се огромна материјална средства за
дијагностику.
Међутим и поред свих напора 38–48% синкопа остане без етиолошке
дијагнозе.
Терапија
Терапија зависи од врсте синкопе, а њен циљ је превенција напада и лечење
основне болести (11).
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Код кардиогених синкопа терапија је етиолошка, дакле антиаритмик, пејсмејкер или медикаментозно (хируршко) збрињавање срчане мане.
Код вазомоторних синкопа примењује се хигијенско-дијететски режим и медикаменти.
У случају појаве пресинкопе препоручује се да дете заузме лежећи положај,
евентуално код дужег стајања да укрсти ноге или чучне. Препоручује се и седећи
положај са спуштеном главом између колена.
Хигијенско-дијететски режим подразумева повећан унос течности и
електролита, посебно кухињске соли, као и избегавање кафе и диуретика.
Од медикамената користе се
• Флуорохидрокортизон (0.05–0.2 mg/дан подељено у 2 дозе)
• Бета блокатор (1 mg/kg /дан подељено у 2 дозе)
• Дисопирамид (200 mg на 12 сати)
• Флуоксетин – инхибитор преузимања серотонина (20 mg/дан до мах. 80 mg/
дан)
Прогноза вазомоторних синкопа је одлична и многи пацијенти немају нападе
после адолесценције. Ипак њих 25% захтева хроничну медикаментозну терапију.
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9.4. НОВИНЕ У ДИЈАГНОСТИЦИ И
ЛЕЧЕЊУ МИОКАРДИТИСА
Милан Ђукић
Универзитетска дечја клиника, Београд
Миокардитис представља инфламацију миокарда са последичним оштећењем
миокарда. Миокардитис је најчешћи узрок срчане инсуфицијенције и изненадне
смрти (5–12% свих случајева) код деце и адолесцената, а 10–20% пацијената са
миокардитисом ће у хроничној фази развити дилатациону кардиомиопатију,
Акутни миокардитис (АМ) је једна од најкомплекснијих и најизазовнијих дијагноза у кардиологији пре свега због своје веома варијабилне клиничке презентације и дијагностике заснованој на хистолошкој анализи ендомиокардне биопсије.
Клиничка слика у АМ варира од најлакших асимптоматских облика до акутног
кардиогеног шока и леталног исхода. У Европској студији о епидемиологији и
лечењу инфламаторних болести миокарда (1) код 3055 пацијената са супектним
АМ главна клиничка презентација је код 72% била диспнеа, код 32% бол у грудима и код 18% кардијалне аритмије. Друга битна карактеристика АМ је неизвесна
прогноза и могућа непредвидива прогресија до дилатационе кардиомиопатије и/
или леталног исхода.
У великом броју случајева се не открије дефинитивна етиологија АМ, мада се
сматра да су најчешћи узрочници ентеровируси, посебно кардиотропни Coxsackie
virus B3, парвовирус B19 и аденовируси (2). Након иницијалног директног цитопатског деловања вируса на миокард, активира се вирусом индуковани имунски
одговор домаћина са додатним оштећењем миоцита и продукцијом антитела. Перзистирање вируса са субакутном инфламаторном реакцијом резултира склоношћу
ка хроничном аутоимуном запаљењу и прогресивном оштећењу миокардне функције. Један од показатеља активираног аутоимуног одговора у АМ је продукција
специфичних ауто-антитела тзв. „анти-срце антитела“. Ауто-антитела су усмерена
према бројним антигеним структурама у мишићним ћелијама миокарда (3). Тако
је Caforio (4) пронашао да се антитела на кардијални миозин налазе код 86% болесника са DCM. Друга релевантна ауто-антитела у DCM укључују антимитохондријална, сарколемална Na-K-ATP-aza, антиламинин, β-1 адренорецептор антитета.
Међутим ова ауто-антитеталa се региструју и у другим кардијалним обољењима
осим у АМ.
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Широко доступне дијагностичке методе као што су EKG, телерадиографија
срца, биохуморални синдром некрозе миоцита (повишен ниво тропонина I и Т,
креатин киназе) иако имају значајну улогу у тријажи пацијената са наведеним тегобама ипак немају апсолутну специфичност и предиктивну вредност. Ехокардиографија и сцинтиграфија могу приказати регионалну или глобалну контрактилну
дисфункцију миокарда и евентуални придружени перикардни излив, али су резултати ипак непотпуно поуздани и често подложни субјективности.
Начини да се побољша дијагностика акутног миокардитиса
Тренутно дијагноза АМ се поставља на основу интегрисаног приступа укључујући анамнезу, клинички преглед, доступне неинвазивне дијагностичке методе
и углавном без резултата ендомиокардне биопсије. Највећи напредак у неинвазивној дијагностици АМ је донела кардијална магнетска резонанција (CMR) и
знатно проширенија и софистициранија анализа ендомиокардних биоптата (5).
За разлику од других дијагностичких метода, CMR не открива само морфолошке и функционалне абнормалности миокарда, већ и ткивну патологију као дијагностички маркер кардијалне инфламације. CMR анализа функције леве и десне
коморе омогућава, поред откривања глобалне дисфункције у тешким формама
АМ, препознавање чак и малих регионалних поремећаја контрактилности. Додатни доказ акутне инфлмације миокарда је и детекција придруженог перикардног
излива у 32–57% пацијената са АМ.
Ткивне промене у инфламираном миокарду се састоје од интрацелуларног и
интерстицијелног едема, повећане капиларне пропустљивости („capillary leakage“)
са последичном хиперемијом и у најтежим облицима некрозе мишићних влакана
и касније фиброзе. Т2 секвенца CMR омогућава препознавање едема миокарда,
док се повећана капиларна пропустљивост са хиперемијом миокарда препознаје
у раној контрастној фази гадолинијумом. Тешке форме акутног миокардитиса су
скопчане са значајном миоцитном некрозом и последичном фиброзом, кључним
маркерима иреверзибилног оштећења миокарда. У касној гадолинијумској фази
(late gadolinium enhancement – LGE) контрастно средство се везује за некротична
и фиброзна огњишта што представља најпоузданији знак постојања АМ. Типично за АМ је локализовано накупљање гадолинијума у субепикардном региону са
варијабилном екстензијом кроз мишићни зид. Најчешћесе се ови касни гадолинијумски депозити региструју у инферолатералним и нешто ређе у антеросепталним сегментима, мада могу имати и мултифокалну или дифузну дистрибуцију. По
правилу субендокардни делови миокарда нису захваћени, јасно диференцирајући
инфламаторне промене од исхемијски индукованих лезија субендокарда. Микроскопским, анималним и клиничким студијама је потврђено да LGE фаза у CMR
испитивању представља златни стандард иреверзибилног оштећења миокарда.
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Потенцијална ограничења касне гадолинијумске фазе су слабија диференцијација
активне од хроничне инфламације и препознавање минималних, нефокалних некроза миокарда. Позитиван налаз само миокардног едема у Т1 секвенци без позитивних знакова некрозе и фиброзе у LGE указују на реверзибилно и пролазно
оштећење миокарда. Уколико су бар 2 од три наведене секвенце у CMR позитивне
миокардна инфламација се може сигурно препознати код 79% пацијената са АМ,
а уколико је позитивна само LGE, дијагностичка прецизност је 68%.
CMR преглед кардиоваскуларног система је индикован код симптоматских
пацијената са сумњом на АМ и код пацијената са знацима тешког оштећења миокарда. CMR је потенцијално корисна метода и код пацијената са прекордијалним
боловима, са повећаним нивоом тропонина и нормалним коронарним артеријама,
код којих се детектује АМ у више од 30% случајева. Препоручује се контролни
CMR за 4 недеље код тежих облика АМ и код погоршања кардијалних симптома.
Ипак, дефинитивна дијагноза АМ може се поуздано поставити једино резултатима ендомиокардне биопсије (EMB) која се због могућности перфорације миокарда (у 0,1–0,5%) и укупне учесталости компликација (око 6%) не ради рутински
у многим земљама. У претходне две деценије Dallas критеријуми су сматрани за
златни стандард у хистолошкој дијагностици суспектног миокардитиса, али због
несензитивности и недостатка прогностичког карактера, 2007. године су Америчко и Европско удружење кардиолога публиковали водиче о индикацијама за EMB
(6). Предлаже се EMB код пацијената са необјашњивом, новонасталом срчаном
инсуфицијенцијом краћег трајања од 2 недеље са нормалном или дилатираном
левом комором. Због могућег спонтаног опоравка у 57% случајева EMB се може
одложити за максимално два дана, али код прогресивног погоршања кардијалне
функције коронарну ангиографију и EMB треба одмах предузети. Узимањем само
5 узорака из десне коморе могућност да се реално открије АМ износи око 45%, док
се са 17 узорака са различитих места повећава сензитивност на 80%.
Иницијално се по Dallas критеријумима вршила само класична хистологија,
када је присуство запаљењског инфилтрата са некрозом миоцита сматрано сигурном дијагнозом миокардитиса, док је оскудни запаљењски инфилтрат без некрозе миоцита сматран граничним („borderline“) миокардитисом (7). Употреба само
Dallas критеријума се показала веома лошом у дијагностици АМ, јер је хистолошка
анализа била негативна у око 50% пацијената са PCR доказаним присуством вируса у миокарду. Главни недостатак само хистолошке анализе ткива миокарда по
Dallas критеријумима је занемаривање степена активности ауто-имунског процеса
и проблем перзистирања вируса у миокарду. Да би се превазишли недостаци Dallas
критеријума у дијагностици АМ анализа миокардног биоптата треба да обухвати
поред класичне хистологије светлосном микроскопијом, имунохистолошку анализу инфламаторног инфилтрата и директну детекцију вирусног генома у ткиву
миокарда.
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Имунохистохемијске технике омогућавају идентификацију и квантификацију
инфламаторних ћелија, специјално Т лимфоцита. Критеријуми за имунохистолошку дијагнозу инфламаторне кардиомиопатије је присуство ≥ 14 инфилтративних леукоцита/mm2, са доминацијом Т лимфоцита или активираних Т ћелија.
Детекција фокуса Т лимфоцита је довољан доказ постојања АМ чак и ако није
испуњен критеријум постојања ≥ 14 леукоцита/mm2.
Увођењем нових молекуларних техника PCR и ин ситу хибридизације детектовани су многи нови вируси у миокардном ткиву пацијената са АМ (8), при
чему се по учесталости издвајају парво вирус B19 (PVB19) и хумани херпес вирус
6 (HHV6). Присуство генома PVB 19, а посебно двострука инфекција PVB19 и
HHV6 су удружени са лошом прогнозом код пацијената са АМ.
Новине у терапији
Лечење пацијената са АМ се по актуелним водичима базира на потпорној
терапији инсуфицијентног миокарда. Стандардним режимом са ACE или ARB
инхибиторима, бета-блокаторима и диуретицима многим пацијентима ће се побољшати срчана функција, али се у тежим случајевима примењује и парентерална
инотропна терапија и евентуално механичка циркулаторна потпора и, као крајња
могућност, трансплантација срца.
Превенција директног цитопатолошког деловања вируса на миокард и каснијег покретања измењеног имунског одговора домаћина се испитује као потенцијални начин лечења. Антивирусна терапија је још увек у експериметалној фази
и не препоручује се у актуелним водичима, мада је у неким радовима доказан
повољан ефекат интерферон-бета (IFN-β) код EMB доказане перзистенције вирусних партикула у миокарду. Код ових пацијената са АМ на примењену терапију
интерфероном-β у трајању од 6 месеци ефекти су били потпуна елиминација ентеровирусних и аденовирусних партикула из миокарда и побољшање кардиоваскуларне функције.
Велике рандомизиране клиничке студије нису доказале ефекат имуносупресивне терапије (кортикостероиди, имуноглобулини, цитостатици...) на преживљавање у АМ. Међутим, поједине групе пацијената са доказаним аутоимунским
формама АМ као што су „giant-cell“ и активни лимфоцитни миокардитис показују
добар ефекат на имуносупресивну терапију. Такође је и код такозваних реактивних пацијената са лимфоцитном инфилтрацијом и имуноглобулинским депозитима на EMB, високим нивоом антисрчаних антитета и високом седиментацијом
еритроцита регистровано побољшање кардијалне функције након примене имуносупресивне терапије.
Експериментално је доказана значајна активност појединих проинфламаторних цитокина, пре свега TNF-ά који има кључну улогу у каскади патолошког иму168
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ног одговора домаћина. Међутим, две велике студије које су процењивале ефекте
TNF-ά антагониста етанерцепта и инфликсимаба у лечењу пацијената са DCM су
показале негативне ефекте са повећаним морталитетом због чега су прекинуте.
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10.1. НЕФРОГЕНИ ИНСИПИДНИ
ДИЈАБЕТЕС
Радован Богдановић
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„Др Вукан Чупић“, Београд
Дефиниција и класификација
Нефрогени инсипидни дијабетес (НИД) се одликује резистенцијом тубула бубрега на антидиурезни хормон (АDH), аргинин-вазопресин (AVP) са последичном
екскрецијом велике количине дилуираног урина. Разликујемо конгениталне (примарне) облике болести, који се испољавају тежом клиничком сликом и стечене,
код којих је клиничка слика блажа.
Примарни НИД се наслеђује на два начина: око 90% оболелих има X-везани
рецесивни облик болести који настаје због мутација у гену за рецептор-2 AVP
(AVP Р2) (1). Код око 10% оболелих НИД се наслеђује аутозомно-рецесивно (што
је много чешће) или аутозомно-доминантно, а мутације су у гену канала за воду,
аквапорин-2 (АQP2) (2).
Секундарни (стечени) НИД може да буде проузрокован бројним обољењима бубрега и уротракта или лековима, а заједнички патофизиолошки основ јесте
смањена експресија АQP2 на луминалној мембрани главних ћелија сабирног дуктуса.
Физиолошки принципи
Механизам концентрисања урина
Концентрациони градијент у бубрегу ствара се помоћу тзв. система противструјног
умножавања. Главно место концентрисања урина је медула а одговорни делови нефрона су Хенлеова петља и сабирни дуктус. Реапсорпција натријума и воде проксимално од
Хенлеове петље је изоосмотска па урин остаје изотоничан са плазмом због велике пропустљивости проксималног тубула за воду условљене деловањем АQР1. Танки нисходни
део Хенлеове петље је такође пропустљив за воду захваљујући АQP1 али је непропустљив
за натријум. Дебљи део усходног крака Хенлеове петље непропустљив је за воду али се у
њему активно реапсорбује NaCl помоћу Na-K-2Cl котранспортера па тубулска течност
постаје дилуирана. У дисталном вијугавом и везном тубулу, који су слабо пропустљиви
за воду, NaCl се даље реапсорбује помоћу NaCl котранспортера па је урин који доспева у
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сабирни дуктус хипотоничан, тј. 50–100 mОcm/kg. Активним транспортом NaCl повећава
се осмоларност интерстицијума која омогућава прелаз воде из нисходног крака Хенлеове
петље на бази осмотског градијента (3).
Хипертоничност интерстицијума одржава се помоћу vasa recta, у којима се одиграва
рециркулација NaCl и H2O не реметећи осмотски градијент. Наиме, вода напушта а NaCl
дифундује у нисходни део vasa recta док се у усходним vasa recta одвија супротни процес.
Хипертоничности интерстицијума допирноси и уреа која у њега дифундује из завршног
дела сабирног дуктуса. Коначна осмолалност урина зависи од пропустљивости сабирног
дуктуса за воду а ова, пак, зависи од канала за воду, аквапорина-2, који је контролисан од
стране AVP. Ако канали за воду постоје, вода напушта тубул на основу концентрационог
градијента и дефинитивни урин ће бити концентрисан. Ако изостане деловање AVP и
канали за воду недостају, урин ће бити дилуиран (4).
Аргинин-вазопресин и аквапорини
Вода пролази кроз мембрану ћелије преко канала за воду, аквапорина. Од 13 познатих
аквапорина, овде наводимо 4 од 7 експримованих у бубрегу: АQР1 у луминалним мембранама проксималних тубула, танког нисходног крака Хенлеове петље и у нисходним васа
ректа; АQР2, који је под контролом AVP, експримован је у главним ћелијама сабирног дуктуса, АQР3 и АQР4 се налазе у базолатералној мембрани главних ћелија сабирног дуктуса
и представљају излазна места за воду (5).
Повећање осмолалности серума (>2%) и смањење ефективног циркулишућег волумена крви, као и неки нефизиолошки стимулуси, стимулишу секрецију AVP из задњег режња
хипофизе. AVP се везује за свој рецептор, V2R, који је лоциран у базолатералној мембрани
главних ћелија сабирног дуктуса. V2R активише аденилат-циклазу која катализује конверзију АTP у cAMP. Повећање cAMP у цитоплазми активише протеин-киназу А (PКА) која
фосфорилише АQР2 смештен у субапикалним везикулама. Везикуле са фосфорилисаним
АQР2 се потом процесом егзоцитозе инсертују у луминалну мембрану чинећи је пропустљивом за воду. По престанку стимулуса од стране AVP, АQР2 се процесом ендоцитозе
враћа у цитоплазму, чиме се васпоставља непропустљивост ћелије за воду (Схема).
AVP испољава и екстрареналне ефекте. Вазопресорни и гликогенолитички ефекат се остварује преко V1 рецептора у крвним судовима, односно у јетри. Стимулацијом
екстрареналних V2R долази до благог снижења крвног притиска, повећања фреквенције
срца и повећања активности ренина у плазми, као и повећања фактора VIII, von Willebrandовог фактора и ткивног активатора плазминогена, са скраћењем времена крвављења. Ово
се користи за диферентовање X-везаног и аутозомно-рецесивног НИД (3, 4).

Генетика
Од X-везаног НИД оболевају по правилу мушкарци, код којих по давању дезмопресина, специфичног агонисте AVPR2, не долази до испољавања ниједног од
очекиваних деловања: антидиурезног, вазодилататорног, коагулационог и фиб174
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ринолитичког, што говори за генерализовани дефект AVPR2. Особе женског пола
могу да испољавају полиурију и полидипсију различитог степена, што зависи од
модела инактивације X-хромозома. Код већине оболелих у питању су мутације II
класе са ретенцијом AVPR2 у ендоплазматском ретикулуму. Од аутозомног облика НИД подједнако оболевају особе оба пола. Већина мутација за АQР2 такође
припада II класи (5).
Клиничка слика
Оболели од конгениталног НИД рађају се са нормалном телесном масом, а
трудноћа мајке није компликована полихидрамнионом. Болест се презентује већ
у првим недељама живота полиуријом и знацима дехидрације. Ови симптоми су
слабије изражени код новорођенчади и одојчади на природној исхрани због ниског садржаја соли и протеина у хуманом млеку. Исхрана крављим млеком доводи
до повећања осмотског оптерећења бубрега и повећане потребе за водом. Ако се
ова потреба не задовољава уносом воде, долази до хипернатремијске дехидрације.
Најчешћи иницијални симптоми су иритабилност и ненапредовање. Дете је вољно
да сиса али повраћа у току или непосредно после храњења. Дехидрација је често
праћена фебрилношћу па се одојчад често испитују са сумњом на сепсу. Повишена
температура се нормализује рехидрацијом. Конвулзије су ретке и обично настају
ако се парентерална рехидрација брзо спроводи (3, 4).
Симптоми бивају блажи како дете расте и почиње само да узима воду. Осим
полиурије, која остаје као трајни поремећај, чести симптоми су констипација и
ноћна енуреза. Код ових пацијената често се срећу дефицит пажње, хиперактивност или ADHD.
Нелечени пацијенти заостају у расту и већина је испод 50. перцентила, односно са скором стандардне девијације за висину мањим од –1. Лечени пацијенти
имају задовољавајући раст и могу да достигну нормалну коначну висину. Коштана
зрелост по правилу није у заостатку за хронолошким узрастом.
Ментална ретардација је некада била честа компликација нелеченог НИД,
вероватно као последица понављаних епизода хипернатријемијске дехидрације.
Релативно честе су биле интракранијалне калцификације које су сматране последицом хеморагије и некрозе и већина деце са тим налазом су била ментално ретардирана (3, 4).
Ментална ретардација се уз савремену терапију веома ретко виђа.
Перзистента полиурија може да доведе до дилатације уринарног тракта, тј.
до увећања и трабекулације бешике, хидроуретера и хидронефрозе (6), нарочито
код деце са погрешним навикама у пражњењу бешике. Отуда се пацијенти морају
обучити да редовно празне бешику да би капацитет остао нормалан и да би се
избегла хипотонија бешике која понекад захтева интермитентну катетеризацију.
175

Нефрологија

Дилатација уротракта виђа се код пацијената са мутацијама и у гену за AVPR2 и
у гену за АQP2 (4).
Дијагноза и диференцијална дијагноза
Полиурија код дехидрисаног одојчета или детета, уз налаз повећаног осмолалитета или натријума серума указује на дефект у концентрисању урина. Истовремено одређивање осмолалитета плазме и урина води ка дијагнози. Осмолалност
урина мања од 500 mОsm/kg код дехидрисаног детета говори за инсипидни дијабетес (4). У НИД је осмолалност урина увек мања од 200 mОsm/kg.
За потврду дефекта концентрисања урина и за диферентовање нефрогеног
од централног, неурохормонског инсипидног дијабетеса, користи се тест помоћу
дезмопресина (DDAVP). DDAVP је синтетски аналог AVP са високом специфичношћу за AVPR2 па стога може да се користи за процену реаговања тубула бубрега,
уз избегавање системских ефеката који се остварују деловањем AVP на AVPR1.
Најчешће се користи интраназална примена, због своје једноставности.
DDAVP се даје у дози од 10 mcg за децу до 2 године, односно 20 mcg за децу старију
од тога узраста. У наредних 5,5 сати у сваком узорку урина се одређује осмолалност. Максимална осмолалност било кога узорка, искључујући први, узима се као
мера концентрационе способности. Осмолалност урина мања од 200 mОsm/kg Н2О
говори за НИД. Код пацијената са парцијалним НИД осмолалност урина порасте
на 300–600 mОsm/kg. Пацијенти са очуваном способношћу концентрисања типично имају осмолалност већу од 800 mОsm/kg (> 600 mОsm/kg у прве две године
живота). Интермедијарне вредности говоре за неадекватно изведен тест или за
болести бубрега са смањеном способношћу концентрисања (7).
Тест жеђањем се врши с циљем проузроковања благе дехидрације, која стимулише бубрег да чува воду. Пацијенту се изјутра, после спонтаног жеђања током ноћи, мери телесна тежина и одређује осмолалност плазме и урина. Ако је
осмолалност плазме ≥ 290 mОsm/kg а урин је дилиуран (< 400 mОsm/kg) може
се поставити дијагноза инсипидног дијабетеса. Она може да се потврди тестом
помоћу DDAVP. Добро хидрираном детету и са нормалним натријумом у серуму
ускраћује се течност 6–8 сати или до губитка 3% почетне телесне тежине или док
осмолалност серума не порасте изнад 285 mОsm/kg. У добијеним узорцима урина
се одређује осмолалност: ако иста порасте > 600 mОsm/kg (< 2 године) или > 800
mОsm/kg (> 2 године) тест се може прекинути јер је искључена дијагноза инсипидног дијабетеса. Ако је осмолалност урина < 800 mОsm/kg (< 600 mОsm/kg у узрасту
< 2 године), процену треба наставити тестом помоћу DDAVP (8).
Централни (неурохормонски) инсипидни дијабетес се од НИД диферентује
тестом помоћу DDAVP.
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X-везани и аутозомни облици НИД не разликују се по клиничкој симптоматологији. Разликовање је могуће на основу одговора на DDAVP: оболели од аутозомних облика реагују благим снижењем крвног притиска, убрзањем фреквенције
срца и порастом концентрација von Willebrand-овог чиниоца, фактора VIII и ткивног активатора плазминогена (3, 4, 8).
Парцијални НИД се одликује блажом клиничком сликом и порастом осмолалности урина на 600–800 mОsm/kg по давању DDAVP. Он је резултат мутација које
смањују афинитет рецептора за AVP (3, 4, 8).
Стечени НИД се виђа код опструкционе уропатије, хроничне инсуфицијенције бубрега, хроничног пијелонефритиса, дисплазије бубрега, нефронофтизе, хиперкалцемије, нефрокалцинозе, хипокалемије и код узимања неких лекова (тетрациклини, литијум). Осмолалност урина по давању DDAVP у стеченим облицима
НИД увек је већа него код конгениталних облика болести (3, 4, 8).
Хередитарне тубулопатије, као што су Бартеров и Фанконијев синдром, такође се одликује полиуријом, хипостенуријом и склоношћу ка дехирацији али је
концентрација електролита у урину повећана (3, 4, 8).
Терапија
Терапија НИД је симптомска а њен циљ је да се одржи нормоволемија, како
надокнадом воде изгубљене диурезом, тако и смањењем волумена урина. Најважнији аспект лечења јесте спречавање дехидрације комбиновањем два наведена
принципа. Прве године живота су најкритичније за оболеле од НИД јер у томе
узрасту деца су у задовољавању потребе за водом у потпуности зависна од лица
која о њима брину.
Вода треба да се даје одојчету и малом детету на два сата, и дању и ноћу. Код
повећаних екстрареналних губитака течности најбоље је да се дете хоспитализује
ради брижљивог клиничког и биохемијског надзора. Рехидрација се врши хипотоним растворима (0,22% NaCl + 5% глукоза) (3).
Смањење волумена урина може да се постигне смањењем осмотског оптерећења
бубрега и лековима с антидиурезним деловањем. Осмотско оптерећење се смањује
редукцијом уноса соли (до 1 mmol/kg/24 h) и донекле протеина (до 2 g/kg/24 h) тако
да укупно износи 15 mОsm/kg/24 h. При овом оптерећењу је неопходан унос воде
од 150 ml/kg/24 h, што је у пракси могуће остварити.
Од лекова с антидиурезним деловањем најчешће се користе тиазидни диуретици: хидрохлортиазид (2–4 mg/kg/24h) у две подељење дозе и бендрофлуметијазид (50–100 mcg/kg/24 h) у једној дози. За корекцију хипокалемије, коју тиазиди
изазивају, најбоље је додати амилорид (0,1–0,3 mg/kg/24 h), који има и адитивни
антидиурезни ефекат (4, 9).
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Антидиурезни ефекат тиазида појачава се додатком инхибитора синтезе
простагландина, најчешће индометацина (1–3 kg/24 h) у 3-4 подељене дозе (3, 4).
Нежељена деловања су гастроинтестиналне тегобе (анорексија, бол, повраћање)
или улцерације у дигестивном тракту, о чему треба стално водити рачуна. Осим
тога, могуће су и цитопеније и смањење јачине гломерулске филтрације (10).
Будућност терапије НИД усмерена је ка превазилажењу функционалних последица најчешћих мутација (класе II) употребом фармаколошких молекулских
шаперона који би мутирани AVPR2 ослободили из ендоплазматског ретикулума
(3, 5).

Схема. Регулација експресије и промета AQP2 у главним ћелијама сабирног
дуктуса.
(А) AVP се везује за свој рецептор (AVPR2) на базолатералној мембрани који потом,
уз садејство GTP-binding протеина Gs, активише аденилил-циклазу (АC) а ова повећава
продукцију cAMP из АТP. cAMP се везује за протеин-киназу А која фосфорилише мономере
АQP2. Да би хомотетрамер АQP2 доспео до луминалне мембране неопходно је да буду
фосфорилисана 3 од 4 мономера. (B) Инсерцијом АQP2 у луминалну мембрану ова постаје
пропустљива за воду која улази у ћелију и напушта је преко АQP3 и АQP4, смештених на
базолатералној мембрани. АQP2 се излучује урином или се ендоцитозом враћа у ћелију
и редистрибуира у интрацелуларне везикуле. Треба уочити да цалциум сенсинг рецептор
(CaSR) може да стимулише ендоцитозу АQP2 или да инхибише стварање cAMP (није
приказано) и да ремети концентрисање урина. На сличан начин делују и простагландини
(модификовано из: Nielsen S et al. Aquaporins in the kidney: from molecules to medicine.
Physiol Rev 2002; 82: 205-44).
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10.2. ПОЛИЦИСТИЧНE
БОЛЕСТИ БУБРЕГА
Мирјана Костић
Универзитетска дечја клиника, Београд
Цистичне болести бубрега су клинички и генетски хетерогена група болести. Велики број бубрежних болести са цистама сугерише да се вероватно ради
о неспецифичном одговору бубрега на широки спектар генских и негенских поремeћаја. У основи заједничке фенотипске карактеристике, формирања цисти, налази се измењена организација протеина и измењене карактеристике транспорта течности, а као последица процеса ћелијске дедиференцијације, реекспресије
протеина који су обично присутни током онтогенезе, повећане пролиферације и
апоптозе и дезорганизације екстрацелуларног матрикса (1). Настанак цистичних
болести бубрега може се довести у везу са поремећајем протеина експримованих
на примарним цилијама. Показано је и да је највећи број цистопротеина (полицистин 1 и 2 и фиброцистин) колокализован у мултимерним комплексима управо
на цилијама. Поред полицистина и многи други протеини од значаја за цистичне
болести бубега налазе се на цилијама или у базалном телу. Примарне цилије, које
су присутне на апикалној површини сваке реналне епителијалне ћелије, али и на
површини других различитих ћелија, имају улогу хеморецептора и механосекреторну функцију, и престављају кључну органелу од значаја за матурацију тубула и
очување архитектуре бубрега. Уколико током развоја дође до поремећаја на нивоу
цилија може доћи до дилатације тубула и настанка цисти (2).
Основа диференцијалне дијагнозе цистичних болести бубрега је разликовање
наследних и стечених форми. Породична анамнеза, клиничка слика, локализација
и морфологија цисти и евентуалне екстрареналне манифестације као и цитогенетска анализа могу да помогну у диференцијалној дијагнози.
Најбоље проучене и најчешће наследне цистичне болести бубрега су: аутозомно доминантна полицистична болест бубрега (АДПББ), аутозомно рецесивна полицистична болест бубрега (АРПББ), гломерулоцистична болест бубрега (ГЦББ)
и комплекс медуларна цистична болест-нефронофтиза. Цистични бубрези су и
карактеристика генских синдрома као што су: туберозна склероза, бранхио-оторенални и синдроми, von Hippel-Lindaи и Zellweger.
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Аутозомно доминанатна полицистична болест бубрега (АДПББ)
АДПББ је најчешћа наследна болест бубрега са учесталошћу од 1/400–1/1000.
АДПББ је узрок терминалне бубрежне инсуфицијенције (ТБИ) у 5–10% код свих
болесника који захтевају замену бубрежне функције. АДПББ је системска болест
са значјним цистичним и нецистичним екстрареналним компликацијам. АДПББ
је обично болест адултног доба, а свега 2–5% болесника испољава рани почетак
болести.
Основна хистопатолошка карактеристика АДПББ је формирање и прогресивно увећање реналних циста у свим сегментима нефрона, које се могу и одвојити
од лумена тубула. Цисте се међусобом значајно разликују по величини и изгледу.
Могу бити у дијаметру од неколико милиметра до неколико центиметара.
Генска основа АДПББ
АДПББ се преноси аутозомно доминантно са поптуном пенетрацијом, што значи да ће се болест испољити код свих носилаца мутације. Највећи број болесника са
АДПББ, око 85%, има герминалну мутацију ПКД1 гена на хромозому 16p13.3, док се
код 15% болесника мутација налази на ПКД2 гену, на хромозому 4q21 (ПКД = ПББ,
од енглеског: polycystic kidney disease) (3, 4).
ПКД1 ген се састоји од 46 ексона и кодира полицистин 1, гликопротеин ћелијске мембране са више домена, који састоји од 4302 амино киселина. ПКД2 ген
је знатно мањи, састоји се од 15 ексона и кодира протеин полицистин 2 који се
састоји од 968 аминокиселина.
Полицистини имају широку ткивну експресију. Експресија полицистина 1 и
полицистина 2 је регулисана развојем, са високом експресијом током развоја и у
раном неонаталном периоду. Ренална експресија је највећа на епителним ћелијама
дисталих тубула и сабирних каналића, тако да је и највећи број циста пореклом
од сабирних каналића. И повишена и снижена експресија полицистина 1 може
довести до формирања циста. И полицистин 1 и полицистин 2 су гликозилирани интегрални протеини ћелијске мембране. Полицистин-1 је велики интегрални
мембрански гликопротеин са дугачким екстрацелуларним аминокиселинским
терминалним регионом, 11 трансмембранских домена, и кратким интрацелуларним C-терминалним делом. Интрацелуларни део има неколико места могуће
фосфорилизације и верује се да учествује у интеракцији са другим протеинима.
Екстрацелуларни домени су вероватно укључени у интеракцију са другим протеинима и угљеним хидратима. Верује се да полицистин-1 формира мултипротеинске комплексе на ћелијској мембрани и да омогућава интереакцију ћелија-ћелија
и ћелија-матрикс, као и да омогућава пренос интраћелијских сигнала. Претпоставља се да полицистин 2 има 6 трансмембранских домена који чине везу из181
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међу цитоплазматких N и C- крајева. Полицистин 2 је у интерреакцији са CAML
(calcium-modulating cyclophilin) лигандом те се верује да је његова функција заправо функција канала за двовалентне катјоне, посебно ћелијски Cа++. Полицистин
2 је такође у интеракцији са алфа-актином, те је вероватно од кључног значаја за
организацију цитоскелета, адхезију, пролиферацију и миграцију ћелија.
Изгледа да полицистин 1 и полицистин 2 учествују у јединственом биолошком
процесу. C терминални крај полицистина 1 физички је у интеракцији са полицистином 2 и вероватно регулише његову функцију. Експресија полицистина 1
повећава активност полицистина 2 као канала за калцијум.
Мутације у ПКД1 и ПКД2 генима доводе до сличних клиничких манифестација. ПКД2 цисте описане су код герминалне ПКД2 мутације, нормалног соматског ПКД2 гена и хетерозиготној мутацији за ПКД1 ген. Највећи број ПКД2 циста
показује ПКД2 мутацију у герминалној линији и различите мутације распоређене
у соматском ПКД2 гену.
Јасна корелација генотип-фенотип није утврђена за мутације у ПКД2. Што
се тиче ПКД1 гена, 5’ мутација у овом гену удружена је са бржом прогресијом у
терминалну бубрежну инсуфицијенцију (ТБИ) и већом учесталошћу интрацеребралних анеуризми (ИЦА) и субарахноидалних крварења.
Клиничке карактеристике АДПББ код деце
Клинички симптоми болести се обично не испољавају до средњег адултног
доба. Међутим постоји велика варијабилност у фенотипској експресији болести
не само међу фамилијама већ и унутар једне фамилије. Мањи проценат болесника
испољава клиничке манифестације и пре петнаесте године.
Спектар варијација у клиничкој слици код деце са АДПББ иде од пренатално
значајног увећања бубрега са олигохидрамнионом или анхидрамнионом, преко
перинаталне смрти због респираторне инсуфицијенције, до одсуства симптома и
ултразвучно случајно откривених циста у бубрегу (5).
Иако се макроскопска хематурија налази у значајном проценту одраслих болесника са АДПББ, јавља се само у око 10% деце са АДПББ узраста до 9 година.
Артеријска хипертензија у првим месецима живота знатно је чешћа код деце
са АРПББ. Хипертензија је честа и код деце са АДПББ и нормалном функцијом
бубрега. Патогенеза хипертензије код ПББ није потпуно јасна, али је бар делом
условљена интрареналном активацијом система ренин-ангиотензин-алдостерон,
смањеног реналног протока крви и повећане ретенције натријума. Да ли је активација РААС-а иницијално збивање или последица повишеног крвног притиска
и биланса натријума, није сасвим јасно. Показано је да су тежина морфолошких
промена и хипертензија последица „up“-регулације РААС-а. Показано је да постоји
повећана експресија ренина у епителијуму тубулских циста. Повећана концентра182
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ција ренина нађена је и у течности циста, а доказано је и да епител циста синтетише ренин. Ангиотензин II је фактор раста тубулских ћелија и појачава митогену
активност епидермалног фактора раста (ЕГФ). Bероватно је да блокада РААС-а
има значајан специфични ефекат код деце са АДПББ (6).
Екстрареналне манифестације
Код адултних болесника најчешће екстрареналне манифестације су цисте других епителијалних органа, у првом реду јетре и панкреаса, и кардиоавскуларне
абндормалности. Код педијатријских болесника екстрареналне манифестације
АДПББ се ретко виђају.
Цисте јетре. – Солитарне цисте јетре се у општој популацији јављају са преваленцом од 2–10%, док се код болесника са АДПББ цисте јетре јављају у 50%
болесника. Њихов број и величнина се, као и на бубрезима, повећава са временом.
Преваленција ових циста расте од 20% у трећој деценији, до 75% у седмој деценији
живота. Цисте јетре су чешће и израженије код жена. Цисте јетре најчешће настају
због прогресивног проширења абнормалних дуктуса хепатичних хамартома. Хамартоми настају као последица малформације дукталне плоче малих интрахепатичних билијарних дуктуса који губе континуитет са билијарним стаблом. Цисте
јетре ретко доводе до клиничких проблема. Цисте јетре, панкреаса и оваријума се
ретко виђају пре пубертета. Најчешће компликације хепатичних циста су инфекција, крварење унутар цисте и компресија околног ткива због екстремног увећања.
Изузетно ретка компликација је руптура цисте.
Интрацеребралне анеуризме (ИЦА) – Формирање итрацеребралних анеуризми представљају значајан коморбидитет код болесника са АДПББ. Преваленција
асимптоматских ИЦА се процењује на око 8%, што је око 5 пута чешће него у
општој популацији. Прва метода избора као скрининг теста је магнетска ангиографија. У периоду детињства руптура ИЦА је ретка. ИЦА дијаметра до 5 mm не
захтевају хирушку интервенцију, док ИЦА промера изнад 10 mm захтева хирушку
терапију с обзиром да 50% ИЦВ овог дијаметра руптурира.
Дијагноза АДПББ код деце
Негативна породична анамнеза не искључује дијагнозу болести с обзиром на
могућност de novo мутације ПКД1 или ПКД2 гена.
Ултразвучни преглед. Иако се ултрасонографски цисте бубрега могу верификовати код око 95% свих носилаца АДПББ у добу од 20 година и готово свих у
добу од 30 година, мање је јасно у коме проценту се цисте могу идентификовати
у детињству помоћу ултрасонографије. У приближно 60% деце млађе од 5 година
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и 75–80% деце узраста између 5 и 18 година са ПКД1 мутацијом, ултразвуком се
могу детектовати цисте бубрега. Налаз и једне једине цисте бубрега код деце може
да побуди сумњу на АДПББ, јер су солитарне цисте екстремно ретке у детињству.
Уколико постоји клиничка сумња на АДПББ, од дијагностичког значаја је ултразвучни преглед бубрега родитеља. Уколико су родитељи млађи од 30 година, од
значаја за дијагнозу болести је и ултразвучни преглед бубрега баба и дедова детета.
Значајно увећање бубрега и реналних циста предтављају лош прогностички знак
у смислу брже прогресије у ТБИ. Увећање волумена бубрега и цисти је индивидуално релативно униформно, са просечним годишњим увећањем волумена бубрега од 5,3%. Веће увећање бубрега у корелацији је са бржим губитком бубрежне
функције.
Генска анализа. – Скрининг ПКД1 мутације није рутински клинички тест. Анализа мутације ПКД1 гена је умногоме отежана геномском дупликациом првих 33
ексона на 6 других места у хромозому 16. Многи од тих псеудогена се експримују
као mRNK транскрипти, али вероватно не кодирају протеине. И ПКД1 и ПКД2
показују значајну алелску хетерогеност. Велики број мутација има за последицу
протеине који су од патогенетског значаја, али и велки број измена у аминокиселинама протеина за које се не зна да ли су од патогенетског значаја. Скрининг ПКД1
мутације обавља се у следећим ситуацијама: код потенцијалних донора бубрега
са необичном морфологијом бубрега на ултразвучном прегледу или ако су млађи
од 30 година, у пренаталној дијагнози у породицама са раним почетком ПББ, за
процену ризика рађања дета са ПББ у породицама са de novo мутацијом.
Клинички ток
Хронична бубрежна инсуфицијенција налази се у око 50% болесника у добу
од 60 година. У просеку, болесници са ПКД2 мутацијом имају прогресију у терминалну бубрежну инсуфицијенцију за 15–20 година спорију у односу на болеснике
са ПКД1 мутацијом. ТБИ се значајно раније јавља код деце која болест наслеђују
од мајки него код оне која болест наслеђују од очева.
Аутозомно рецесивна полицистична болест бубрега
Инциденција АРПББ се процењује на 1 на 20.000 живорођених, а инциденција
носилаца мутације на 1 на 70 у општој популацији. Инциденција је вероватно већа
с обзиром да деца са најтежом формом болести умиру у перинаталном периоду без
постављене дијагнозе болести.
Хистолошке промене на бубрезима у значајној мери зависе од узраста испољавања болести и степена захваћености бубрега цистама. По правилу, бубрези су код
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оболеле новорођенчади симетрично увећани (до 10 пута у односу на очекивану
величину) и задржавају типичан облик за бубрег. Макроскопски, доминирају кортикални фузиформни или цилиндрични простори, постављени радијално кроз
ренални паренхим од медуле до кортекса, а представљају фузиформну дилатацију
сабирних каналића и дисталних тубула обложених правоугаоним или кубоидним
епителом који је обично у контакту са уринарним системом. Током раног феталног
развоја долази и до пролазне дилатације проксималних тубула, која се на рођењу
углавном не региструје. Са развојем промена на бубрегу и формирањем великих
реналних цисти праћених интерстицијумском фиброзом, структура бубрега код
АРПББ умногоме може да подсећа на АДПББ.
Јетра је по правилу захваћена у АРПББ, а карактеристичне промене су последица дисгенезе хепатичних портних простора због поремећаја у ремоделовању
дукталне плоче са хиперпластичним билијарним дуктусима и конгениталном хепатичном фиброзом (КХФ). У каснијим фазама развоја промена на јетри фиброзна
септа могу повезати портне просторе пресецајући паренхим јетре, што доводи до
портне хипертензије. Међутим, преостали паренхим јетре се развија обично нормално. Ензимим јетре, осим параметара за холестазу који могу бити повишени,
обично нису повишени.
Генска основа АРПББ
АРПББ се наслеђује по аутозомно-рецесивном моделу наслеђивања, са ризиком од 25% за болест у свакој трудноћи и 75% да здраво дете буде носилац мутације, са истим ризиком за оба пола (2).
ПКХД1 ген (од: polycystic kidney and hepatic desease) има најмање 470 кб и
најмање 86 ексона. Ген има високу експресију у феталном и адултном бубрегу и у
мањем степену у јетри. Слаба експресија гена присутна је и у другим ткивима, као
што је панкреас и зид артерија.
Полидуктин/фиброцистин, протеински продукт ПКХД1 гена, представља
мембрански протеин са једним дугим пептидом на аминотерминалном крају
који је значајној мери гликолизиран и представља екстрацелуларни домен, једним трансмембранским сегментом, и кратким цитоплазматским C-терминалним
делом који садржи потенцијално место за фосфорилизацију протеин киназом А.
На основу структурних карактеристика полидуктин/фиброцистин може имати
улогу у процесима адхезије, отпуштања и пролиферације ћелија, или може бити
укључен у интраћелијски пренос сигнала, те да фукционише као рецептор, лиганд
или ензим везан за мембрану. Прецизан модел интрацелуларне локализације полицистина/фиброцистина током мезенхимно-епителне трансформације у периоду органогенезе, као и интерреакција са полицистином 2 указује да полидуктин
нема улогу само у организацији микротубула већ и да утиче на ток урина, за шта
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се верује да је примарна функција цилија. Показано је и присуство различитих,
делом секретованих изопротеина полидуктина, међутим не зна се колико алтернативних ПКХД1 транскрипта се заиста и транслира до протеина са биолошком
функцијом.
До сада је описано око 350 различитих ПКХД1 мутација на приближно 900
мутираних алела. ПКХД1 мутација детектована је у 80% болесника са најразличитијим спектром клиничке експресије АРПББ. Чак у 95% тестираних фамилија
откривена је бар једна мутација ПКХД1 гена. Највећи број браће и сестара у једној
породици има сличан клинички ток болести, али у 20% фамилија постоји велика
интрафамилијарна варијабилност у фенотипској експресији АРПББ.
Фенотип се не може једноставно објаснити само генотипом, већ и утицајем
позадинских гена, епигенским и срединским факторима, али и постранслационим
изменама протеина, те стога не постоји јасна корелација генотип-фенотип.
Клиничке карактеристике АРПББ
АРПББ је типично болест одојчади, али је варијабилност у клиничкој презентацији значајна. Дијагноза се најчешће поставља у одмаклој трудноћи или на
рођењу. Фетуси са тешком формом АРПББ испољавају карактеристичан Потер-ов/
олигохидрамнион фенотип са плућном хипоплазијом, карактеристичним изгледом лица, згрчаним екстремитетима и отоцима дорзума стопала. 30–50% ове деце
умире већ у неонаталном периоду због респираторне инсуфицијенције. Респираторни дистрес код ове деце последица је масивног увећања бубрега и хипоплазије
плућа, која је удружена са интраутерином дисфункцијом бубрега са последичним
олиго- или анхидрамнионом. Бубрежна инсуфицијенција је ретко узрок смри у
периоду неонатуса. Хипонатремија, која је последица дефекта у дилуцији урина,
често је присутна у неонаталном периоду, али се временом обично губи.
Варијабилност у клиничкој слици зависи од варијабилности удружености
коморбидних стања: артеријске хипертензије, бубрежне инсуфицијенције и клиничких манифестација конгениталне хепатичне фиброзе. Одојчад са АРПББ могу
имати пролазно побољшање гломерулске филтрације као последицу матурације
бубрега у првих 6 месеци живота. Међутим у даљем току долази до прогресивног
слабљења бубрежне функције.
Артеријска хипертензија се обично развија у првих неколико месеци живота
и присутна је код око 80% деце са АРПББ. Хипертензија се обично тешко контролоше и захтева примену већег броја антихипертензивних лекова. Контрола
хипертензије је изузетно значајна због превенције развоја последица хипертензије
и превенције прогресије бубрежне слабости. Терапија избора је примена АСЕ инхибитора.
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Хронична бубрежна инсуфицијенција се најраније открива око 4. године живота. Према подацима из раних деведесетих година прошлог века, око 50% деце
улази у терминалну бубрежну инсуфицијенцију у првој деценији живота, док подаци из последњих 5 година показују да око 30% болесника узраста 10 година и око
60% узраста 20 година улази у ТБИ.
С обзиром на дуже преживљавање болесника са АРПББ, хепатобилијарне компликације код многих болесника доминирају клиничком сликом. Иако је функција
хепатоцита обично очувана, развијају се клиничке манифестације портне хипертензије и хиперспленизма. Озбиљна, потенцијално летална компликација код деце
са АРПББ је пурулентни асцедентни холангитис који може довести до фулминантне хепатичне инсуфицијенције. Иако највећи број болесника има типичну клиничку презентацију и ток болести, код неких је присутан орган-специфичан фенотип,
са предоминантном или искључивом захваћеношћу бубрега или јетре.
Дијагноза АРПББ
Ултразвуком се код деце са АРПББ типично визуализују билатерално увећани,
хиперехогени бубрези са лошом кортикомедуларном диференцијацијом. Макроцисте код одојчади се ретко виде, иако се у одмаклом току болести могу наћи, и
тада је ултразвучно тешко поставити диференцијалну дијагнозу према АДПББ.
Није уочена корелација између величине бубрега и бубрежне функције.
Генетска - пренатална дијагноза. – Linkage анализа је могућа у породицама
са доказаном дијагнозм болести, и уколико је доступна ДНК брата или сестре са
АРПББ. Ова молекуларна генетска анализа не може се применити у пренаталној
дијагнози болести у породицама у којима није доступна ДНА оболелог фетуса
или брата или сестре, без патоанатомског доказа дијагнозе код оболелог брата или
сестре, болесника са хетерозиготним хаплотипом.
Терапија полицистичних болести бубрега
За сада не постоји каузална терапија, те превенција коморбидних стања, и минуциозна симтоматска терапија, у првом реду добра контрола артеријске тензије,
од пресудног значаја су за дужину и квалитет живота деце са АДПББ и АРПББ.
Налази испивања на анималним моделима, који показују повећену експресију
вазопресин V2 рецептора, c-myc и рецептора за епидермални фактор раста, пружају наду у нове терапијске могућности.
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10.3. ЛЕКОВИ КАО НЕФРОТОКСИНИ
Емилија Голубовић,
Дечја клиника Клиничког центра, Ниш
Права инциденција акутног оштећење бубрега (АОБ) различитим нефротоксинима и лековима, као доминантним међу њима, није позната. Реалну процену
учесталости отежавају недовољно прецизни маркери раног бубрежног оштећења и
чест опоравак без претходно приметних знакова нефрoтоксичности. У одељењима
педијатријске интензивне неге описује се инциденија АОБ у распону 8–30% (1). Нефротоксини, сами или у комбинацији са хипоперфузијом, хипоксијом и сепсом одговорне су за 40% свих болнички лечених АОБ (1, 2). Међу лековима који токсично
делују на бубрег доминирају антибиотици (6–11%), инхибитори АСЕ (1–7%), нестероидни антиинфламациони лекови (15%) и контрастна средства (10%). Механизми
оштећења могу бити повезани са изменом бубрежне хемодинамике (нестероидни
антининфламациони лекови, циклоспорин А, амфотерицин Б), са директним токсичним дејством на тубуле бубрега (аминогликозиди, метотрексат, ванкомицин), са
стварањем депозита лека у тубулима (сулфонамиди, ацикловир, метотрексат). Посебан облик нефротоксичности је имунолошки механизам којим лекови индукују
интерстицијумски нефритис.
Аминогликозиди и остали антимикробни лекови
Нефротоксичност свих аминогликозида је добро позната (мађу нима је гарамицин најтоксичнији, затим тобрамицин, амикацин, нетилмицин). Чак 60%
АОБ које је изазвано лековима везује се за аминогликозиде (3). Они се сматрају
токсинима проксималног тубула. Преко катјонског рецептора за лекове (КДР),
мегалина, и у комплексу са њим улазе у лизозоме ћелија проксималног тубула,
стварајући ткз „миелоидна тела“ и оштећују На/К транспортни систем. Иницијално изазивају дисфункцију тубула, касније неолигуријско АОБ (4). Опоравак
од аминогликозидног оштећења траје 2–3 месеца. Нефротоксичност је посебно
изржена у неонаталном периоду, потенцирана је хипокалемијом, хипомагнезиемијом, хипоалбуминемијом. Истовремена употреба ванкомицина, амфотерицина
Б, повећава вишеструко токсичност аминогликозида. Бројне студије истичу мању
токсичност свих аминогликозида датих у једној дневној дози, што и Америчка
Академија Педијатара саветује .
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Бета лактами припадају групи антибиотика који се веома често уптребљавају
(5). Међу њима, генерално, пеницилини су знатно мање нефротоксични од цефалоспорина, а они од карбапенема. Бета лактами улазе у прокимални тубул ношени ктз. органским анјонским транспортером (ОАТ), који се искључиво налази у
бубрегу и мозгу. Први цефалоспорин, цефаглицин, је био веома нефротоксичан
управо због снажне везе за АОТ. Ту особину везивања за АОТ имају и пенеми, што
их чини нефротоксичним (имипенем је токсичнији од меропенема). Монобактами, (нарочито азтреонам) имају најмању нефротоксичност и добра су алтернатива
аминогликозидима у грам негативној сепси новорођенчади. Покушај блокаде ОАТ
пробенацидом смањује нефротксичност лекова које он преноси, али се при том
повећава неуротоксичност.
Инхибитори ангиотензин конвертујућег ензима као нефротоксини
АЦЕ инхибитори се најчешће користе у терапији хипертензије и редукцији
протеинурије. Инхибицијом конверзије ангиотензина 1 у ангиотензин 2 редукују,
не у потпуности, хемодинамске и нехемодинамске ефекте ангиотензина (делом се
Аг1 преведе у Аг2 химазним путем). Крајњи ефекат АЦЕ блокаде на нивоу бубрега
је вазодилатација (израженија на еферентним крвним судовима). У случају стенозе реналних артрерија, хроничне бубрежне болести са значајним падом ГФ, код
конгестивне срчане инсуфицијенције, нефротског синдрома, нарочито у случају
деплеције волумена, ГФ доминантно зависи од еферентне вазоконстрикције коју
стимулише АГ2 (1, 2). Блокадом ангиотензинске еферентне вазоконстрикције АЦЕ
инхибиторима, повећава се ризик редукције ГФ, те је неопходно пратити вредности серумског креатинина и калијума током терапије. Посебан ризик оштећења
бубрежне функције постоји код терапије реноваскуларне хипертензије АЦЕ инхибиторима (код стенозе реналне атерије на солитарном бубрегу АЦЕ блокада у
40% смањује ГФ, код обостране стенозе у 15–20%, код једностране стенозе ризик
пада ГФ је 6%). Саветује се терапија иницијално мањим дозама, са постепеним
повећањем, избегавање лекова који потенцирају еферентну вазодилатацију и тиме
додатно компомитују ГФ (нпр. нестероидни антиинфламаторни лекови ).
Инхибитор калцинеурина – циклоспорин А
Циклоспорин CyA, калцинеурински инхибитор, због имуномодулаторног
дејства има широку употребу како у терапији гломерулских болести тако и у очувању трансплантата. Нефротоксичнот CuА може бити акутна и хронична. Акутна нефротоксичност је последица оштећене вазоактивне хармоније у бубрегу, са
порастом нивоа ендотелина, тромбоксана и ангиотензина 2 (Аг2), а смањењем
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нивоа вазодилататорних простагландина и азот оксида (1, 2, 6). Хроничној нефротоксичности доприноси стимулација ренин-ангиотензин-алдостерон система
(РАС). При том Аг2 не показује само снажне вазоконстрикторне ефекте, већ преко
АТ1 рецептора уз вазоконстрикцију и стимулацију алдостерона и заједно са њим
стимулише фиброзне процесе. Као последица вазоконстрикције, хипооксије и пораста кисеоничних радикала повећана је синтеза фибробластног фактора раста
бета (ФГФ бета). Структурне промене бубрега су везане за појаву артериолопатије
и тубулоинтерстицијске фиброзе. Бројни су покушаји блокаде токсичних ангиотензинских, алдостеронских и цитокинских ефеката којим би се смањила нефротоксичност ЦуА (анти ФГФ антитела, АТ1 рецептор блокатори, алдактон).
Метаболизам ЦуА се одвија у јетри преко изоензима цитохром п450, ЦУП
п3А4/5. Све супстанце, храна, други лекови, који утичу на ниво и активност овог
ензима утицаће и на метаболизам CuА, мењаће му серумски ниво и ефективност
али и нефротоксичност (рифампицин симулише ензимску активности тиме убрзава метаболизам CuА, макролиди, антагонисти калцијумових канала, кетоконазол,
сок грејпфрута повећавају серумски ниво CuА смањујући ензимску активност цитохрома). Цревна блокада ресорпције лекова остварује се преко п-гликопротеина
(п-гп) који регулише МДР 1 ген. П-гликопротеин враћа калцинеурин инхибиторе
из ендотела у лумен црева, тиме блокира ресорпцију.
Утицајем на п-гп мења се ентерални транспорт лека. Нефротоксичност CuА
се делом спречава контролом нивоа лека у крви, суплементацијом магнезијумом
и избегавањем терапијских комбинација лекова који утичу на његов ниво у крви.
Као компликација током терапије CuА описан је хемолизно уремијски синдром.
Нестероидни антиинфламаторни лекови (НСАИЛ)
Нефротоксичност НСАИЛ није честа, среће се у 1–5%. Редуковањем фенацетина у овим медикаментима смањена је раније позната аналгетска нефропатија.
НСАИЛ инхибирају циклооксигеназу (кох 1, 2) и смањују синтезу простагландина. У еуволемијским условима проток кроз гломерулски крвни сплет не зависи
превише од простагландина. У условима хиповолемије, праве или сегрегатне, уз
снажно стимулисан РАС система, вазодилататорни простагландини чувају гломерулску филтрацију. Хипоперфузија бубрега (пад циркулаторног волумена, конгестивна срчана инсуфицијенција, нефротски синдром) доводи до вазоконстрикције
еферентних артериола, доминантно преко РАС и Аг2. Простагландинска
вазодилатација аферентних артериола чува ГФ (7). Инхибицијом вазодилатације
аферентне артериоле НСАИЛ смањује се ренална перфузија и пада ГФ. Треба их
избегавати у стањима дехидрације, хипотензији и у комбинацији са потенцијално
нефротоксичним лековима (амфотерицин Б, АЦЕ инхибитори, диуретици). НСАИЛ се много чешће oптужују за развој тубулоинерстицијског нефритиса.
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Заључак
Нефротоксичност се најчешће среће у јединицама интензивне неге, код хематоонколошких болесника, који иначе имају комбиновану и агресивну терапију.
Добра хидрација, корекција електролитних поремећаја, опрезна комбинација различитих лекова је основа нефропротекције. У хематоонкологији сами протоколи
поштују нефропротекцију. (цисплатин показује знатно мању токсичност у липозомалном облику као липоплатин и уз обилну хидрацију, метотрексат преципитира у проксималном тубулу, алкализација урина и хидрација смањују бубрежно
оштећење). Поштовање ових принципа у свакодневном терапијском алгоритму
смањиће нциденцију АОБ.
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11.1. ДИСОМНИЈЕ
Никола Димитријевић
Универзитетска дечја клиника, Београд
Сан је биолошки императив за одржање менталног и физичког здравља. Ово
је примарна мождана активност за време раног развоја. Циркадијански ритмови
или циклуси будност-сан, регулисани су променом светлости дан-ноћ. Потребно
је време за њихов развој и зато новорођенчад имају ирегуларне циклусе спавања
(1). У узрасту од 6 месеци одојчад спавају скоро слично као и одрасли.
Физиологија спавања
Људска јединка функционише кроз три основна стања: будност, нон-РЕМ
(спороталасно спавање) и РЕМ сан (са појавом снова) (REM – rapid eye movement
– брзи очни покрети). Свако стање има различите физиолошке карактеристике
(стадијуми спавања).
Функције сна
Трећину живота одрасли проведу у сну, код деце је овај проценат знатно већи,
нарочито у првим месецима живота. Различите теорије су наглашавале да се у сну
врши физички и психолошки опоравак организма, очување и обнављање енергетских резерви, консолидација меморије и емоција, опоравак имунолошког система,
раст мозга. Вишедневна депривација сна је инкопатибилна са животом.
Неурофизиолошка регистрација сна се врши полисомнографијом. Неопходно
је снимање са најмање једним ЕЕГ каналом, електро-окулограм и електромиограм
(образ). Респираторни покрети се региструју са грудног коша и абдомена, сатурација О2 се прати пулсним оксиметром, ЕКГ се континуирано региструје. ЕМГ са
екстремитета се региструје код адолесцената са периодичним покретима у сну.
ЕЕГ са више монтажа се примењује за бољу разлику физиолошких покрета у сну
од генерализованих / фокалних епилептичних напада у сну.
Стадијуми спавања
Од почетка 20 века људски сан је описан као сукцесија пет стадијума који се
понављају: 4 нон-РЕМ стадијума, РЕМ стадијум и шести стадијум је будност. Буд195
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но стање сe у овом контексту односи на фазу припреме за сан /успављивање. РЕМ
сан је праћен израженим физиолошким променама, убрзаним дисањем, појачаном можданом активношћу, брзим очним покретима и мишићном релаксацијом.
Сањање се јавља за време РЕМ стадијума, као резултат појачане мождане активности и мишићне парализе.
Будност. Ова фаза се означава као „релаксирана будност“ јер се у овом стадијум тело припрема за сан. Људи се успављују са напетим мишићима и очним
јабучицама које лутају. Како је особа поспанија тело је све опуштеније, мишићи
су релаксиранији, а очне јабучице успоренијих покрета.
Стадијум 1 (поспаност). Почетак лаког сна, очне јабучице се споро покрећу
(нон-РЕМ фаза), мишићи су релаксиранији, телесна температура опада, срчана
фреквенција се успорава. Организам се припрема за дубоки сан. Полисомнографија показује 59% снижења активности у односу на будност. Кад се особа пробуди
нема утисак да је спавала.
Стадијум 2. И даље је у питању нон-РЕМ фаза; телесна темепартура, мишићна релаксација и срчана фреквенција се и даље снижавају. Имунолошки систем
почиње са опоравком, лучи се хормон раста, мишићи се опорављају. У овом стадијуму особа је потпуно успавана.
Стадијум 3 и 4. Ово су фазе дубоког сна, познате као и спороталасни (делта)
сан. Метаболизам је на екстремно ниском нивоу.
Нон-РЕМ сан. Период нон-РЕМ сна обухвата стадијуме 1–4 и траје 90–120 минута, а сваки стадијум траје 5–15 минута. Међутим, стадијуми 2 и 3 се понављају
пре почетка РЕМ фазе. Зато је нормална шема циклуса спавања: будност, 1, 2, 3, 4,
3, 2, РЕМ. РЕМ фаза се обично јавља 90 минута од успављивања.
Стадијум 5, РЕМ. РЕМ фаза се разликује од НРЕМ сна по физиолошким променама, укључујући брзе очне покрете. Међутим, полисомнограм је сличнан са
стадијумом 1. У нормалном сну (без поремећаја циклуса спавања или поремећаја
понашања у РЕМ сну), срчана фреквенца и респирације се убрзавају, постају ирегуларне, јављају се грчеви мишића лица, прстију и ногу. Сањање је интензивно,
као резултат појачане мождане активности, али је истовремено присутна парализа
великих група вољних мишића, укључујући субменталне мишиће (браде и врата).
Пошто је РЕМ сан комбинација повећане мождане ексцитације и мишићне парализе, назива се и парадоксални сан. Први период РЕМ обично траје 10 минута, са
сваким понављањем фаза се продужава, последња обично траје око 60 минута.
Циклуси спавања
Пет стадијума спавања циклично се понављају. Први циклус који се завршава
РЕМ фазом обично траје 60–90 минута. Сваки следећи циклус траје дуже, са продужавањем РЕМ фазе. У току целоноћног сна обично се јави 5–6 циклуса
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Код одојчади сан се дели на активни (преркурсор РЕМ) и мирни (прекурсор
НРЕМ). Активни сан се при пут јавља у 28 недељи гестације, а мирни сан са 32
недеље.
Полисомнографија је неурофизиолошка регистрација сна. Неопходно је снимање са најмање 1 ЕЕГ каналом, електро-окулограм и електромиограм (образ).
Респираторни покрети се региструју са грудног коша и абдомена, сатурација О2 се
прати пулсним оксиметром, ЕКГ се континуирано региструје. ЕМГ са екстремитета се региструје код адолесцената са периодичним покретима у сну. ЕЕГ са више
монтажа се примењује за бољу разлику физиолошких покрета од генерализованих
/ фокалних епилептичних напада у сну.
Ритмови будност – сан
Управљање циклусима будност – сан (не дужином сна), врши се циркадијанским сатом у супрахијазматичном једру хипоталамуса. Овај сат контролише и
остале биолошке ритмове, укључујући регулацију телесне температуре и лучење
кортизола, што је синхронизовано са ритмовима спавања. У раном дечјем узрасту
ритам будност – сан мора да се „усагласи“ са 24-часовним циклусом дан-ноћ. Код
здраве деце периоди спавања се померају ка ноћи, а будност одржава дању, најкасније до 12 месеца. Најважнији фактори за правилно остваривање ових ритмова
су перцепција светлости (дан-ноћ), социјални услови (храњење, социјалне активности), амбијент живљења (температура стана, бука), као и унутрашњи сигнали
(глад, температура).
Хормон мелатонин се ствара у пинеланој жлезди у току ноћи. Мелатонин
утиче на циркадијанске ритмове преко супрахијазматичног једра („pacemaker“)
у хипоталамусу, које повратном информацијом регулише стварање мелатонина,
преносећи пинеалној жлезди информације о дневно-ноћној светлости. У узрасту
1–3 године ноћно лучење мелатонина је највеће, потом опада, нарочито са почетком пубертета.
Дужина спавања. Просечна дужина спавања за 24 h у дечјем узрасту:
Новорођенче (донесено)
16–18 сати
1 година
15
2 године
13–14
4 године
12
10 година
8–10
Рана адолесценција
8,5
Касна адолесценција
7–8
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Индивидуалне разлике су често присутне. Краткотрајно дневно спавање је
нормално до 3–5 године.Учесталост дневног спавања се смањује од 4–6 дневно код
новорођенчади до једанпут код деце са годину дана.
Фактори који утичу на стадијуме сна и циклусе спавања.
Циклуси спавања су променљиви и под утицајем су више фактора. Поремећаји
спавања се могу испољавати променом квалитета и трајања сна и тешкоћама у
успављивању. Депривација сна често доводи до измене образаца спавања. Стрес
и утицај околине ремете нормалан развој циклуса спавања. РЕМ латенца (време
потребно да се оствари РЕМ фаза сна) измењена је код нарколепсије. Психолошки
поремећаји (депресија) скраћује трајања РЕМ фазе. Медикаменти могу да имају
повољан али и неповољан (фенобарбитон) утицај на развој и трајање циклуса
спавања.
Узраст
Проценат РЕМ сна је највећи у периоду одојчета и раног детињства, а опада
у адолесценцији. Одојчад проведу 66% сна у РЕМ фази. Испитивања сањања су
показала снажну корелацију између РЕМ сна и развоја мозга. Превремено рођена
деца проведу и до 80% сна у РЕМ фази. Уколико су новорођенчад јако незрела
проценат РЕМ сна се смањује. Код донесене новорођенчади износи око 50%, а
35% крајем прве године. Ови налази указују да РЕМ сан има значајан утицај на
ментални развој одојчади. Сањање се може тумачити као стимулативни „мождани
тренинг“. Са растом деца више добијају менталну стимулацију из околине, а са
старењем РЕМ сан се смањује на 15%.
Поремећаји спавања
Дефинисање поремећаја спавања у дечјем узрасту је често тешко, јер се различите форме спавања јављају у различитим узрастима. За одојче од 2 месеца је нормално да се ноћу често буди, али је ненормално за дете од 2 године. Дефинисање
проблема је понекад тешко и због различитих ставова породице према навикама у
сну; неке су толерантне, а неке исту навику доживљавају као велики проблем. Улога педијатра је велика у решавању поремећаја спавања, како за и корист и здравље
деце, тако и за задовољство фамилије.
Дидактичка подела поремећаја спавања код деце: 1) дисомније 2) парасомније
3) медицинско-психијатријски поремећаји 4) циркадијански поремећаји ритмова
спавања (2). Код дисомнија су присутни поремећаји започињања и/или одржа198
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вања сна и прекомерна дневна поспаност. Парасомније су феномени повезани са
буђењем, делимичним буђењем или променама стадијума спавања. Поремећаји
спавања се јављају код психијатријских и/или многих других болести.
Класификација дисомнија
Унутрашњи („intrinsic“) поремећаји спавања
Нарколепсија
Ноћна апнеа
Централна хиповентилација
Периодични покрети екстремитета у сну
Спољашњи („extrinsic“) поремећаји спавања
Синдром недовољног спавања
Поремећаји начина успављивања
Поремећај сна и околина
Урођене дисомније
Нарколепсија
Учесталост је 4–6/10.000. Код трећине пацијената почетак симптома је у детињству и адолесценцији. Класична комбинација - тетрада симптома – среће се
код 50% пацијената: прекомерна дневна поспаност са нападима спавања (епизоде
неодољивог спавања), катаплексија (изненадни губитак тонуса при интензивним
емоционалним реакцијама), хипнагогне халуцинације и парализе у сну. Основна
карактеристика су учестали напади спавања. У почетку, деца са нарколепсијом
имају највеће проблеме са јутарњим буђењем:.могу да буду конфузна, агресивна,
вербално непријатна. Дијагноза се поставља на основу анамнезе, клиничког налаза и полисомнографије – мултипни тест латенце спавања (време од почетка сна
до РЕМ фазе) (3). Испитивање се врши 5 пута у току дневног спавања у трајању
од 20 минута, са размаком између тестирања од 2 сата. Тест је позитиван ако се у
2 и више наврата РЕМ сан оствари за мање од 5 минута, уз присуство претеране
дневне поспаности. Значајан дијагностички налаз је и ХЛА типизација (DQBI602).
Терапија је симптоматска: стимуланти за дневну поспаност (метилфенидат и Дамфетамин), антидепресиви за катаплексију. Од велике користи су и програмирана дневна спавања (20–30 минута).
Апнеа у сну
Опструкциона апнеа. Јавља се када дете престане да дише у сну. Престанак
дисања се јавља због опструкције у дисајним путевима. Најчешће се јавља код
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деце од 2–6 година, али се јавља у свим узрастима. Учесталост је 1% у општој дечјој
популацији.
Најчешћи узрок опструкционе апнее у сну (ОАС) у дечјем узрасту су увећани
крајници и аденоид. Опструкција не зависи од величине тонзила или промера дисајних путева. ОАС често имају деце са краниофацијалним дизморфијама, гојазношћу, Down-овим синдромом, мукополисахаридозом, фрагилним Х хромозомом,
неуромускуларним болестима, спином бифидом/мијеломенингоцелом, синдромом Prader-Willi, церебралном парализом, хидроцефалусом, Chiari малформацијом, ахондроплазијом (4).
Хркање је најчешћи симптом. Снижени тонус мишића у сну је доприносећи
фактор, дете дише као кроз танку цевчицу, са честим, потпуним опструкцијама.
Многи кратки прекиди у дисању (трају само неколико секунди) доводе до кратког
буђења, тонус мишића се појачава, што отвара дисајне путеве и омогућава детету
поновно дисање. Тешке опструктивне апнее доводе до срчане инсуфицијенциј и
слабог напредовања.
Симптоми опструкције горњих дисајних путева: а) за време спавања: гласно
хркање, повећан инспираторни напор, убрзано дисање, апнее, лепршање ноздрва,
дисање на уста, цијаноза, немиран сан, необичан положај у сну (забацивање главе
уназад), профузно знојење, ноћно умокравање, буђење са придруженим парасомнијама (ноћни страх, ноћне море); б) у буђењу: отежано буђење, дезоријентација,
лоше расположење, главобоља, сува уста; в) преко дана: поспаност, поремећај
концентрације и памћења, слаб успех у школи, нервоза, остали емоционални и
поремаћаји понашања (5).
Дијагноза се поставља полисомнографијом, радиографијом меких ткива
горњих репираторних путева. Ехокардиографија и ЕКГ у тежим случајевима.
Циљ терапије је уклањање/корекција опструкције. Корекција гојазности. Назална континуирана терапија са позитивним притискокм (CPAP) је неинвазивна
метода за смањење резистенције у горњим дисајним путевима. Трахеостомија се
примењује уколико друге терапијске мере нису биле успешне.
Централна апнеа. Честа је код превремено рођене деце, често се спонтано поправља, респираторни стимуланти су ефикасни (метилксантини). Остали узроци
су урођени хиповентилациони синдром, Chiari малформација, гојазност.
Периодични покрети екстремитета у сну / синдром немирних ногу
У детињству се ова два поремећаја у будном стању манифестују као хиперактивност, код адолесцената и одраслих као дневна поспаност или инсомнија. За
време сна оба поремећаја се манифестују флексијом палца на ногама и екстензијом
ноге, што доводи до честог буђења. Код нормалне деце покрети се појављују у гру200
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пи од три и више покрета, а учесталост је мања од 1/сат. Патолошка појава је пет и
више група покрета за 1 сат. Допамин агонисти су ефикасни за оба поремећаја.
Стечене дисомније
Синдром недовољног спавања
Ово је најешћи узрок прекомерне дневне поспаности. Деца и адолесценти не
спавају ноћу довољно дуго, што условљаљва дневну поспаност. Проблем је најактуелнији у адолесценцији. Погоршава се начином живота адолесцената, захтевима
фамилије, раног започињања школских часова. Елементи који указују на овај поремећај су евиденција о ноћном спавању краћем од 7 сати, појачана поспаност за
време викенда, ретко ноћно буђење и брзо успављивање. Терапија је једноставна
– продужење ноћног сна.
Поремећаји начина успављивања
Припреме за сан. Најчешћи поремећај спавања у дечјем узрасту је неадекватан
приступ – приморавање деце „да иду на спавање“. Деца избегавају или одбијају
„одлазак у кревет“. Припрема за спавање мора бити прилагођена темпераменту
и узрасту детета. Када се успавају, сан је нормалног тока. Практични су савети да
треба наметнути сталне „ритуале“ спавања који одговарају и деци и родитељима.
Не треба попуштати у захтевима који могу да ометају сан (претерана игра, читање
прича или гледање „страшних“ филмова). Не терати децу „у кревет“ када су активна, разиграна („забрањена зона“).
Већина деце су научила да се успављује у одређеним ситуацијама или присуству одређених ствари. Успављивање у току дојења је нормално за одојчад. Већина деце има омиљену лутку, ћебе, цуцлу, уз које се успављују. Уколико се често буде
ноћу поновно успављивање може да буде везано за присуство омиљене ствари,
маме или тате. Боље је децу учити да се успављују сама, без присуства родитеља.
Устаљени начини успављивања могу да буду поремећени акутним стресом,
конфликтима, променама у фамилији и околини (развод, смрт). Поремећај се губи
„решавањем“ проблема. Деци је потребна подршка, најчешће у виду разговора.
Овакве дискусије треба водити у току дана, већ знатно раније у односу на време
спавања.
Сан и околина
Многи фактори из околине могу да ремете сан: бука са улице, аеродрома или
из суседносг стана. Резултат је несаница и појачана дневна поспаност.
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11.2. ПАРАСОМНИЈЕ
Слободан Обрадовић
Педијатријска клиника Клиничког центра, Крагујевац
Поремећаје спавања можемо поделити у две велике групе:
Примарни поремећаји спавања за које се претпоставља да се јављају због
ненормалности у механизмима који су одговорни за започињање или усклађивање
раздобља будности и спавања. У њих спадају: дисомније – које карактеришу
ненормалности у количини, квалитету и времену спавања; парасомније – су
дефинисане као нежељена физичка искуства која се дешавају при успављивању,
током спавања или приликом буђења (1).
Секундарни поремећаји спавања настају због душевних поремећаја, нарушеног
општег здравственог стања, употребе психоактивних супстанци или због утицаја
околине.
Парасомније карактеришу различити поремећаји понашања у спавању:
ненормални и неприродни покрети, измењена перцепција, изливи емоција и
узнемирујући снови. Могу се јавити почетком сна, током сна, преласком у другу
фазу спавања или током буђења. Класификација: примарне парасомније су
везане за поремећаје сна у ужем смислу; секундарне су везане за поремећај рада
других органских система – конвулзије, поремећаје дисајних покрета, аритмије,
гастроезофагусни рефлукс.
Примарне парасомније које настају услед неусклађености буђења тела и ума
се категоризују у РЕМ или НРЕМ, зависно од фазе сна у којој се јављају. НРЕМ
парасомније се јављају током преласка из спороталасне фазе сна ка буђењу, када
се активирају аутономни и моторни нервни систем или когнитивни процеси. Ови
поремећаји су најчешћи током детињства, а са узрастом се учесталост смањује.
Ноћне море (кошмари) се одликују понављањем застрашујућих снова, који
доводе до буђења. Садржај мора везан је уз претеће телесне опасности (прогањање,
напад, повреду, пад) или је наглашена нека непријатност (неуспех на испиту,
осрамоћеност, лоша оцена). У већини случајева ноћне море не понављају стварне
догађаје, али се могу понављати са истом темом више пута током исте ноћи.
Завршавају се буђењем и дуготрајним осећањем страха, што отежава поновно
уснивање. Најчешће почињу између треће и шесте године живота, а 10–50% деце
има толико снажне кошмаре да се родитељи озбиљно узнемире.
203

Неурологија

Ноћни страхови (павор ноктурнус) се распознају поновљеним, изненадним
буђењем из сна. Обично се јављају у првој трећини спавања, почињу вриштањем
или плакањем и трају до десет минута. Епизоде страха су праћене узбуђењем
и понашањем које прати интензиван доживљај страха. Током епизоде страха
дете је тешко пробудити, а ако се ипак пробуди, не сећа се сна, или се сећа само
фрагментарно. Ноћни страхови најчешће почињу између четврте и дванаесте
године живота и спонтано пролазе током адолесценције. Има радова који говоре
о породичној склоности.
Месечарење (сомнабулизам) су поновљене епизоде сложеног моторног
понашања током спавања, а укључује устајање из кревета и ходање. Епизоде
се јављају у првој трећини ноћи. Током месечарења смањена је будност, али и
могућност одговарања на подражаје. Понашање може бити различито: благо
измењено, када дете седи у кревету, гледа око себе, чупка покривач; сложено,
када устане, излази из собе, чак и из куће, једе, прича. Поред једноставних радњи,
које су и најчешће, описане су и сложене (управљање машинама). Ако се током
месечарења дете пробуди, оно је сметено. Бар једну епизоду месечарења има 1030% деце, а поновљене епизоде има око 5% деце. Ујутро је сећање на ове догађаје
ограничено. Месечарење је често међу члановима породице (2).
Брушење зуба (бруксизам) је поремећај кога карактерише шкргутање зубима
током сна, што ремети нормалан сан, изазива оштећење зубне глеђи, бол, а ретко
и фрактуру зуба.
Синдром немирних ногу које болесници имају и током будног стања, уз осећај
свраба, жарења, али се све тегобе погоршавају током мировања или спавања. Ово
јако ремети нормалан одмор и тера их да се чешу или мењају положај ногу.
Периодични покрети удова у сну су изненадни невољни покрети руку или
ногу који могу изазвати повреде самог спавача или особе у истом кревету. Овај
поремећај се често комбинује са синдромом немирних ногу. Jaсtaтio сapitis су
ритмични покрети главе у сну.
РЕМ парасомније су углавном везане за старије мушкарце (90% преко 50
година) и одликују се одсуством мишићне атоније уз промену понашања у сну.
Поремећај понашања током РЕМ фазе спавања (REM Sleep Behavior Disorder – RBD). Јавља се вриштање, псовање, моторне радње са могућом повредом
себе или особе која спава поред (модрице, лацерације, преломи). Поред
идиопатског, овај поремећај се среће и код неуролошких болести (Паркинсонове,
неуродегенеративних, мултипле системске атрофије, деменције).
Кататренија (Catathrenia) је РЕМ парасомнија, са испуштањем звука током
издисаја (разликује се од хркања које настаје током удисаја). Обично партнер
описује овај поремећај као стењање или пискав звук.
У случајевима када постоји несигурност дијагностиковања, видеополисомнографија има кључну улогу у разликовању парасомније од друге
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моторне активности за време сна. НРЕМ парасомније је тешко разликовати од
епилептичног феномена, нарочито од ноћне фронталне епилепсије (3).
Превентивне мере: jасан распоред спавања, физичка активност, избегавање
психоактивних супстанција, oпуштање, пријатно окружење, култура исхране.
Лечење поремећаја спавања је индивидуално. Увек морамо водити рачуна о
томе иде ли поремећај спавања уз неке друге поремећаје (душевне или телесне).
Интензивни ноћни страхови и ноћне море често су повезани са сепарационим проблемима код деце, што се може лечити психотерапијом (аутогени

тренинг, бихевиоралне технике). Примењује се и антиципаторно буђење
(15–20 минута пре очекиваног сомнабулизма пацијент се буди и остаје
будан у приближном трајању епизоде месечарења). Ретко се примењују
бензодијазепини (клоназепам).
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11.3. ИНСОМНИЈЕ
Драгана М. Богићевић
Универзитетска дечја клиника, Београд
Дефиниција
Израз „несаница“ односи се на симптом (субјективни доживљај недовољне
дужине и/или лошег квалитета сна) и поремећај спавања (уз симптом несанице
обавезно постоји и нарушено дневно функционисање као последица проблема
са спавањем током ноћи) (1). Да би се несаница схватила као поремећај спавања,
неопходно је да буду задовољени општи критеријуми које је установила Америчка
академија за медицину спавања (2).
Инсомнија у дечјем узрасту најбоље се дефинише као поновљени проблем са
отпочињањем, трајањем, учвршћивањем спавања или са квалитетом сна упркос
томе што су услови за спавање (време и околности) одговарајући за узраст, па
долази до нарушеног дневног функционисања детета и/или његове породице (2,3).
Епидемиологија
Несаница је најчешћи поремећај спавања и деце и одраслих. Често се не препозна, не пријави или се постави погрешна дијагноза, а преваленца зависи и од
тога шта се под несаницом подразумева, колики је узорак испитаника и где је и
под којим условима испитивање спроведено.
Поремећај спавања по типу несанице има 1–6 % деце млађе од 12 година (подаци Америчке академије за медицину спавања) и најмање 11% адолесцената (4).
Инсомнија је значајно чешћа у одојчади и мале деце (10–30%) (5), код деце са менталном ретардацијом (30–80%) и са психијатријским поремећајима (50-75%) (6).
Клиничка слика
Деца са инсомнијом имају и ноћне и дневне тегобе. Током ноћи постоје проблеми са успављивањем, често буђење уз отежано поновно уснивање (испрекидани сан), буђење у раним јутарњим часовима, без могућности да се поново
заспи, скраћено укупно време спавања или лош квалитет сна. Током дана дете
лоше функционише: лако се замара, уморно је и поспано, нерасположено, напето
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и раздражљиво, опада му пажња и концентрација, лоше памти, има поремећај
понашања (непослушност, хиперактивност, агресивност).
Подела
Према тежини тегоба током дана и утицају недовољног и неквалитетног сна
на функционисање детета и/или његових родитеља (у кући, школи или на радном месту), разликују се блага, умерена и тешка несаница. Према току инсомнија
је привремена, повремена или константна. Према трајању се разликују акутна
(пролазна), субакутна (краткотрајна) и хронична (дуготрајна) несаница. Хронична инсомнија је поремећај спавања током сваке ноћи или током најмање три ноћи
недељно, који укупно траје дуже од три месеца (2).
Узроци
Примарна несаница је поремећај спавања без очигледног узока који траје најмање месец дана. Ту спадају: психофизиолошка, идиопатска и псеудоинсомнија.
Више од 80% људи са несаницом има секундарну инсомнију. Код деце, као и
код одраслих, узроци секундарне несанице могу бити: бихејвиорални (лоше навике), спољашњи (фактори околине), психосоцијални (психолошки и социјални
проблеми, стрес, страхови, несигурност), психијатријски, медицински (органска
обољења, лекови) и злоупотреба супстанција (кокаин, ЛСД, амфетамини, хероин,
лепак). Несаница може бити последица других поремећаја спавања, као што су
синдром немирних ногу, опструкциона апнеа у сну и ноћне море.
Мада узроци несанице зависе од узраста детета, лоша хигијена спавања спада
међу најчешће. Несаница може да буде први знак психијатријског поремећаја, при
чему се менталне тегобе често приписују лошем спавању (7). Хронична несаница
деце и адолесцената често је последица психијатријских проблема, нарочито АДХД
и депресије (4,8). Несаницу могу да изазову различите акутне и хроничне болести,
посебно ако су удружене са болом, сврабом, кашљем и отежаним дисањем (9).
Последице
Дечји сан не служи само за обнављање физичке и психичке енергије и за јачање
имунолошког система, већ је неопходан и за физички, когнитивни, емоционални
и социјални развој. Несаница изазива тензионе главобоље, гастроинтестиналне
тегобе, и погоршање постојећег органског обољења, психијатријског поремећаја
или успореног психомоторног развоја (5). Хронична несаница успорава физички
раст, слаби имунитет и повећава ризик од кардиоваскуларних болести, гојазности,
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дијабетеса и депресије. Когнитивне дисфункције, слабије моторне способности и
изостанци са наставе негативно утичу на успех у школи и на самопоуздање. Чести су сукоби са околином и злоупотреба алкохола, лекова и психоактивних супстанција (1, 4, 7). Хронична несаница у деце такође неповољно утиче на квалитет
живота родитеља и на динамику целе породице.
Дијагноза
Свака несаница је специфична – изазивају је посебни узроци и околности. Неопходно је да се утврди да ли је инсомнија примарна или секундарна, пролазна и
краткотрајна или хронична, јер од тога зависи план даљег испитивања и лечење.
За несаницу не постоји специфични дијагностички тест. Кључна је детаљна
анамнеза. Корисни су посебни упитници и вођење „дневника спавања“, јер пружају прецизније информације о ритму сна и будности, о навикама везаним за спавање, о тежини несанице и о специфичним чиниоцима који инсомнију изазивају
(предиспонирајући и преципитујући фактори) и одржавају.
Неопходан је педијатријски и неуролошки преглед, а консултација дечјег психијатра по потреби. Већину деце треба упутити дечјем психологу, док се неуропсихолошким тестирањем (мерењем когнитивних и психомоторних функција)
процењује само тежина несанице и њене последице.
Изузетно ретко је индикована полисомнографија.
Лечење
Најважније је да се открију и лече органска обољења, психолошки проблеми
и психијатријски поремећаји који су узрок несанице.
Лечење поремећаја спавања и код примарне и код секундарне инсомније првенствено је нефармаколошко. Увек треба поштовати добре навике хигијене спавања, а хронична несаница захтева још и когнитивно-бихејвиоралну терапију коју
спроводи едуковани терапеут (1).
Лекови које користе одрасли обично се не препоручују деци и адолесцентима.
У многим државама они нису одобрени/ лиценцирани за узраст испод 18 година
(8). Ни за један лек не постоје детаљне студије о оптималној дози сходно узрасту,
о дужини медикаментозне терапије, и о њеној ефикасности и сигурности за децу
и адолесценте (3). Најчешће се користе антихистаминици и антидепресиви са седативним дејством. Мелатонин може да побољша сан у слабовиде и слепе деце, у
деце са аутизмом, АДХД, фобијама од школе и церебралном парализом, као и код
деце/адолесцената са синдромом одложеног спавања (5), али може да погорша
астму и епилепсију (10).
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12.1. РАЗВОЈ ИМУНСКОГ СИСТЕМА
Борислав Каменов
Дечја клиника Клиничког центра, Ниш
Имунски систем се састоји од баријера попут коже и слузокожа, бројних ћелија, хуморалних фактора, који представљају еволуциону тековину стратегије
одбране организма. Све ћелије имунског система потичу од матичних ћелије
коштане сржи. Развој одбрамбеног система започиње у првом месецу заједно са
хематопоезним ћелијама у зиду жуманчане кесе. До трећег месеца ови се процесу
одвијају у јетри, а затим се стварање ћелија хемопоезног и имунског система
наставља у коштаној сржи, која је главно место стварања Б лимфоцита, моноцита
и прекурсора Т ћелија. Од другог месеца гестације Т лимфоцити сазревају у тимусу
у смислу позитивне и негативне селекције, у зависности од степена препознавања
властитих MHC антигена. Тако се, после процеса реаранжирања гена и апоптозе
огромног броја ћелија које препознају властите MHC молекуле, стварају Т ћелије
које својим рецепторима препознају антиген у контексту MHC молекула (1).
Новорођена деца су подложна инфекцијама које изазивају бактерије, гљивице
и вируси, због чега инфекције остају најмоћнији убица у неонаталном периоду.
Дефицијенција урођенe и недовољна развијеност стеченe имунoсти доприносе
смањеној отпорности новорођене деце на инфекције. Дефекти у одговору
имунског система у сфери урођене имуности се могу објаснити деловањем фактора
значајних за развој и органогенезу фетуса са којима ћелије урођеног имунитета
интерферирају. Дефекти у стеченој имуности новорођене деце последица су
недовољног контакта са антигенима из окружења (1).
Цена преживљавања у току интраутерусног развоја је депресија Th1 зависне
антимикробне имуности, која се наставља и у неонаталном периоду. Снижен
одговор неонаталних мононуклеарних ћелија, које су доминантне у имунском
одговору у најранијем периоду живота, на физиолошке (IFN-γ) и патолошке
стимулусе (LPS), указује на општи дефект ћелија имунског система неонатуса да
одговоре на стимулацију одговарајућих рецептора (2).
На дефицијенцију ћелијског одговора имунског система код неонатуса указују
следеће чињенице: 1. смањено стварање IFN-γ, 2. смањено реаговање макрофага
на IFN-γ, 3. смањена продукција IL-12, 3. дефектна фосфорилација STAT-1 у
моноцитима, 4. висок ниво IL-13 у неонаталним лимфоцитима, 5. хиперметилација
промотер региона IFN-γ, 6. дефектна продукција IL-18, 6. смањена експресија
Myd88 на моноцитима, 7. смањен одговор моноцита на стимулацију TLR (3).
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Доминантна продукција цитокина Th2 профила у пренаталном периоду игра
значајну улогу у депривацији функција урођеног имунитета, јер је ексцесивна
продукција IFN-γ не само неповољна за плаценту, већ је и главни узрок губитка
плода. Престројавање феталне имуности поларизацијом ка Th2 профилу одговора
у ствари представља еволуциони адаптациони механизам, који се остварује
лучењем цитокина и други регулаторних молекула, а у циљу одржања трудноће
и обезбеђивања оптималних услова за раст и развој фетуса (4). Медијатори
попут IL-10, PGE2 и прогестерона које ствара плацента стимулишу развој Th2
и супримишу Th1 одговор. Смањена продукција Th1 цитокина се наставља и
после рођења. Дефицијенција у синтези IFN-γ после стимулације неонаталних
Т ћелија митогенима и бактеријским продуктима је евидентна и 5 до 10 пута је
нижа у поређењу са одраслима (5). Продукција IL-1, IL-6, IL-12, TNF-α од стране
макрофага после стимулације LPS-ом је такође снижена.
Фагоцитоза бројних патогена је значајно редукована код новорођенчета.
Дефект у активацији неонаталних фагоцита је на нивоу везивања лиганада за
рецепторе, трансдукцији сигнала и рективности гена у синтези протеина (6).
Фактори који регулишу урођени имунитет и поларизацију ка Th1 и Th2
профилу различити су код новорођенчета и одраслих. Новорођенче показује
дефицијенцију Th1 одговора и поларизацију ка Th2 одговору. Снижена активност
макрофага новорођенчета на стимулацију IFN-γ је последица дефицијенције
у фосфорилацији IFN-γR на нивоу STAT-1 који је кључна тачка у стимулацији
макрофага (6).
TLR посредују у активацији ефекторних ћелија урођеног имунитета
молекулима пореклом од микроба. Значајно смањење експресије MyD88 адаптер
протеина за TLR4 код неонатуса објашњава неадекватну стимулацију макрофага
и моноцита LPS-ом, најмоћнијим активатором пореклом од патогена и IFN-γ (7).
Ова супресија је предност за преживљавање и развој фетуса, али неповољна за
заштиту новорђенчета од инфекције. Упоредне студије показују значајно мању
продукцију TNF-α од стране неонаталних у поређењу са моноцитима одраслих
после стимулације синтетским липопептидима (8).
Мононуклеарне ћелије из пупчаника пренатално инфицираних HSV-1
синтетишу у већем степену IL-6 и IL-8 у поређењу са адултним ћелијама. Слична
је ситуација и код осталих неонаталних TORCH инфакција који имају лиганде за
TLR2.
Новорођенче ствара IgM, IgG и IgA антитела после стимулације антигенима.
Разноврсност у репертоару стварања IgM антитела достиже ниво одраслих од
другог до шестог месеца, а касније када се ради о IgG одговору. Међутим одговор на
бактеријске капсуларне полисахаридне антигене је могућ од друге године живота,
што ствара прозор за пријемчивост ка овим инфекцијама од тренутка када се губи
пасивни имунитет пренесен од мајке и способности стварања властитих антитела
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(хемофилус инфлуенце, стрептокок пнеумоније). Смањен ниво експресије CD19 и
ниски нивои комплемента доводе до губитка синергије CD21/BCR.
Сексуални хормони, заједно са хормонима хипоталамо-питуитарне осовине
производе полно специфичне ефекте на имунски систем. То се пре свега одражава
на разлике у преваленцији, тежини и природном току аутоимунских и алергијских
болести. Системски лупус се ретко јавља пре пубертета и скоро искључиво је
болест женског пола (9).
Развој имунског система поред физиолошких механизама регулације под
утицајем је читавог низа фактора окружења: хроничне болести и навике мајке,
хипоксија у пренаталном развоју, стрес, начин исхране, резидентне инфекције,
лекови, контакт са антигенима из окружења, индукција оралне толеранције,
вакцине, навике, употреба антибиотика и стероида. Фактори окружења су
незаобилазни модел на коме се развија имунски систем.
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12.2. ПРИМАРНЕ
ИМУНОДЕФИЦИЈЕНЦИЈЕ
Срђан Пашић
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије
„ Др Вукан Чупић“, Београд
Увод
Примарне имунодефицијенције (ПИД) су хетерогена група наследних поремећаја имуног система. До данас је методама молекуларне генетике јасно дефинисано више од стотнну различитих ПИД (1,2).
ПИД одликује склоност ка честим, поновљаним инфекцијама које су проузроковане како патогеним микробима, тако и опортуниcтичким узрочницима
(микроорганизми мале вируленције). У последњих двадесет година постигнут је
значајан напредак у дијагностици и лечењу ПИД, укључујући и напредак у области
трансплантационе имунологије и генске терапије. Основни знаци упозорења на
основи којих педијатар у примарној здравственој заштити мора да посумња на
ПИД приказани су у Табели 1.
Табела 1. Десет знакова који указују на могућност ПИД
1. ≥ 8 инфекција током једне године живота
2. ≥ 2 епизоде синузитиса или пнеумоније током једне године
3. примена антибиотика током 2 месеца без терапијског ефекта
4. застој у напредовању или расту
5. рекурентне гнојне инфекције коже или унутрашњих органа (апцсеси)
6. перзистентна кандидијаза (усна дупља, кожа, нокти) после 1. године живота,
опортунистичка инфекција или вакцинална болест после примене атенуисаних вакцина
(нпр. дисеминована бе-сеже инфекција, вакцинални полио)
7. потреба за применом и.в. антибиотика за излечење инфекције
8. ≥ 2 инвазивне инфекције (нпр. сепса, менингитис, остеомијелитис)
9. позитивна породична анамнеза о ПИД
10. нејасна аутоимунска болест
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Знаци и симптоми који могу указивати на ПИД у неонаталном узрасту
Тешка конгенитална неутропенија (Костманов синдром , неутропенија услед
мутација неутрофилне еластазе) се испољава пиогеним инфекцијама (омфалитис,
пиодермија, апсцеси, сепса, итд.) од првих дана до првих недеља по рођењу Одложено одвајање пупчаног патрљка , после 14-ог дана живота, или омфалитис могу
да укажу на дефицит адхезионих молекула леукоцита (ЛАД ) (1).
Оменов синдром се одликује генерализованом еритродермијом, себороичним
дерматитисом или алопецијом, лимфаденопатијом, органомегалијом (2) .
Дерматитис сличан екцему који се испољи у неонаталном узрасту, са пиодермијом – могућност ћелијских поремећаја имунитета или фагоцитних поремећаја.
Гастроинтестинално или поткожно крвављење у неонаталном узрасту повезано са честим инфекцијама или екцемом - сумња на Wiskott-Aldrich синдром.
Орална кандидијаза, ако је перзистентна у неонаталном периоду, представља знак ћелијских имунодефицијенција. Орална кандидијаза удружена са дерматитисом или пиодермијом указује на хиперимуноглобулин-Е синдром, који се
одликује понављаним, тешким стафилококним инфекцијама коже, пнеумонијом,
склонишћу ка спонтаним преломима костију. Код оралне кандидијазе искључити
ХИВ инфекцију.
Срчане мане удружене са хипокалцемијом и типичним изгледом лица (антимонголоиднe очи, ушних шкољки, рибља уста, високо непце) се срећу код деце са
синдромом DiGeorge (2). Дефинитивна дијагноза се поставља у већини случајева
утврђивањем присуства делеције хромозома 22q11. Ретко, знаци синдрома CHARGE
(колобом ириса, кардијалне аномалије, атрезија хоана, реналне малформације,
аномалије ушију и глувоћа), су удружени са аплазијом тимуса. Ретикуларна
дисгенеза је редак облик ћелијске имунодефицијенције (2).
Микроцефалија на рођењу, аномалијe шака и стопала (клинодактилија,
синдактилија) или аномалијама бубрега, указује на Nijmegen breakage синдром.
ПИД које сe испољаваjу у узрасту одојчета
Тешка комбинована имунодефицијенција: орална кандидијаза, респираторне
и гастроинтестиналне инфекције у првим месецима живота.
Хиперимуноглобулин-М синдром: рани узраст, најчешће P.carinii пнеумонија,
вирусне или бактеријске инфекције. Склоност инфекцији Cryptosporidiumоm.
ПИД које сe испољаваjу у узрасту од 6 месеци до 5 године живота
Благе, атипичне форме ћелијских имунодефицијенција, као и дефицијенције
система комплемента. Код блажих облика ћелијских ПИД, преживљавање је продужено, а могу бити присутни аутоимунски феномени или појава малигнитета.
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Хуморалне имунодефицијенције, нарочито агамаглобулинемија, карактеристично се испољава од 4 до 6 месеца пиогеним инфекцијама. Дефицит поткласа
серумског IgG (IgG2, IgG2 + IgG4, IgA + IgG2): понављане респираторне инфекцијама, IgА: инфекције удружене је са астмом или аутоимуним болестима (3).
Атаксија-телангиектазија: несигурност или нестабилност при ходу детета
које је већ проходало крајем 2. године живота.
Појава првих симптома код фагоцитних дефицијенција као што је хронична
грануломатозна болест најчешћа је у првој години живота.
ПИД са испољавањем после 5 године живота
Хипогамаглобулинемија са различитим почетком се најчешће испољава у другој или трећој деценији живота (4). У узрасту после пете године дефицијенције
комплемента и дефицит продукције специфичних антитела су значајни.
Значај породичне анамнезе
Мушки сродници са мајчине стране који оболели од ПИД-а: Х-везани рецесивни тип наслеђивања; рана смртност мушких сродника – тешка комбинована
имунодефицијенције или хронична грануломатозна болест; малигни лимфом код
мушких сродника – Х-везани лимфопролиферативни синдром или Sy. WiskottAldrich
Закључак
Појава понављаних, неуобичајених или тешких инфекција обавезује на испитивање имуног система. До данас је генетски дефинисано више од 110 различитих
ПИД (5).
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12.3. УЛОГА Т ЋЕЛИЈА И ЦИТОКИНА
У АКУТНИМ И ХРОНИЧНИМ
ИНФЕКЦИЈАМА
Нада Бокан-Ердељан
Универзитетска дечја клиника, Београд
Адаптивни имунски одговор обезбеђује домаћину високо специфичну одбрану од патогена као што су вируси, бактерије или паразити. CD4TH ћелије оркестрирају адаптивни имунски одговор секрецијом цитокина, који омогућавају
специфичне ефекторске функције. Иако су TH1 и TH2 ћелије знчајне за одбрану од
интраћелијских микроба и нематода уочено је да TH17 ћелије имају удела у одбрани
против одређених бактерија и гљивица. Уз контролу патогена, ефекторни одговор
TH17 ћелија може показати патогена својства. TH2 ћелије су значајне у патогенези
алергијских болести и астме, док TH1 и TH17 ћелије учествују у акутним и хроничним инфламацијама код којих долази до оштећења ткива активацијом макрофага
и неутрофила. Уочено је да TH17 ћелије могу довести до развоја аутоимунских и
хроничних поремећаја плућа.
Обимна истраживања у последњих 20-так година показала су да патоген
асоцирани молекуларни обрасци ((PAMPs), цитокински миље, доза антигена и
афинитет, као и присуство костимулаторних и адхезионих молекула имају критичну улогу у одређивању природе Т ћелијског одговора. Зависно од контекста
и окружења у којем се антиген (Аг) презентује, наивне CD4 + ћелије могу да се
диферентују у TH1 ћелије које продукују интерферон гама (IFN-γ ) и тумор некрозис фактор-алфа (TNF-α), док TH2 ћелије стварају IL-4, IL -5, IL-10 и IL-13. TH17
ћелије продукују IL -17А, IL-17F, IL-22 или трансформишући фактора раста бета
(TNF-β) и IL -10 (1). Појава оваквих ћелија највероватније је еволуциони феномен ка ефектнијој контроли инфекција изазваних различитим патогенима или ка
регулацији одговора против властитих антигена и самим тим везаних за развој
имунопатологије.
TH1 одговор и CTL су индуковани вирусним и бактеријским инфекцијама и
типично су удружени са: високим концентрацијом Аг; присуством бактеријског
или вирусног PAMPs и продукцијом инфламационих цитокина као што су IL-12 и
IFN-γ (2). Под таквим условима, познато је да су транскрипциони фактори STAT1
и STAT4 есенцијални за комплетну TH1 диференцијацију и ефекторску функцију
(3). Супротно, TH 2 одговор, који води у алергијски и антипаразитски одговор,
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није удружен са високим концентрацијама PAMPs, захтева IL -4 супротно IL -12 и
IFN-γ и индукован је активирањем транскрипционих фактора STAT 6 и GATA-3
(4). Утврђено је да типични TH 1 и TH 2 цитокини, IL -12 и IL -14, могу узајамно да
се контролишу. Нека саопштења говоре да ниске концентрације липополисахарида (LPS) или Pam-3-cys могу да индукују или појачају TH 2 одговор (5). У већини
студија PAMPs промовишу TH1 и CTL одговоре (6,7). Природа TH 2 PAMPs може
бити урођено препозната од TH 1 PAMPs или алтернативно, а недостатак TH1 индукујућег PAMPs може да води у TH 2 диференцијацију.
Слично TH1- TH2 дихотомији, последња истраживања су показала да је развој TH 17 и Treg ћелија реципрочно регулисан са индукцијом специфицних транскрипционих фактора. Eкспресија Fohp3 подржавана TGF-β плус IL -2 транскрипционог фактора потпомажући развој Treg, док TGF-β заједно са IL-6 одређује
диференцијајију TH17 преко активације RORgт (8,9). IL-23 проширује и одржава
предходно диферентоване TH 17 ћелије, док IL-27, IL-4, INF-γ, IL -2 и ретиноична
киселина (РА) негативно регулишу развој TH 17. Показало се да IL-2 и РА укрштено регулишу развој Treg и TH17 промовишући Fohp3, а истовремено инхибишући
RORgт (10). Присуство неких лиганда (TLR) за Toll-like рецептор као што су CpG
и гљивични Dectin-1 везујући лиганд изгледа да помаже развој TH17 ћелија као и
сигнали преко NOD2 који потпомажу продукцију TH17. Литература која се односи
на утицај PAMPs на Treg ћелије је мање јасна, али већна података указује да нарочито TLR2 лиганди могу да утичу на пораст пролиферације Treg, док транзиторно
снижење експресије Fohp3 одређује супресорску активност (11).
Т ћелије се активирају и диферентују преко дендритичних ћелија (DC) које
примарно покрећу Т ћелијску активацију. У зависности од природе средине наивне CD4+ Т хелпер ћелије ће диферентовати у TH1, TH2 или TH17 ефекторне ћелије
или ће покренути Т регулаторне (Treg) ћелије. Окружење укључује цитокине које
секретују DC и у многим случајевима друге ефекторне ћелије урођене имуности,
као што су natural kiler (NK) ћелије, гранулоцити и локалне епителне ћелије. У
присуству алергена и паразита, окружењем доминира ци-токин IL-4 који води
ка експресији GATA-3 и диференцијацији од наивних Т ћелија у IL -4, IL -5 и IL
-13 продукујуће TH2 ћелије. Комбиновано присуство трансформишућег фактора
раста (TGF-β) и IL 2-6 резултује у активацију RORgt и диференцијацију Т ћелија у
IL-17 продукујуће Т ћелије, док TGF-β сам индукује експресу Fohp3 и Treg ћелија.
Излагање многобројним вирусима и бактеријама, цитокинско окружење се одликује инфламаторним цитокинима IL -12 и INF-γ који промовишу Т-bet активацију
и диференцијацију INF-γ и TNF-α продукујући TH1 и CD8+ цитотоксичне ћелије
(CTL).
Експерименти in vivo су показали да је различита потреба за протеин киназом
C-θ (PKC-θ) за TH1, TH2, TH17 и цитотоксични (CTL) одговор. Одсуство PKC-θ има
огромни утицај на развој TH2 алергијског и антипаразитског одговора и стварању
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TH17 посредованог аутоимуног одговора. Могуће је да IL-17А представљају важан
урођени механизам за прикупљање неутрофила у одговору на бактеријску инфекцију, нарочито на површину слузокоже. У зависности од времена настајања, ткива
и локалног окружења, IL-17А секретујуће ћелије изгледа имају обе – и заштитну
и оштећујућу улогу у одбрани и болести плућа. Ова контраверза о улози IL -17А
и релевантних цитокина у респираторним путевима захтева даљи рад на расветљавању догађања у инфламацији у циљу могућег проналажења путева за будућу
терапију.
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12.4. ИМУНОПАТОГЕНЕЗА
ПЕРЗИСТЕНТНИХ ИНФЕКЦИЈА
Христина Стаменковић
Дечја клиника Клиничког центра, Ниш
Супротно акутним инфекцијама, перзистентне инфекције су оне које трају
дуг временски период и догађају се када се примарна инфекција не елиминише
специфичним имунским одговором. Варицела-зостер вирус, вирус малих богиња,
ХИВ-1 и хумани цитомегаловирус су примери вируса који проузрокују типичну
перзистентну инфекцију. Хронична инфекција је тип перзистентне инфекције која
може бити евентуално елиминисана, док латентна или спора инфекција трајe доживотно (1).
Поставља се питање: Да ли је стање перзистенције само „нормални“ развојни
циклус у коме се ништа не дешава или је то програмирани одговор преживљавања
забележен у геному?
Често су термини „хронична“ и „латентна“ инфекција синоними за перзистенцију (2).
Механизам перзистирања својствен је вирусима, паразитима, неким бактеријама и слично.
Механизам перзистентне инфекције није једноставан. Основа механизма је
редукција одговора домаћина и способности вируса да убија ћелије (1). Многи аренавируси, као што је лимфоцитни хориоменингитис-вирус, не убија ћелије и ако
домаћин не може да уништи вирус настаје перзистентна инфекција (1). Пример
је, Епстеин-Бар вирус, узрочних инфективне мононуклеозе. После иницијалног
налета температуре, болова у устима, и отока лимфних жлезда, вирус успоставља
скривену инфекцију у којој вирусни геном перзистира у ћелијама имунског система (1).
Дијареална вирусна инфекција (Бовин вирус) је други пример како је перзистенција регулисана интеракцијом између имунског одговора домаћина и убијања
вирусом инфицираних ћелија. Овај вирус остварује перзистентну инфекцију дуже
у животу код стоке. Вирус пролази од мајке ка фетусу у раном периоду гестације.
Инфекција не стимулише продукцију интерферона и специфични имунски одговор није активиран. Како инфекција не убија ћелије, догађа се перзистентна
инфекција.
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Многе инфекције перзистирају зато што вирусна репликација посредује са
функцијом цитотоксичних Т-лимфоцита (ЦТЛ), имунске ћелије које су изузетно
важне за одстрањивање вирусне инфекције. Инфициране ћелије бивају препознате од стране ЦТЛ, када исте препознају вирусне антигене на ћелијској површини.
Процес препознавања подразумева презентацију вирусних пептида уз помоћ протеина главног хистокомпатибилног комплекса ГХК молекуле класе један. Многи
вирусни протеини посредују у различитим улогама ГХК молекуле класе један,
укључујући синтезу, обраду и размену протеина. Транспорт вирусних пептида до
површине ћелија -продукованог од вирусног протеина са великим протеинским
комплексом званим протеаза - може увек бити блокиран.
Такође је интересантан пример имуномодулације у ћелијама које су инфициране цитомегаловирусом. Овај бета херпесвирус изазива инфекцију деце са мањим
последицама по здравље. Инфекције никада нису уклоњене и вирус перзистира у
инфицираним пљувачним жлездама, дукталним каналима дојке и бубрезима. Када
су латентно инфициране индивидуе имуносупримиране лековима или могућом
ХИВ инфекцијом, долази до вирусне репликације са развијањем доживотних последица. Цитомегаловирус перзистира у домаћину зато што вирусни геном кодира
бројне протеине који посредују у презентацији вирусног антигена са молекулом
ГХК класе један. Један вирусни протеин блокира транслацију пептида у лумен ендоплазматског ретикулума, док други вирусни протеин проузрокује деградацију
протеина ГХК молекуле класе један пре него што дође до површине ћелије.
Постоје бројни механизми модулације имунског одговора посредоване вирусом, остварујући на тај начин перзистентну инфекцију.
Перзистентне инфекције су карактеристичне за интрацелуларне бактерије
као што су хламидија трахоматис (инфекције урогениталног тракта, очи), хламидија пситаци и пнеумоније (атипичне пнеумоније) (2,3). Пример узрочника
перзистентних инфекција је и микоплазма пнеумоније, која борави у епителу респираторног тракта и узрочник је честих упала плућа које се тешко збрињавају
терапијски. Иницијално, интрацелуларни патогени, способни су да током свог
дуготрајног боравка, у зависности од одговора имунског система, мењају ћелију
а самим тим и међућелијску интеракцију. Својом реактивацијом условљавају настанак хроничних инфекција (4).
Инфекција патогеном подразумева активирање имунског система у правцу
елиминисања и уништавања узрочника болести која настаје током инфекције.
Међутим, механизми покренути различитим патогенима, могу бити избегнути,
што даље условљава одржавање патогена у организму у својој латентној форми,
тј. тзв. инактивној форми. Реактивирање патогена настаје у одређеним условима
околине, променама у систему организма и условљава даље покретање различитих
патогенетских механизама.
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Механизми избегавања имунског одговора су различити и бројни у зависности од узрочника. Патоген је способан да измени интра- и екстрацелуларни
простор, као и мембрански слој ћелија, што значајно мења молекуларни миље ћелијске микрооколине, а што све скупа мења међућелијску интеракцију неопходну
за активирање имунског одговора. Мења се молекуларни, тј. рецепторски репертоар ћелија па jе имунски систем резистентан.
Иницијално се перзистентне инфекције манифестују на мукози гениталног
тракта, очима или плућима. Ако се реактивација оствари на артеријама, мозгу,
синовијама, инфекција може имати тешку клиничку слику (2).
Имунопатогенетски механизми, покренути током перзистентне инфекције,
су одговорни за настанак аутоимунских болести, процеса демијелинизације (5),
а некада и малигних трансформација. Постоје многобројна истраживања која су
доказала повезаност перзистентних инфекција са аутоимунским болестима али и
малигним трансформацијама. Таква клиничка испољавања су посебно указала на
значај анализе имунопатогенетских механизама перзистентних инфекција.
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13.1. КЛИНИЧКИ ТОК ВИРУСНИХ
ИНФЕКЦИЈА КОД
ИМУНОКОМПРОМИТОВАНИХ
ПАЦИЈЕНАТА
Гордана Костић
Дечја клиника Клиничког центра, Ниш
Имунодефицијенције су болести које настају услед поремећаја у развоју и
функционисању имунског система. Примарне имунодефицијенције настају услед
генетских поремећаја који доводе до прекида у сазревању или функционисању
различитих компоненти имунског система (Б или Т лимфоцита, комплемента
и фагоцитозе). Секундарне имунодефицијенције настају као последица дејства
малигних болести, вирусних инфекција, лекова, потхрањености, спленектомије
и других фактора који директно или индиректно утичу на имунолошки систем.
Имунокомпромитовани пацијенти су осетљивији на инфекције, могу имати перзистентне и мултипне инфекције, као и необичне клиничке манифестације које се
не јављају код имунокомпетентне деце (1).
Вирусне инфекције код болесника са малигнитетом
Вирусне инфекције су важан узрок морбидитета и морталитета пацијената
са хематолошким малигнитетима. Ток и прогноза вирусне инфекције зависи од
степена супресије целуларног имунитета и дисфункције имунског система.
Пацијенти са малигном болешћу имају одређени степен имуносупресије
пре примене антиканцерске терапије. Канцеру придружена имуносупресија је
мултифакторијална. Анатомске промене лимфохематопоезних органа, солубилни
туморски продукти, малнутриција и стрес су узроци имуносупресије. Код ових
пацијената је измењен и адаптивни и урођени имунитет. Хемотерапија потенцира промене имунитета. Постоји деплеција неутрофила, смањење моноцита и
субпопулација Т лимфоцита. Кортикостероидна терапија спречава развој дендритичних ћелија, њихову матурацију и секрецију цитокина. Дејством цитотоксичних
лекова настаје тешка деплеција Б лимфоцита и смањење нивоа имуноглобулина
(2).
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Вирусна инфекција, код ових пацијената, може бити примарна или
реактивација латентне инфекције. Највећи ризик од тешке вирусне болести имају
деца после трансплантације коштане сржи (3).
Најчешће инфекције су изазване цитомегаловирусом, херпес вирусом, varicella-zoster вирусом, респираторним синцицијалним вирусом, вирусом инфлуенце.
Нови патогени су херпес вирус-6, БK вирус, хумани метапнеумовирус.
Дијагноза вирусних инфекција поставља се серолошким методама или
изолацијом вируса. Серолошке методе су корисне за дијагнозу активне вирусне
инфекције, али само код пацијената који имају способност продукције специфичних антитела. Због поремећаја хуморалног имунитета и недостатка антитела, вирусна инфекција се дијагностикује молекуларно-биолошким методама (ланчана
реакција полимеразе- PCR). Дијагностички материјали су назофарингеални аспират, крв, серум, ликвор, столица и урин (4).
Група хуманих херпес вируса обухвата осам вируса (Табела 1)
Табела 1. Хумани херпес вируси
Herpes simplex virus 1
Herpes simplex virus 2
Varicella-zoster virus
Epstein-Barr virus
Citomegalovirus
Humani herpes virus 6
Humani herpes virus 7
Humani herpes virus 8

HSV-1
HSV-2
VZV
EBV
CMV
HHV-6
HHV-7
HHV-8

Херпес вирусна инфекција код пацијената са хематолошким малигнитетима је
углавном реактивација старе инфекције. Латентна инфекција је вид перзистентне
инфекције када је вирусни геном присутан у ћелији, али се не ослобађа инфективни вирус, осим у периодима реактивације. Мукокутана herpes simplex инфекција
има атипичну клиничку слику, која се може заменити са другом инфекцијом.
Код имунокомпромитованих инфекција је дисеминована, продуженог тока и
инвазивнија. Третман и профилакса антивирусним лековима зависи од степена
имуносупресије и стања пацијента.
Varicella-zoster вирусна инфекција се клинички манифестује као varicella i
herpes zoster. Примарна инфекција се јавља у раном детињству, а реактивација
је уочена код 25% оболелих од лимфома и 45–60% код трансплантираних (4).
Клиничка слика ове инфекције обухвата тригеминални зостер са кератитисом и
ретиналном некрозом, енцефалитисом и веома израженим боловима. Атипична
презентација може довести до касне дијагнозе и смртног исхода.
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Инфекција цитомегаловирусом је једна од тешких компликација код
пацијената са трансплантацијом коштане сржи, код којих морталитет достиже
50% (5). Клинички се манифестује као пнеумонија, хепатитис, нефритис, циститис,
енцефалитис. Симптоми пнеумоније су клинички и радиолошки неспецифични.
Превенција цитомегаловирусне инфекције постиже се одабиром серонегативних донора коштане сржи (6). Делеукоцитиране компоненте крви такође смањују
могућност трансмисије овог вируса. Превентивно давање антивирусних лекова
може спречити реактивацију вируса.
Хумани херпес вирус–6 је лимфотропни вирус, а велики број деце је инфициран вирусом до друге године. Перзистира у лимфоцитима и пљувачним жлездама. Клиничке манифестације су повезане са дисфункцијом централног нервног
система и хипотиреоидизмом. Дијагноза се поставља идентификацијом вируса у
ликвору пацијената.
Аденовирус је ДНК вирус који има велики број серотипова. Примарна
инфекција се преноси капљичним и фекооралним путем. Клинички се манифестује
као пнеумонија, хепатитис, нефритис, гастроентеритис, коњуктивитис. Ризик
оболевања повећавају фактори као што су млађи узраст и тотална ирадијација
тела. Морталитет код аденовирусне инфекције трансплантираних пацијената је
30–50%.
Респираторни вируси укључују респираторни синцицијални вирус, вирус параинфлуенце и инфлуенце А и Б. Ови вируси се лако преносе на имунодефицијентне
пацијенте капљичним путем и контактом са оболелом особом. Честе су интрахоспиталне инфекције. Клиничкe манифестације су синуситис, трахеобронхитис
и пнеумонија. Ове инфекције имају пролонгирани ток, а могу да имају и висок
морталитет (7).
Хумани метапнеумовирус (hMPV) је новооткривени РНК парамиксовирус.
Деца до пете године су често серопозитивна. Ова вирусна инфексија се јавља у
току зимских месеци, а манифестује се инфекцијом респираторног тракта. Код
имуносупримираних пацијената даје клиничку слику тешке пнеумоније (8).
Превентивне и терапијске мере
На одељењима педијатријске хематологије и онкологије изолацијом пацијената од оболелих и стандардном хигијеном спречава се трансмисија вируса између
пацијената, здравствених радника и чланова породице. Препоручује се да особе
које долазе у контакт са овим пацијентима, буду вакцинисане (имунизација од хепатитиса, инфлуенце) (9). Антивирусни лекови се дају превентивно и терапијски
(Табела 2).
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Табела 2. Могућности антивирусног третмана
Антивирусни лек
Acyclovir (iv, per os)
Cidofovir (iv)
Foscarnet (iv)
Ganciclovir ( iv, per os)
Vaganciclovir ( per os)
Lamivudin (per os)
Oseltamivir (per os)
Ribavirin (inhalatorno, iv, per os)
Rituximab
Imunoglobulini
Vidarabine (iv)
Zanamivir (inhalatorno)

Индикација
HSV ,VZV
ADV, BKV(poliomavirus)
CM, HSV,VZV
CMV, HHV-6
CMV, HHV-6
HBV
Influenca
RSV, HCV
EBV?
Parvo virus B19
ADV
Influenca

Инфекције, укључујући и вирусне, озбиљне су компликације у току и после
хемотерапије. Препознавање вирусних инфекција, мониторинг, профилакса и
третман, редукују број пацијената са инфекцијама и смањују морталитет.
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13.2. КЛИНИЧКИ ТОК ИНФЕКЦИЈЕ
ВИРУСОМ A H1N1 У ИМУНОКОМПРОМИТОВАНИХ ПАЦИЈЕНАТА
Драгана Јанић
Универзитетска дечја клиника, Београд
Пацијенти са ослабљеним имунским системом услед различитих урођених
или стечених стања (примарне имунодефицијенције, малигна обољења,
имуносупресивна терапија) чине популацију са посебним ризиком за настанак
инфекција и њихових компликација. С обзиром на пандемијску распрострањеност
вируса инфлуенце A H1N1, мора се очекивати и значајан број пацијената инфицираних овим вирусом чији је имунски систем компромитован неким од побројаних
стања, те се њихово лечење намеће као специфичан проблем.
Одбрана од инфекције вирусом грипа обухвата заштитну улогу мукозног
слоја слузокоже респираторног тракта, активност фагоцитних ћелија и стварање
специфичних антитела која се везују за површинске антигене на вирусним честицама, онемогућујући њихов продор у ћелије домаћина. Ниво присутних антитела
је у корелацији са отпорношћу на обољење и ограничењем репликације вируса у
респираторном тракту. Продукција интерферона почиње рано у току инфекције
и игра улогу у елиминацији вируса, од стране цитотоксичних CD8+ Т лимфоцита. Стога било какво смањење броја и/или снижење функционалне способности
ћелија како хуморалног, тако и целуларног огранка адаптивног имунског система
потенцијално доводи до отежаног и/или продуженог тока инфекције. Ово може да
подразумева и продужен период ослобађања вирусних честица у спољну средину,
тј. продужен период у коме је пацијент заразан.
С друге стране, фатални исход инфекције вирусом инфлуенце асоциран је
и са исувише бурном реакцијом имунског система, која резултира високим
концентрацијама проинфламаторних цитокина у циркулацији („цитокинска
олуја“) (1). Ово се чешће јавља код пандемијских сојева у поређењу са сезонским
сојевима вируса, што објашњава високу учесталост тежих облика обољења у
младих особа доброг здравственог стања, али уједно и усложњава однос између
инфекције вирусом инфлуенце и патолошких стања која мењају функције имунског система.
Подаци о инфекцији пандемијским сојем инфлуенце A H1N1 у имунокомпромитованих особа су још увек оскудни. У два извештаја о морбидитету и мор232
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талитету наведено је да је 20% од пацијената у критичном стању оболелих од вируса A H1N1 било имуносупримирано (2, 3). Искуства о току и исходу инфекције
различитим сезонским сојевима инфлуенце А показују да је највећи ризик од
компликација инфекције вирусом инфлуенце A присутан код пацијената оболелих
од леукемије током хемиотерапије и код пацијената подвргнутих трансплантацији
матичне ћелије хематопоезе или трансплантацији плућа (4). У студији која је обухватила 1863 пацијента којима је извршена трансплантација матичне ћелије хематопоезе (МЋХ), праћених током три сезоне грипа, инфекција вирусом инфлуенце
А нађена је код 2,1%, уз морталитет од 15,4% (5). У другој студији је код пацијената
након трансплантације МЋХ са инфлуенцом А пнеумонија наступила код 29%, уз
морталитет од 28% и уочену корелацију са присуством лимфопеније (6).
У бризи о пацијенту са неким од побројаних стања ослабљеног имунског
система који има потврђену или вероватну инфекцију пандемијским сојем инфлуенце A H1N1 од великог је значаја рано отпочињање специфичне антивирусне терапије инхибитором вирусне неураминидазе (оселтамивир, занамивир),
без обзира на могућност неадекватног одговора и/или развоја резистенције,
будући да код већине пацијената примена овог агенса доводи до убрзања процеса елиминације вируса из организма. Оселтамивир је имунокомпромитованим
пацијентима оправдано дати и уколико је у тренутку постављања дијагнозе већ
истекао период од 48 сати од појаве првих симптома (7). У случају резистенције на
инхибиторе неураминидазе, од помоћи је комбинована терапија оселтамивиром,
амантадином и рибавирином (8).
Специфична профилакса инфекције инфлуенцом А H1N1 (вакцинација)
спроводи се и код болесника са ослабљеним имунским системом, с обзиром на
повећан ризик настанка компликација инфекције и будући да је већина таквих
болесника у стању да по вакцинацији синтетише специфична антитела против
површинских антигена вируса инфлуенце А (9, 10). Вакцинација се, као код свих
пацијената, спроводи уз поштовање општих контраиндикација и мера опреза, али,
за сада, не постоје специфични подаци о делотворности и безбедности постојећих
вакцина против пандемијског соја инфлуенце АH1N1 у групи имунодефицијентних
и имуносупримираних болесника.
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13.3. ПРАЋЕЊЕ ПАЦИЈЕНАТА ПО
ЗАВРШЕНОМ ЛЕЧЕЊУ
МАЛИГНОГ ОБОЉЕЊА
Нада Константинидис
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад
Успешно лечење педијатријских малигнитета мултимодалном терапијом
последњих тридесетак година, довело је до значајног побољшања прогнозе у
ових болесника, тако да је укупно преживљавање од 45%, у шездесетим годинама
прошлог века драматично побољшано на актуелних око 80% (1). Излечење
односно преживљавање је увек циљ терапије. Када су деца у питању, циљ је да
се обезбеди раст и развој у физички и психички здраву и компетентну особу. То
се постиже правилно дозираном терапијом, која ће дати добре резултате, али уз
мању токсичност и редуковање касних нежељених ефеката терапије. Не треба дозволити да успешно излечени плате високу цену у виду нежељених касних ефеката
терапије.
Касни ефекти терапије се могу дефинисати као неповољни ефекти који који
нису нестали са завршетком терапије или су се јавили као нови проблем, који
постаје евидентан након завршене терапије малигне болести. Већина ових секвела
се не запажа одмах по завршетку терапије, већ се појављује са сазревањем, уласком
у пубертет и даље током процеса старења (2, 3).
На основу досадашњег праћења ових особа запажено је да ће две од три особе
које су преживеле малигнитет у детињству имати најмање један нежељени ефекат
терапије, док ће четворо од десет преживелих имати вишеструке нежељене ефекте.
Озбиљне и по живот опасне секвеле имаће једна од четири особе које су лечене
од малигнитета у детињству. Ризик за развој нежељених ефеката зависи од: типа
и локализације тумора, врсте и дозе спроведене терапије, узраста детета у време постављања дијагнозе односно спровођења терапије, породичне анамнезе, и
здравствених проблема који су постојали пре дијагнозе малигнитета
Основни модалитети лечења малигних болести у детињству су: хируршко
лечење, хемиотерапија, радиотерапија и трансплантација коштане сржи односно
матичних ћелија хематопоезе.
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Хируршко лечење
Потенцијални нежељени ефекти хируршког лечења зависе од врсте хируршког захвата, односно дела тела где је захват изведен. На табели 1 приказани су
потенцијалне секвеле након хируршког лечења малигнитета.
Табела 1. Потенцијални касни ефекти терапије – хирургија
Врста хируршког захвата

Нежељени касни ефекат

Хирургија мозга

Оштећење кранијалних нерава, слабост, проблеми са слухом,
видом и говором, епилептички напади

Торакотомија

Хронични плућни проблеми

Лапаратомија

Интестиналне опструкције

Нефректомија

Најчешће без нежељених ефеката

Спленектомија

Повећан ризик за постспленектомијску сепсу

Хирургија карлице

Проблеми са пражњењем црева, инконтиненција урина,
сексуалне дисфункције

Ампутације екстремитета

Фукционални, козметички и психички проблеми

Радиотерапија
Радиотерапија је саставни део лечења многих педијатријских малигнитета.
Применом техника са смањењем поља зрачења, редукују се токсични ефекти на
нормална ткива и структуре. На табели 2 приказани су нежељени ефекти радиотерапије у односу на регију зрачења односно орган и ткиво (4, 5).
Табела 2. Потенцијални касни ефекти терапије – радиотерапија
Орган/ткиво

Нежељени касни ефекат

Сва ткива

Секундарни тумори

Кости и зглобови

Остеопороза, неуједначен раст кости, хронични бол

Мозак

Промене понашања, когнитивни дефекти

Очи

Катаракта, ретинопатија, тзв. „суво око“

Срце и крвни судови

Болест коронарних артерија, инфаркт миокарда, аритмије

Плућа

Фиброза

Црева/јетра

Хронична дијареја, малапсорпција, стриктуре црева, оштећење
функције јетре
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Бубрег/мокраћна бешика

Хипертензија, инсуфицијенција бубрега

Ендокрине жлезде

Дисфункција: хипофизе, тиреоидеје, тестиса/оваријума

Хемиотерапија
Већина цитостатика који се користе у лечењу малигних болести нема селективни ефекат само на малигне ћелије, већ оштећује и здраве ћелије и ткива, тако
да може да дође до раних и касних нежељених ефеката на здраве ћелије и ткива.
Током терапије оштећења су највећа на ткивима чије се ћелије брзо деле као
што су ћелије коштане сржи или слузнице уста и других делова дигестивног тракта,
што условљава мијелосупресију и тешке мукозитисе током терапије. С друге стране у деце, која расту, и друге ћелије у организму се брзо деле, рецимо ћелије мозга,
кости и других органа, што може довести до дугорочнијих нежељених ефеката у
виду касних секвела, годинама након завршетка лечења (6, 7).
На табели 3 приказани су касни нежељени ефекти цитостатика
Табела 3. Потенцијални касни ефекти терапије – хемиотерапија
Орган/ткиво

Лек

Нежељени касни ефекат

Мозак

Високе дозе
метотрексата

Леукоенцефалопатија, моторни
проблеми, проблеми у понашању и
учењу

Нерви

Цисплатин, винкристин,
винбластин

Слабљење слуха, неуропатије

Срце

Антрациклини, високе
дозе циклофосфамида

Кардиомиопатија, срчана
инсуфицијенција

Плућа

Блеомицин, високе дозе
циклофосфамида

Фиброза

Јетра

Метотрексат

Цироза, фиброза

Бубрег

Ифосфамид, цис-платин,
карбоплатин

Фанконијев синдром, смањена
гломерулска филтрација

Мокраћна
бешика

Ифосфамид,
циклофосфамид

Хеморагијски циститис, карцином
мокраћне бешике

Тестиси/оварији

Алкилирајући агенси

Оштећење функције, стерилност

Коштана срж

Алкилирајући агенси

Мијелодисплазија

Кости

Кортикостероиди, метотрексат

Аваскуларна некроза, остеопороза
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Приступ праћењу болесника мора бити индивидуалан, али плански и заснива
се на подацима о типу малигне болести, врсти и типу терапијских процедура и
узрасту при постављању дијагнозе односно спроведеном лечењу. Пацијенти сами
могу допринети смањењу касних секвела избегавајући нездраве навике и стилове
живота: здраво се хранити, упражњавати физичку активност, не излагати се превише сунцу и свакако не излагати се дуванском диму, како путем активног тако и
„пасивног пушења“ (8, 9).
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13.4. ПРАЋЕЊЕ ПОСЛЕ
ТРАНСПЛАНТАЦИЈЕ МАТИЧНИХ
ЋЕЛИЈА ХЕМАТОПОЕЗЕ КОД ДЕЦЕ
Драгана Вујић
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије
„Др Вукан Чупић“, Београд
Трансплантација матичних ћелија хематопоезе (ТМЋХ) значајан је облик
лечења за бројне урођене и стечене болести, а за неке и једини. Према дефиницији,
ТМЋХ је било која процедура у којој се матичне ћелије (МЋ) без обзира на тип
донора и извор дају примаоцу са циљем обнове хематопоезног система потпуно
или делимично (1).
Пре давања МЋ неопходно је применити високодозну хемиотерапију,
комбиновану високодозну хемиотерапију и зрачење или редуковане дозе
цитостатика. Ова процедура назива се кондиционирање. Циљ кондиционирања
је да уништи клон малигних ћелија и направи место за „здраву” коштану срж.
Због примене високих доза цитостатика или зрачења долази до оштећења ћелија,
ткива и органа, што се може испољити у раној фази после ТМЋХ (прва три
месеца) или касније. Касне компликације ТМЋХ могу бити одложене (јављају се
између трећег месеца и друге године после ТМЋХ), касне (између друге и десете
године после ТМЋХ) и веома касне (после десет и више година). Последица су не
само примене кондиционирања, већ и болести калем против домаћина, терапије
примењене у лечењу болести калем против домаћина, инфективних компликација,
лечења основне болести пре ТМЋХ и коморбидних стања пре ТМЋХ. Обично су
захваћена два или више система и органа (2, 3).
Циљ ТМЋХ није само да се постигне излечење већ да се омогући болесницима
са вишегодишњим преживљавањем нормалан живот уз могућност повратка
свакодневним активностима, школи и нормалном социјалном функционисању.
У последњих 30 година код више од 30.000 деце и адолесцената у Европи урађена
је ТМЋХ. Увођењем нових режима кондиционирања, метода прећишћавања МЋ,
имуносупресивних лекова, алгоритама за избор даваоца МЋ и потпорне терапије,
трансплантацијом матичних ћелија хематопоезе постиже се излечење код више
од 50% деце (4).
Касне компликације ТМЋХ могу се поделити на малигне (секундарни
малигнитет) и немалигне. Немалигне касне компликације су хетерогена група
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болести које, иако углавном непосредно не угрожавају живот болесника, значајно
утичу на квалитет живота особа са вишегодишњим преживљавањем. Пажљиво
праћење неопходно је да би се благовремено откриле касне компликације, започело
лечење и побољшао квалитет живота (Табела 1) (5).
Табела 1. Клиничке манифестације, фактори ризика, интервенције и праћење касних
компликација трансплантације матичних ћелија

Орган

Срце

Респираторни
тракт

Клиничке
манифестације

Фактори
ризика

Интервенција

Праћење

Кардиомиопатија,
рестриктивна или
дилатациона

Антрациклини,
Зрачење
медијастинума

УЗ

0, 3, 6, 12
мес.

Холтер
Функције плућа

Годишње
Годишње

Аритмија
ХОБП
Облитерантни
бронхиолитис
РБП

Инфекција
ГВХД,
пушење
Зрачење,
хемиотерапија,
инфекције

Хронични ХЦВ

ХЦВ

Цироза јетре

Гвожђе, ГВХД

Јетра

Бубрези

Инсуфицијенција
Катаракта

Очи

ТБИ,
цитостатици,
циклоспорин
Зрачење, стероиди

Годишње
Радиолошка
испитивања

Тестови за јетру
Феритин,
биопсија јетре
Тестови за
бубрежну
функцију
Преглед
офталмолога

Кератоконјунктивитис

Зрачење, ГВХД,
цитостатици

Уши

Оштећење слуха

Цитостатици

Испитивање
слуха

Коштанозглобни систем

Аваскуларна некроза

Стероиди, зрачење

Радиографска
испитивања

Остеопороза

Стероиди,
циклоспорин,
такролимус,
цитостатици,
неактивност

Дензитометрија
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0, 3, 6, 12
месеци
Годишње
0, 3, 6, 12
месеци
годишње
0, 3, 6, 12
месеци,
годишње
0, 3, 6, 9,
12 месеци,
годишње
Зависно од
клиничког
налаза
Зависно од
клиничког
налаза

Драгана Вујић
Усна дупља

Хронични стоматитис
Касне компликације

Штитаста
жлезда

Хипотиреоидизам

Преглед усне
дупље
Преглед
стоматолога

0, 3, 6
месеци
На 6
месеци

Зрачење

TSH, T4, УЗ

Годишње

Зрачење,
цитостатици

Гонаде

Инсуфицијенција

Нервни систем

Леукоенцефалопатија

Васкуларни
систем

Хронични ГВХД,
зрачење
Зрачење,
хронични ГВХД

Периферна
неуропатија
Атеросклероза, ЦВИ,
КВИ, периферни крвни
судови

Зрачење ЦНС,
цитостатици
Хемиотерапија,
ГВХД
Фактори ризика за
кв. болести, ГВХД
(?), зрачење (?)

FSH, LH,
тестостерон,
естрадиол

0, 12
месеци и
годишње
пре
пубертета;
0, 6
месеци у
пубертету
Зависно од
симптома
Зависно од
симптома
Зависно од
симптома

ГВХД = болест калем против домаћина, ЦВИ = церебро-васкуларни инсулт, КВИ = кардио-васкуларни иснулт, ХОБП = хронична обструктивна болест плућа, РБП = рестриктивна болест плућа, ХЦВ =
хепатитис Ц вирус, ТБИ = зрачење целог тела
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14.1 ЦЕНТРАЛНИ ДИЈАБЕТЕС
ИНСИПИДУС
Драган Здравковић
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије
„Др Вукан Чупић“, Београд
Централни (хипоталамусни или неурохормонски) дијабетес инсипидус (ДИ)
је болест чије су главне карактеристике полидипсија и полиурија проузроковане
недостатком антидиурезног хормона аргинин вазопресина (АВП). Недостатак
антидиурезног хормона (АДХ) је последица деструкције или дегенерације неурона
који потичу из супраоптичких и паравентрикуларних једара хипоталамуса.
Недостатак АВП може бити потпун или делимичан што је проузрокује и различит
степен полидипсије и полиурије. Разарање хипоталамусних једара или пресецање
супраоптичко-хипофизног тракта (хипофизне петељке) изнад еминенције медијане
доводи до трајног и најтежег облика ДИ са губицима воде урином који достижу
10% од укупне гломерулске филтрације. Пресецање петељке испод еминенције
медијане или разарање само задњег режња хипофизе узрок је пролазног ДИ,
односно благог или асимптомског поремећаја у механизму концентрације урина
(1).
Етиологија
Дијабетес инсипидус проузрокован конгениталним малформацијама (цисте)
у близини хипоталамуса и треће коморе се испољава од раног узраста. У овој
групи посебно је значајна септооптичка дисплазија (де Морзијеров синдром).
Други узроци код новорођенчади су продужена хипоксија у току порођаја,
интравентрикуларна хеморагија, интраваскуларна коагулопатија, сепса (Листерија
моноцитогенес) и менингитис (бета-хемолитички стрептокок групе Б). Познати
стечени узроци болести су тумори хипофизе и хипоталамуса – краниофарингеом,
гермином и хистиоцитоза Лангерхансових ћелија. Код неких болесника са
хистиоцитозом ИД се испољава у оквиру класичног Ханд-Шилер-Кристијановог
синдрома када је удружен с егзофта-лмусом и остеолизним променама на
лобањи (2). Ређи узроци стечених облика болести су енцефалитис, туберкулоза,
саркоидоза, Вегенерова грануломатоза и леукемија. Генетски поремећаји синтезе
АВП условљени су мутацијама у гену за прохормонски молекул аргинин245
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вазопресина – АВП-неурофизин II (AVPNPII); ген је у хромозому 20p13. Мутације
се најчешће наслеђују аутосомно доминантно (3). Испољавају се у различитим
узрастима од рођења до предшколског доба с различитом тежином болести између
појединих болесника унутар породице.
Код повреда главе (нарочито прелома базе лобање) или хируршких интервенција у региону хипоталамуса ДИ се испољава рано, унутар 24 часа од повреде.
Код око једне половине болесника поремећај се трајно повлачи. Код осталих после
неколико дана наступа тзв. „интерфаза“ током које долази до неконтролисаног
ослобађања АДХ условљеног дегенерацијом ћелија задњег режња хипофизе. Та
фаза траје 2–5, а ретко дуже од 10 дана. После интерфазе наступа фаза трајног
ИД. Према томе, код свих болесника који развију рано после повреде или операције
полидипсију и полиурију, треба на време да се препозна наступање интерфазе.
Појава смањивања диурезе захтева одговарајуће ограничење уноса течности ради
превенције развоја синдрома неадекватне секреције АДХ (1, 2).
Волфрамов синдром обухвата дијабетес инсипидус (ДИ), инсулин-зависни дијабетес мелитус (ДМ), оптичку атрофију (ОА) и глувоћу (Д, од енглески
“deafness”) сензоринеуралног порекла (акроним „ДИДМОАД“).
У раније публикованим серијама, ИД непознате етиологије („идиопатски облик“) се налазио код скоро 50% деце. Међутим, савремени радиолошки и молекуларни генетски методи омогућавају откривање етиологије код знатно већег броја
болесника. Приближно једна трећина болесника с идиопатским обликом болести
поседује антитела на ћелије које продукују АВП што указује на њену аутоимунску
етиологију (4, 5, 6).
Клиничка слика
Главни симптоми ДИ су полидипсија и полиурија. У породицама са хередитарним обликом болести, полиурија се често запажа од раног узраста. Међутим,
у узрасту одојчета болест се тешко препознаје и обично се испољава застојем у
напредовању, необјашњивим температурама, губитком у тежини, повраћањем и
констипацијом. Дете дуго плаче и није задовољно додатним оброцима млека, али
се умири после напајања водом. Анамнеза о полиурији се често открива тек онда
када се лабораторијски открије хипернатријемија. Понављане хипернатремијске
дехидрације у раном детињству могу да доведу до оштећења мозга и застоја у психомоторном развоју (1, 2).
Код старије деце ноћна енуреза је често први симптом. Жеђ је изражена у мери
да ремети сан и дневне активности детета. Сва деца се буде ноћу и траже воду.
Избегавају храну богату сољу и протеинима јер то захтева пијење још већих количина воде неопходне за излучивање осмотски активних материја урином. Често
је изражен губитак апетита што може да услови и застој у растењу. Деца се мало
246

Драган Здравковић

зноје тако да им је кожа сува. Код изолованог недостатка АДХ други клинички
знаци болести, осим полидипсије и полиурије, су ретко изражени. Некада се непосредно пре мокрења може палпацијом трбуха открити велика дистендирана
мокраћна бешика (1, 2).
Други симптоми и знаци зависе од природе примарне лезије. Болесници с
тумором или другим органским поремећајем ЦНС показују често застој у расту,
прогресивну кахексију или гојазност, хиперпирексију, поремећаје спавања, прерани пубертет или емоционалне поремећаје. Органске лезије, које у почетку проузрокују само ИД, могу на крају да разоре и предњи режањ хипофизе. У таквим
околностима полидипсија и полиурија се спонтано смањују или комплетно ишчезавају. Удруженост ИД са главобољама и окуларним знацима, као што је сужење
видних поља, атрофија видних живаца, страбизам и нистагмус, треба да упозоре
на постојање интракранијалног органског процеса (1, 2).
Изоловани недостатак АДХ није удружен са значајним морбидитетом тако да
болесници са некомпликованим ИД могу живети годинама без терапије. Уз услов
очуваности нормалног механизма жеђи и довољног уноса воде, трајна полиурија
не угрожава директно здравље болесника, али проузрокује бројне неугодности,
односно прекида спавање, школске активности и смањује време које се посвећује
одмору. Веома је важна чињеница да ДИ може указати на могућност органског
поремећаја који угрожава живот болесника. Прогноза код болесника са туморима
мозга зависи од локализације и природе тумора.
Дијагноза
Код деце са ДИ дневна диуреза у зависности од узраста износи 4–10 или више
литара. Урин је бистар и безбојан; специфична тежина се креће у распону од 1001
до 1005. Њој одговара осмолалитет од 50–200 мОсм/кг воде. У стању дехидрације
специфична тежина урина и код деце с тешким недостатком АДХ, може да порасте
до 1010 (300 мОсм/кг). Ако болесник узима довољне количине течности осмолалитет серума је нормалан. Када се болеснику са тежим недостатком АДХ ускрати
вода (проба жеђања) обично се већ у току три часа развијају клинички знаци дехидрације. Истовремено долази до пораста осмолалитета серума, док осмолалитет
урина остаје низак. Давање дезмопресина, уз значајно смањивање полидипсије и
полиурије, брзо и у значајној мери подиже осмолалитет урина (1, 7).
За потврду дијагнозе најчешће је довољно да се анализира други јутарњи узорак урина после ускраћивања уноса свих врста течности од поноћи до јутра. У
урину треба да се измери осмолалитет, концентрација креатинина и натријума, а
осим тога региструје се запремина урина и време протекло од претходне микције.
У серуму, при чему се крв узима унутар неколико минута после мокрења, треба да се измери: осмолалитет, концентрација креатинина, натријума, калцијума,
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калијума и у идеалним условима концентрација АВП. Код болесника који после
периода ноћног жеђања излучују дилуиран урин (<200 мОcm/kg), посебно када
је то удружено са хиперосмолалношћу плазме и хипернатријемијом, пожељно је
да се одреди концентрација АВП и процени одговор на егзогени вазопресин. Недостатак АДХ потврђује повлачење симптома болести после давања препарата
АДХ. Негативан одговор на АВП или дезмопресин под наведеним околностима,
нарочито када се докаже да је концентрација серумског АВП повишена, је патогномоничан за нефрогени дијабетес инсипидус (1, 7).
Концентрације АВП у плазми стално испод 0,5 пг/ml указују на централни ДИ.
Мерење концентрације АДХ у плазми је посебно од користи за диференцијалну
дијагнозу парцијалног облика дијабетеса инсипидуса од примарне полидипсије. Код
оних који испољавају благо изражене знаке ИД, треба да се предузме тест жеђања
(1).
Остала испитивања. Рендгенограм лобање може открити индиректне знакове тумора као што су супраселарне или интраселарне калцификације, увећање
турског седла, ерозија клиноидних процесуса или повећање ширине шавова између лобањских костију. Код свих болесника код којих се сумња на ДИ индикована
је магнетска резонанција којом се најчешће открива задебљање петељке хипофизе (хистиоцитоза) или непостојање нормалног хиперинтензивног сигнала задњег
режња хипофизе (8, 9).
Познато је да се код више од једне половине свих болесника с интракранијалним тумором клинички или неурорадиолошки знакови не испољавају и до 12 месеци после појаве ИД, а код 25% кашњење може да износи чак 4 године. Стога је
неопходно праћење тока болести у периоду од најмање четири године пре него
што се болест означи као идиопатска. Код таквих болесника најчешће се открију
мали, неекспанзивни тумори мозга типа хамартома.
Терапија
У некомпликованим случајевима лек избора је дезмопресин (1-дезамино-8-Даргинин вазопресин; ДД-АВП), дугоделујући синтетски аналог АВП. Дезмопресин
је много отпорнији на разградњу деловањем пептидаза тако да је његова активност
8–10 часова у поређењу с природним АВП од само 2–3 сата. Антидиурезна активност дезмопрсина је за око 200 пута већа од вазопресорне активности у односу на
природни АВП. Као селективни агонист В2 рецептора, дезмопресин не поседује
нежељена вазоконстрикторна деловања која поседују природни АВП (као и полусинтетски лизин вазопресин). Антидиурезна активност ДД-АВП је 2000–3000
пута већа од његове вазопресорне активности (1, 2).
Дезмопресин се примењује интраназалним путем у дози од 5–20 μg на дан
подељено у две појединачне дозе. Деца млађа од две године захтевају мање дозе
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(0,15–0,5 μg/kg/24 часа). За већу децу и адолесценте то обично износи 1–2 капи или
инсуфлације ујутро и увече. Доза се одређује за сваког болесника према његовим
потребама. Постоје и таблете дезмопресина (0,2 mg), али пошто највећи део орално датог дезмопресина претрпи деградацију пре него што се апсорбује, оралне
дозе су 10–20 пута веће од еквивалентних назалних доза. Циљ терапије је обезбеђивање трајног смањивања диурезе и непрекиданог спавања током ноћи. С обзиром на могућност предозирања („интоксикација водом“) правило је да болесник
наредну дозу лека треба да добије приближно један час после поновне појаве благо
изражене полиурије. На тај начин се превенира могућа суперпозиција деловања са
претходно примењеном дозом лека, односно омогућује елиминација потенцијално
ретиниране воде у организму (1, 2).
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14.2. ЕНДОКРИНИ УЗРОЦИ
ХИПЕРТЕНЗИЈЕ
Саша Живић
Дечја клиника Клиничког центра, Ниш
Ендокрине хипертензије репрезентује ретка, али потенцијално важна и некада по живот угрожавајућа група болести. Далеко најчешће ендокрине хипертензије биће посредоване катехоламинима, кортикостероидима или тироксином (1).
Одређивање ових хормона биће важан иницијални дијагностички корак. Високи
катехоламини упућиваће на могућност постојања феохромоцитома, а високи тироксин на хипертироидизам. Више него корисно за дијагнозу биће и одређивање
нивоа ренина; висока ренинска активност у плазми умногоме ће искључити могућност ендокрине хипертензије и говориће у прилог стенозе реналних артерија,
стенозе аорте или тумора бубрега који луче ренин. Нискоренинске хипертензије
сугеришу ендокрину етиологију – дефекте у стероидогенези.
Феохромoцитом
Феохромоцитом је редак неуроендокрини тумор са високо варијабилном клиничком експресијом у којој доминира хипертензија (2). Чешће настаје из адреналне медуле
(90%). Тумори параганглија ван надбубрега (10%) називају се параганглиомима или
екстра-адреналним феохромоцитомима и локализовани су у абдомену, ређе у тораксу
или ЦНС-у. Обично су бенигни тумори. У деце феохромоцитом је често екстра-адренални и мултифокални.
Може се јавити у хередитарној и спорадичној форми. Хередитарна форма се јавља
у склопу синдрома какви су МЕН тип 2, фон Хипел-Линдауов синдром или неурофиброматози типа 1 и дијагностикује се у млађих. Спорадичне форме дијагностикују се
обично у одраслих.
Генетска основа за овај тумор постоји често – у најмање 40% случајева. До
сада су дефинисане мутације 5 гена одговорних за настанак фамилијарних облика: фон Хипел-Линдауов ген, РЕТ ген који условљава настанак МЕН2, НФ1 ген
одговоран за настанак фон Реклингхаусенове болести, те гени који кодирају β и δ
субјединицу сукцинат дехидрогеназе, а који су одговорни пре свега за фамилијарне параганглиоме.
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Клинички се овај тумор презентује врло неспецифично, са симптомима који могу
постојати и у многим другим патолошким стањима – стога се често назива „великим
имитатором“. Најчешће се јавља у узрасту од 10–13 година, два пута чешће код дечака
(3). Доминира хипертензија (преко 90%) затим главобоља (до 90%), палпитације и
знојење (до 75%), тахикардија (до 60%), бледило и анксиозност (до 50%). Мање учестали симптоми су мучнина, грозница или црвенило лица. Сви ови симптоми су пароксизмални, трају неколико минута до сат, настају неочекивано наглом променом
положаја, покретом или актом микције.
Свако постојање главобоље, палпитације и знојења у комбинацији мора да пробуди сумњу на постојање феохромоцитома и захтева брижљиво биохемијско тестирање
(4). Подразумева одређивање плазматских катехоламина, те њихових уринарних метаболита – ванил-манделичне киселине (ВМА). Међутим, стварање норметанефрина
и метанефрина много је конзистентније и за дијагнозу најспецифичније. Дијагноза се
потврђује радиолошким техникама. Код деце као и у случају сумње на екстра-адренални тумор пре је потребно урадити НМР са гадолинијумом него ЦТ обзиром да имају
има исту сензитивност (90%) и специфичност (70%). Специфичност НМР може бити
апсолутна ако се ради са 123Ј-метајодбензилгванидином.
Терапија је хирушка уз низ могућих компликација које настају као последица
наглог ослобађања катехоламина. Стога хируршкој процедури мора да претходи
адекватна преоперативна терапија, чиме се периоперативни морталитет значајно редукује. Циљ терапије је да превенира хипертензивне кризе, плућни едем и
аритмије α-адренергичком блокадом феноксибензамином, празосином или доксазосином.
Нискоренинске хипертензије у детињству
Ове се хипертензије могу поделити у три велике групе: дефекти стероидогенезе (КАХ), хипералдостеронизми и дефекти транспорта електролита.
1. Хипертензивне форме конгениталне адреналне хиперплазије (КАХ)
Кључни завршни ензим стероидогенезе је 11β-хидроксилаза која 11-деоксикортикостерон (ДОК) преводи у кортикостерон, а 11-деоксикортизол у кортизол. Ативност
овог ензима контролишу два различита гена – у зони гломерулози то је CYP11B2, а у
зони фасцикулати CYP11B1 и деле 95% секвенцијалне сличности (5). Завршни корак у
стварању алдостерона представља сукцесивна 11-хидроксилација, 18-хидроксилација
и 18-оксидација ДОК. Све ове активности носи један ензим: алдостерон-синтетаза и
кодиран је геном CYP11B2.
11β-Дефект хидроксилазе. 11β-Дефект хидроксилазе има 5–8% свих оболелих
са КАХ. Релативно је редак поремећај са учесталошћу од 1:100.000 и карактерише се
вирилизацијом и хипертензијом. Поремећај настаје због „поинт“ мутација CYP11B1
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гена. Око 2/3 оболелих имају тешке мутације на оба алела и „класичну форму“ болести
која ипак чешће даје благу до умерене хипертензију. У „некласичној форми“ макар на
једном алелу постоје лакша мутација те су у правилу пацијенти асимптоматски - нормотензивни без израженије хиперандрогенемије.
У 11β-Дефекту хидроксилазе због смањене продукције кортизола и ексцесивне стимулације са АЦТХ долази до значајнијег нагомилавање ДОК у зони фасцикулати. ДОК има минералокортикоидни потенцијал, што доводи до ретенције соли и
повећања екстрацелуларног волумена упркос немогућности стварања алдостерона.
Хипертензија се открива само у 2/3 погођених - ретко на самом рођењу, чешће касније
у детињству или у адолесценцији (6). Нагомилавање прекурзора гликокортикоида и
њихово усмеравање ка стварању андрогена води вирилизацији аналогној оној у 21Дефекту хидроксилазе.
Дијагноза се наслућује када постоји карактеристична клиничка констелација
вирилизације са хипертензијом. Не постоји корелација хипертензије са степеном вирилизације: некад су тешко вирилизована деца гранично нормотензивна и обрнуто.
Типична је гранична хипернатријемија са хипокалијемијом и алкалозом, те ниска ренинска активност у плазми.
Терапија се заснива на супституцији гликокортикоидима на принципима и
дозама идентичним онима у 21-Дефекту хидроксилазе. Хипертензија иницијално
реагује на лечење хидрокортизоном, али у хроничној фази може захтевати додатну
антихипертензивну терапију спиронолактоном или блокаторима калцијумских
канала.
17α-Дефект хидроксилазе/17,20-лијазе. Јавља се у КАХ у мање од 1% случајева
и погађа и адреналну и гонадну синтезу стероида (7). Ген CYP17А1 контролише
2 каталитичке активности: ону 17α-хидроксилазе и ону 17,20-лиазе. Стога постоји
дефектна продукција кортизола и андрогена уз очувану продукцију алдостерона и
АЦТХ зависну хиперпродукцију ДОК. Клинички се манифестује хермафродитним
мушким гениталијама, док девојчице не улазе у пубертет. Постоји хипертензија која
је нискоренинска и праћена хипокалијемијом и алкалозом.
2. Хипералдостеронизми
Последица су адреналних аденома или хиперплазије, гликокортикоидног респонсивног хипералдостеронизма или привидног вишка минералокортикоида.
Примарни алдостеронизам. Подразумева стања повећане продукције алдостерона, независно од утицаја физиолошког регулатора ангиотензина 2 (8). Адренални
аденом у облику солитарног тумора (Конов синдром) сматрао се дуго најчешћим
узроком примарног алдостеронизма - ипак, билатерална адренална хиперплазија је
чешћа. Код деце аденоми чешће продукују ДОК него сам алдостерон и манифестују
су хипертензијом са хипокалијемијом. Одређивање алдостерона из периферне крви
и адреналне вене може бити пресудно у иницијалној дијагнози. Хиперплазија или
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аденом потврђују се ултрасонографијом, ЦТ-ом, НМР-ом или сцинтиграфијом са
131
I19- јодхолестеролом. Мада ће се проблем често хируршки решавати, конзервативна терапија са спиронолактоном и еплереноном може бити ефикаснија.
Гликокортикоидно респонсивни алдостеронизам (ГРА). Овде се хипертензија
са хипералдостеронизмом може лечити дексаметазоном. Aутозомно доминантнa
je химеричнa генскa грешкa – долази до фузије гена CYP11B2 и CYP11B1. Оваква
химера проузрокује да се секреција алдостерона одвија искључиво под дејством
АЦТХ уместо под утицајем ангиотензина 2 и калијума. Како је синтеза кортизола
инсуфицијентна, постоји значајно увећање активности АЦТХ.
Деца имају волуменску хипертензију и хипокалијемију која се често превиди а
хипертензија прогласи за есенцијалну. Химерични ген разграђује кортизол до 18-оксо
и 18-хидроксилисаних метаболита који се могу детектовати у урину – овакав налаз
је дијагностички много значајнији него повећање нивоа алдостерона у плазми. Дијагноза се потврђује специфичним генетским тестовима. Дексаметазоном се супримира АЦТХ а на тај начин и супресија алдостерон синтетазе, што доводи до контроле
хипертензије.
Привидан вишак минералокортикоида. Везивање за минералокортикоидне
рецепторе (МКР) није ексклузивна привилегија алдостерона - ови рецептори деле
исти афинитет за алдостерон и кортизол који је присутан у много већим концентрацијама! 11β-хидроксистероид дехидрогеназа типа 2 преводи активни кортизол
у инактивни кортизон, омогућујући на тај начин везивање алдостерона за МКР (9).
Уколико је активност овог протективног ензима поремећена омогућено је везивање и кортизола за МКР што условљава хипертензију која је јако тешка и јавља се
рано у животу. Дијагноза се наслућује на основу доминације кортизола у плазми
и метаболита тетрахидрокортизола у урину, а потврђује генетским доказивањем
мутације ензима 11β-ХСД тип 2. Терапија спиронолактоном у правилу доноси
само иницијални успех.
3. Дефекти транспорта електролита
Подрaзумевају групу ендокриних хипертензија које настају не као последица
вишка алдостерона, већ поремећаја транспорта електролита у бубрезима.
Псеудохипоалдостеронизам тип II (Гордонов синдром). У Гордоновом синдром хиперкалијемија је праћена хипертензијом која настаје као последица повећане
реапсорпције воде и соли у проксималним тубулима и сабирним каналићима. Ово
је аутозомно доминантни поремећај који се често означава и „фамилијарном хиперкалијемијом“. Мутације се откривају на хромозомима 12 и 17 и тичу се киназа који
контролишу реапсорпцију натријума, калијума и хлора (WНК киназа). Хипертензија је
нискоренинска и одлично реагује на тиазидне диуретике. Ово упућује на размишљање
да и у основи „есенцијалних“ хипертензија које реагују на тиазиде у основи јесу мутације WНК киназа (10).
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Лидлов синдром. Аутозомно доминантно наслеђује се нискоренинска хипертензија и хипокалијемија. Ни у основи овог синдрома не лежи хипералдостеронизам већ
поремећај у транспорту натријума. Наиме, реапсорпција натријума на нивоу дисталног
тубула одвија се захваљујући активацији „епителног натријумског канала“ (ENaC) који
се састоји од три субјединице. У овом синдрому доказана је мутација β и γ субјединице
на хромозому 16. Хипертензија се јавља рано у животу и повољно реагује на инхибиторе ENaC–триамтерен и амилорид, али не и на инхибиторе МКР.
Закључак
Претпоставка је да ће се паралелно новим научним сазнањима временом драстично смањивати корпус „есенцијалних“ хипертензија, а повећавати број оних
чија је позадина прецизно дефинисана. Већ данас многе претпоставке говоре у
прилог постојања ендокрине позадине у хипертензијама чије се порекло дуго сматрало непознатим.
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14.3. ЕНДОКРИНИ УЗРОЦИ
ХИПОГЛИКЕМИЈЕ У ДЕТИЊСТВУ
Татјана Миленковић, Драган Здравковић
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије
„Др Вукан Чупић”, Београд
Физиологија
Главни извор енергије потребан за нормално функционисање мозга je гликоза.
Истовремено, главни потрошач гликозе из крви је управо мозак. Битна разлика
између деце и одраслих је у томе што одојчад и мала деца имају релативно мале
резерве глукагона за потребе мозга, односно, мозак детета је „велики за тело”, што
није случај код одрасле особе. Из тог разлога код деце, посебно одојчади и мале
деце, постоји много већа склоност ка развоју хипогликемије током гладовања него
код одраслих. У ситуацији када је снабдевање гликозом недовољно, продукција
кетонских тела се повећава. С обзиром да кетони као алтернатнивни извор енергије омогућавају нормално
Новорођенче
Одојче и дете
функционисање мозга и поред
Аутономни нервни систем
недостатка гликозе, може се
Бледило
Узнемиреност
рећи да је њихова улога проЗнојење
Палпитације
тективна.
Убрзано дисање
Тремор
После унетог оброка, конНеурогликопенија
центрација гликозе у крви расте
Тремор
Глад и бол у трбуху
и стимулише лучење инсулина,
Апнеа
Мука и повраћање
а супримира лучење глукагона.
Хипотонија
Осећај боцкања
Током продуженог гладовања,
Одбијање оброка
Главобоља
гликемија постепено опада. Да
Раздражљивост
Слабост
би се хипогликемија спречила,
Необичан плач
Вртоглавица
луче се контрарегулаторни
Конвулзије
Помућен вид
хормони: глукагон, адреналин,
Кома
Раздражљивост
норадреналин, кортизол и хоМентална конфузија
рмон раста (1).
Необично понашање
Симптоми и знаци хипоКонвулзије
гликемије се јављају одређеним
Кома
редоследом: прво као послеТабела 1. Симптоми хипогликемије
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дица појачаног лучења адреналина, а потом, ако дође то тешке хипогликемијe,
јављају се симптоми који настају због неурогликопеније (табела 1).
Дефиниција
Хипогликемија може да се дефинише на неколико начина:
• на основу статистичких података (гликемије мерене код великог броја
деце),
• на основу пораста концентрације контрарегулаторних хормона у крви,
• на основу регистрованих акутних симптома, или
• на основу чињенице да одређене гликемије могу да проузрокују дуготрајне
поремећаје у функционисању централног нервног система (2).
Када говоримо о хипогликемији, разматрамо гликемију испод 2,6 mmol/l. До
ове граничне концентрацијe се дошло договором експерата, будући да је добро
познато да концентрације испод 2,6 mmol/l не морају увек да буду штетне по централни нервни систем, па самим тим и не захтевају обавезно испитивање (нпр.
асимптомска хипогликемија новорођенчета рођеног у термину које за метаболизам централног нервног система користи кетоне).
Етиологија
Хипогликемија настаје
када је потрошња гликозе
већа од прилива. Смањен
унос гликозе најчешће се јавља за време интеркурентних
инфекција, поготову оних
које карактерише губитак
апетита и повраћање. Другу
крајност представља прекомерна потрошња гликозе,
нпр. у хиперинсулинизму.
Хипогликемија може да буде
и резултат неадекватног одговора у периоду гладовања,
било да је реч о недостатку
контра-регулаторних хормона или о урођеном поремећају метаболизма (3). Најчешћи узроци хипогликемија
су дати у табели 2.
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Смањен прилив гликозе

Повећана потрошња
гликозе

Интраутерусни застој у
расту
Прематуритет

Хиперинсулинизам: –
транзиторни неонатални;
– перзистентни

Хипопитуитаризам

Дете мајке оболеле од
дијабетеса

Адренална
инсуфицијенција

Инсулином

Недостатак хормона раста
Хипотироидизам
Недостатак глукагона
Убрзано гладовање
Урођени поремећаји
метаболизма
Лекови (аспирин)
Оштећење јетре
Срчане мане

Хемолиза: РХ
инкомпатибилија
Беквит-Видеманов cиндром
Перинатална асфиксија
Маларија

Tабела 2. Узроци хипогликемија

Татјана Миленковић, Драган Здравковић

Испитивање хипогликемије
Када се хипогликемија испољи у узрасту новорођенчета, испитивање почиње
детаљном анамнезом која се односи на податке о трудноћи, порођају, телесној маси
и дужини на рођењу као и
Могућа дијагноза
временској повезаности из- Клинички знак
Атрофија оптикуса
Септо-оптичка дисплазија
међу хипогликемије и узетог
Низак раст,
Недостатак хормона раста
оброка. Код старијег детета хипогонадизам
битни су подаци о дужини Хиперпигментација коже,
Адисонова болест
гладовања које дете толери- хипотензија
ше, податак о продуженој Потхрањеност
Убрзано гладовање
жутици у новорођеначком Висок раст, гојазност
Хиперинсулинизам
узрасту и могућности на- Необични зарези на ушној
Беквит-Видеманов
мерног или задесног узи- ресици, макроглосија,
синдром
мања лекова. У породичној хемихипертрофија
Гликогенозе
анамнези мора да се обрати Хепатомегалија
пажња на консангвинитет и
Табела 3. Клинички знаци при прегледу детета
евентуалне необјашњене узкоје има хипогликемије
роке смрти браће и сестара.
Анализе
Симптоми хипогликемије, повраћање Узорак
Гликоза
или пролив после узимања хране која Крв
Уреа
и електролити
садржи лактозу или фруктозу упућују
Бикарбонати
или pH
на могућност галактоземије или инИспитивање јетре
толеранције на фруктозу.
Амонијак
Код највећег броја деце са
Инсулин и Ц пептид
хипогликемијом, клинички налаз је
Кортизол и АЦТХ
уредан. Међутим, понекад се могу
Хормон раста
наћи извесни знаци који могу бити
Слободне масне киселине
показатељ узрока хипогликемије. На
β-хидрокси бутират
табели 3 су наведени најчешћи знаци
Лактати
и одговарајући поремећаји.
Аланин
Иако је хипогликемија ургентно Давање гликозе
стање која захтева неодложну тера- Први наредни
Кетони
пију, пре давања гликозе пожељно је узорак урина
Галактоза
да се узме узорак крви кад год је то
Дикарбоксилне киселине
могуће. Урин такође треба да се узме
Конјуговани глицин
што пре. Анализирање ових узорака
Деривати карнитина
понекад може да буде довољно за поТоксиколошки преглед
стављање дијагнозе (4). Протокол за
Табела 4. Лабораторијски прегледи
прелиминарно испитивање хипоглиу тренутку испољавања хипогликемије
ке мије дат је у табели 4.
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Aко подаци добијени анализом узорака крви и урина у тренутку хипогликемије нису указали на природу поремећаја, неопходна су допунска испитивања.
Она подразумевају оптерећење појединим намирницама или продужено гладовање. С обзиром да ова испитивања носе известан ризик, неопходно је да се спроводе у болничким условима (5).
Терапија
Као што је речено, хипогликемија захтева хитну терапију. Иницијално, она је
иста без обзира на етиологију и подразумева примену 2–4 ml/kg 10% гликозе дате
у виду интравенског болуса током 4–6 минута. Одмах потом, наставља се континуирана инфузија 10% гликозе у дози од 6 ml/kg/минут. Брзина инфузије треба
да буде таква да се гликемија одржава изнад 4 mmol/l. Болусе 20% гликозе треба
избегавати јер носе ризик од едема мозга. Ако је и поред нормализације гликемије
дете и даље у бесвесном стању, треба да добије 50–100 mg хидрокортизона интравенски, да би се искључила адренална инсуфицијенција. Ако и овај терапијски
покушај остане без успеха, треба да се размотре интракранијални поремећаји и
урођени поремећаји метаболизма (2).
Када је реч о новорођенчету без симптома, које добро толерише перорални
унос, прво треба покушати са чешћим и већим оброцима и евентуално висококалоричном млечном формулом. Ово је углавном довољна мера превенције хипогликемија. Ако се и поред примењених дијететских мера хипогликемија одржава,
започиње се са интравенском инфузијом гликозе.
Специфична терапија хипогликемије у појединим поремећајима као што су:
перзистентна хиперинсулинемијска хипогликемија (6), дијабетес мелитус, адренална инсуфицијенција, хипопитуитаризам, урођени поремећаји метаболизма и
друго је детаљно описана у уџбеницима дечије ендокринологије и интермедијарног метаболизма.
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15.1. КВАНТИФИКАЦИЈА ПОРЕМЕЋАЈА
СТАЊА СВЕСТИ У ЈЕДИНИЦИ
ПЕДИЈАТРИЈСКЕ ИНТЕНЗИВНЕ
НЕГЕ
Александра Дороњски
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад
Процена стања свести је један од параметара који се свакодневно, по препорукама и више пута током дана, мери, посебно код витално угрожених пацијената.
Како је процена стања свести у дечјем узрасту некада отежана физиолошким лимитима пацијената (немогућност вербалне комуникације, немогућност извршавања наредби због узраста, неоријентидсаност у времену и простору, тешкоће у
препознавању реакција) она је незаобилазни део прегледа. Одабир одговарајуће
скале и њена примена омогућавају објективност и упоредивост података добијених од пацијента и тиме добро праћење промена стања свести (уз евентуалне терапијске смернице) (1).
Под нормалним, уобичајеним стањем свести се подразумева стање будности
и пуне свести или будности , у којем фукционише већина људских бића када не
спавају или препознато стање нормалног сна из којег се особа може одмах пробудити.
Абнормално стање свести се теже дефинише и карактерише, што се може
видети из различитости термина који се употребљавају за разна измењена стања
свести. Међу тим терминима су: помућење свести, стање конфузије, делиријум,
летаргија, поспаност, ступор, деменција, хиперсомнија, вегетативно стање, акинетички мутизам, кома, мождана смрт и друго. Многи од ових термина имају различита значења различитим људима и могу бити нетачни приликом преношења
и забележавања података који се односе на стање свести пацијента. Ово је разлог
покушаја што бољег дефинисања неких термина и подсећања на најчешће употребљаване скале – таблице за мерење поремећаја стања свести.
Најчешће употребљавани термини при процени стања свести
Помућење свести је веома блага форма измењеног менталног стања у којем
пацијент има смањену пажњу и умањен степен будности.
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Стање конфузије је дубљи дефицит који укључује и дезоријентацију, збуњеност и тешкоће у извршавању наредби.
Летаргија значи тешку поспаност из које пацијент може бити пробуђен умереним стимулусима, након чега поновно упада у сан.
Ступор значи да особу могу пробудити само снажни и понављани стимулуси,
а када се са стимулусима прекине, особа се моментално враћа у претходно, нереактивно стање.
Кома је стање нереактивности на стимулусе.
Стандардне скале за процену стања свести
Веома је корисно користити се стандардним скалама за процену стања свести.
Предности стандардизоване процене стања свести су у следећим чињеницама:
• омуникација између медицинског особља која се односи на неуролошко
стање пацијента је боља;
• препоруке за дијагностичке и терапијске поступке у одређеним стањима се
односе на стање свести;
• у неким ситуацијама стандардизована процена може бити груби прогностички показатељ.
Да би била употребљива, разумљива и корисна, скала мора бити једноставна
за учење, разумљива и примењива, а резултат процене мора бити поновљив и једнак за све који врше процену у истом моменту (2).
Грејдијева кома скала (Grady Coma Scale)
Грејдијева кома скала (Grady Coma Scale, Grady Memorial Hospital, Atlanta,
Georgia,) се током више од 10 година (колико се употребљава) показала као веома
функционална и то и за суптилне промене стања свести (као код неурохируршких
пацијената) у јединицама интензивне неге, али и другде.
Пацијент који има I степен поремећаја свести по Грејдијевој скали је благо
конфузан. Други степен значи да пацијент реагује на благи болни стимулус да би
се разбудио (оштра игла којом се благо лупка по грудном кошу) или је ратоборан
и некооперативан. Степен III значи да је пацијент коматозан али ће се пробудити
на дубоки болни стимулус (притисак на стернум или увртање брадавице) са одговарајућом реакцијом на бол. Пацијенти који имају IV степен поремећаја свести
заузимају декортикациони или децеребрациони положај на дубоки болни стимулус, а они са V степеном поремећаја свести остају флакцидни на дубоке болне
стимулусе.
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Табела 1. Грејдијева кома скала

Степен
I
II
III
IV
V

Одговарајуће реагује на
Дозивање Благи
Јак бол
имена
бол

Стање свести
Збуњеност, поспаност, летаргија, индиферентност и/или
несарадња, не пада у сан када је без стимулуса
Ступор, може постојати дезоријенстисаност у времену,
простору и према лицима , упада у сан када је без
стимулуса или је присутна ратоборност и несарадња
Дубоки ступор, да би се постигла будност потребан је
јаки болни стимулус
Заузима декортикациони или децебрациони положај на
дубоки болни стимулус
Нереактивност на било који симулус; флакцидност

да

да

да

не

не

да

не

не

да

не

не

не

не

не

не

Глазгов кома скала (Glasgow Coma Scale)
У употреби су такође и многе друге тзв. „кома-скале“. Већина је направљена
тако да је примењива код одређених пацијената, мерећи не само стање свести него
дајући и додатне податке који пружају још већу могућност поређења (у истраживачке сврхе) и још већу прогностичку вредност. Пример такве скале је глазговска
кома-скала (Glasgow Coma Scale). Први пут је публикована 1974. године, аутори
су Грем Тисдејл (Graham Teasdale) и Брајан Џенет (Bryan J. Jennett), професори
неурохирургије на Глазговском Универзитету (University of Glasgow). У овој скали
нормално стање свести вредновано је са 15, а како је поремећај свести дубљи и
погоршава се, тако скор постаје све мањи, са најмањом вредношћу 3.
Табела 2. Глазгов кома скала
Глазгов кома скала
бодови Отварање очију
спонтано отвара
4
очи
отвара очи на
3
говорну команду
отвара очи на
2
болни стимулус
1
не отвара очи

бодови Најбољи
моторни одговор
6
извршава наредбе
5
локализује бол
повлачење као
4
реакција на бол
абнормални
3
флексорн
одговор
абнормални
2
екстензорни
одговор
1
без покрета

бодови Најбољи
вербални одговор
одговарајући и
5
оријентисан
4
конфузни разговор
3
неодговарајуће речи
2
неразумљиви звуци
без вербалног
1
одговора
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Као што је познато, глазговска кома-скала је најчешће употребљавана скала
за процену стања свести, али се у педијатријским установама није користила до
стварања одговарајуће модификације за дечји узраст.
Табела 3. Модификација глазговске кома-скале за дечији узраст са упоредним вредностима за узраст
Бодови
1
2
3
4

А. Отварање очију
не отвара очи
отвара очи на болни стимулус
отвара очи на говорну команду
Спонтано отвара очи
Б. Најбољи вербални одговор (користити одговарајуће за узраст)

1
2
3

Адултна верзија
(узраст >5 година)

Педијатријска модификација
(узраст <5 година)

Превербална фаза и интубирани
(гримаса)

Без вербалног
одговора

Без вокалног одговора

Без одговора на бол

Повремено јечи и/или јецаји

Блага гримаса на бол

Неодговарајући плач

Жива гримаса на бол

Неразумљиви
звуци
Неодговарајуће
речи

4

Конфузност

Слаб плач и/или спонтани
иритабилни плач

Неодговарајућа гримаса или
одговор само на тактилну
стимулацију

5

Оријентисаност

Свесно, гуче, речи или
реченице уобичајене за узраст
и дете

Уобичајена спонтана фацијална/
оромоторна активност

1
2
3
4
5
6

B. Најбољи моторни одговор
Без покрета ( на бол)
Абнормална екстензија на бол
Абнормална флексија на бол
Повлачење на бол
Локализација бола или повлачење на додир
Извршава наредбе или има уобичајене спонтане покрете

Пацијенти са скором 3–8 се обично дефинишу као коматозни, а постоје и препоруке за ендотрахеалну интубацију пацијената са скором нижим од 8. По препорукама већине аутора, процена стања свести помоћу глазговске кома-скале се
понавља на сваки сат ако је вредност >12, а ако је < 12 процена се врши чешће (и
на 15 минута).
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АВПУ скала (Alert, responsive to Verbal, Painful stimuli, or Unresponsive)
АВПУ скала (Alert, responsive to Verbal, Painful stimuli, or Unresponsive)
представља неуролошку процену као део прве педијатријске процене пацијента.
Најозбиљнија мана ове скале је чињеница да велики број деце са благом и средње
тешком повредом или болешћу чак и ако им се стање погоршава одржавају стање
будности и „нормалан“ неуролошки налаз (1, 2).
Табела 4. АВПУ скала (Alert, responsive to Verbal, Painful stimuli, or Unresponsive) (3, 4)
Категорија
Будан
A – Alert

Стимулус

Тип одговора

Реакција
нормална интерреакција са
уобичајена околина
одговарајући
околином
извршава наредбе
Вербални одговор једноставне команде / одговарајући
неспецифична или
V – Verbal
звучни стимулус
неодговарајући
конфузност
повлачење од бола, звук
одговарајући
Присуство бола
или покрет без сврхе или
бол
неодговарајући
P- Painful
локализације
патолошки
положајна реакција
одсуство перцептивног одсуство перцептивног одсуство перцептивног
Нереактивност
одговора на било који одговора на било који одговора на било који
U – Unresponsive
стимулус
стимулус
стимулус

Процена стања свести код пацијената са поремећеним стањем свести може се
поделити у три фазе:
1. прва фаза је утврђивање степена поремећаја свести;
2. друга фаза је процена стања пацијента, уз детаљно тражење наговештаја
могућих узрока конфузног стања или коме;
3. трећа фаза је потврда или искључење жаришног поремећаја (уз одређивање
степена дисфункције унутар краниокаудалне неуроосовине) и специфичне
захваћености кортикалних структура и структура можданог стабла.
Код коматозних пацијената величина, положај и реактивност зеница могу указати и на место неуролошког поремећаја, те ће овде бити приказани. Наравно да је
целовит поглед на болесника једини прави пут дијагнози и евентуалном изласку
из стања поремећене свести.
Табела 5. Могући образац промене зеница код коматозних пацијената (5)
Образац
Мале, реактивне
Велике, „фиксиране“ са ритмичним
покретима (хипус)
У средњој позицији, „фиксиране“

Место дисфункције
Диенцефалон
Средњи мозак, тектум
Средњи мозак
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Образац
Мале, попут чиодине главе, нереактивне
Једна зеница дилатирана

Место дисфункције
Понс
Указује на транстенторијалну хернијацију

Попут промене величине и реактивности и положаја зенице, и други, веома
важни параметри могу указати на место евентуалне лезије, као што су промена
обрасца дисања и постојање односно промена рефлекса можданог стабла .
Клинички значај
Приликом квантификовања промене стања свести педијатријских пацијената у јединици интензивне неге лекар мора имати на уму најчешће узроке коме
у дечијем узрасту. Кома је у педијатрији хитно стање које захтева брзи и организовани приступ. Базични поступци потпоре виталних функција, евалуација
анамнезе и физичког прегледа су од највећег значаја. Најчешћи узроци коме код
педијатријских пацијената су: повреде, шок, метаболички поремећаји, ингестија
токсичних супстанци и инфекције централног нервног система (ЦНС). Исход лечења коме у дечијем узрасту је бољи него у одраслих и у многим случајевима је
одређен брзином реакције и адекватношћу примењених мера (6).
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15.2. ИНДИКАЦИЈЕ ЗА ПРИЈЕМ
ПАЦИЈЕНАТА СА НЕУРОЛОШКИМ
ОБОЉЕЊЕМ У ЈЕДИНИЦУ
ПЕДИЈАТРИЈСКЕ ИНТЕНЗИВНЕ
НЕГЕ
Георгиос Константинидис
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад
Увод
Начин коришћења ресурса јединица интензивне неге важно је питање не само
из медицинских, већ и организационих и економских разлога. Савремени концепт
јединица интензивне неге довео је не само до проблема повезаних са пријемом
животно угрожених пацијената услед ограничености капацитета, већ и значајног
пораста материјалних трошкова. .
Уопштено, у јединицу интензивне неге примају се пацијенти са реверзибилним медицинским стањима која имају „рационалну могућност значајног опоравка“.
Како би се оптимално искористили ресурси јединица интензивне неге развијени
су одговарајући водичи који укључују и критеријуме за пријем и отпуст пацијента
засноване на различитим моделима. Најчешће се примењује модел дијагнозе који
користи одређена специфична стања и обољења која захтевају лечење у јединицама интензивне неге. Према овом моделу, након обољења респираторног и кардиоваскуларног система, неуролошка обољења трећа су група обољења која захтева
лечење у јединицама интензивне неге (1, 2).
Према тренутно важећим препорукама Америчке педијатријске академије
из 1999. године, у групи оних који захтевају лечење у јединици интензивне неге
налазе се педијатријски пацијенти са актуелним или нестабилним неуролошким
обољењем које је потенцијално животно угрожавајуће и обухватају, али се не ограничавају на следећа стања (1):
1. Конвулзије које се понављају или трају упркос примени антиконвулзивних
лекова у одговарајућим терапијским дозама (епилептички статус) или које
захтевају континуирану примену антиконвулзивних лекова;
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2. Акутно или тешко измењен сензоријум, када је неуролошко погоршање или
депресија вероватно или непредвидиво или са вероватном угроженошћу
проходности дисајних путева;
3. Инвазивни мониторинг или опсервација након неурохируршких интервенција;
4. Акутна инфламација или инфекција кичмене мождине, можданица или
мозга са компликацијама
5. Повреде главе са повишеним интракранијалним притиском;
6. Преоперативна неурохируршка стања са неуролошком детериорацијом;
7. Прогресивна неуролошка дисфункција са или без измењеног сензоријума
која захтева кардиоваскуларни мониторинг или респираторну потпору;
8. Компресија или претећа компресија кичмене мождине;
9. Постављање спољашњее вентрикуларне дренаже.
Неуролошка обољења и стања која захтевају пријем у јединицу интензивне
неге
Разматраћемо неуролошка стања која најчешће захтевају пријем у јединицу
интензивне неге (изузев неурохируршких стања).
2.1. Конвулзивни (епилептички) статус
2.1.1. Дефиниција. Животно угрожавајуће ургентно медицинско стање које
се може дефинисати као континуирани напад који траје 30 минута или дуже или
понављане конвулзије током 30 минута или дуже без побољшања стања свести
између напада, парцијалног или генерализованог почетка.
2.1.2 Епидемиологија. Често неуролошко стање, претпоставља се да 1,3% до
15% пацијената оболелих од епилепсије развије епилетички статус током живота
(у одређеним случајевима прва манифестација епилепсије може бити епилептички статус); стопа смртности до 19%.
2.1.3. Етиологија
2.1.3.1. Раније дијагностикована епилепсија у основи статуса
a) Неадекватна терапија или нередовно узимање преписане терапије;
b) Недавне промене антиепилептичке терапије;
c) Апстиненцијални синдром (барбитурати, бензодијазепини);
d) Коришћење алкохола и/или опојних средстава;
e) Епилептички псеудостатус;
f) Конкомитантна инфекција/повишена телесна температура.
2.1.3.2. Презентација конвулзивног статуса de novo:
a) Менингитис, енцефалитис, менингоенцефалитис;
b) Траума главе;
270

Георгиос Константинидис

c) Неоплазма;
d) Демијелинизирајућа болест;
e) Метаболички поремећај (бубрежна инсуфицијенција, хипогликемија, хиперкалцијемија);
f) Предозирање лековима (трициклични антидепресиви, фенотијазини, теофилин, изонијазид, кокаин);
g) Инфламаторне болести (нпр.системски еритемски лупус);
h) Почетак епилепсије (3).
2.2. Акутно или тешко измењен сензоријум
2.2.1. Дефиниција: вредност скора према глазговској кома-скали (ГКС) <15
(модификација за дечији узраст) на пријему
2.2.2. Епидемилогија: инциденца коме нетрауматске етиологије у Великој
Британији (дефинисане као ГКС<12 током најмање 6 сати) износи око 30/100
000 деце годишње; укупни морталитет достиже 46% током дванаестомесечног
праћења.
2.2.3. Етиологија: екстензивна диференцијална дијагноза, најчешћи узроци
поремећаја стања свести су (3, 4):
Шок
Сепса
Траума
Повишен интракранијални притисак
Артеријска хипертензија
Продужене конвулзије
Постконвулзивно стање
Непознат узрок

Метаболичка обољења:
Дијабетичка кетоацидоза
Хипогликемија
Хиперамонијемија
Нон-хипергликемијска кетоацидоза

Инфекције ЦНСа:
Бактеријски менингитис
Херпетички енцефалитис
Апсцес мозга
Туберкулозни менингитис

2.3. Акутна инфламација или инфекција можданица, мозга или кичмене
мождине са компликацијама
2.3.1. Менингитис
2.3.1.1. Дефиниција: инфламација овојница мозга и кичмене мождине (дура
матер, арахноидеа и пиа матер). Може да се испољи у комбинацији са инфламацијом мождане коре (менингоенцефалитис). Удружен је са појавом инфламационог одговора у цереброспиналном ликвору.
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2.3.1.2. Епидемиологија: прогноза зависи од узраста, етиологије, времена
почетка терапије и компликација. Смртност се креће од 3–5% за менингококни
менингитис, преко 10% за пнеумококни менингитис, до 14–20% за менингитис у
новорођеначком узрасту.
2.3.1.3. Етиологија: Најчешћи узрочници у зависности од узраста (5, 6):
Новорођеначки
узраст
Streptococcus grupe B
E. coli
Listeria
Enterococcus
Enterovirus
Herpes simplex virus
Citomegalovirus
Ureaplasma
Candida

1–3 месеца живота
Streptococcus grupe B
S. pneumoniae
N. meningitidis
H. influenzaе
Enterococcus
Enterovirus
Herpes simplex virus
Humani herpes virus 6

3 месеца живота до
школског узраста

Имунокомпромитовани

N. meningitidis
S. pneumoniae
H. influenzaе
Enterovirus
Arbovirus
Humani herpes virus 6
Epstein-Barr virus
Mycoplasma
Mycobacterium

Cryptococcus
Toxoplasma
Tuberculosis
Aspergillus

2.3.2. Енцефалитис
2.3.2.1. Дефиниција: укључује инфламацију мождане коре, често удружену са
инфламацијом можданих овојница. Неуобичајена компликација вирусних инфекција; може се поделити према етиологији и патогенези на акутни енцефалитис,
постинфективни енцефалитис и споровирусне инфекције централног нервног
система.
2.3.2.2. Епидемиологија: око 20000 случајева енцефалитиса годишње у САД.
2.3.2.3. Етиологија:
– ХСВ чини око 10% случајева енцефалитиса у САД.
– ММР и полио вакцинација су значајно умањили инциденцију постинфективног енцефалитиса.
– Постинфективни енцефаломијелитис се јавља спорадично и најчешће
је проузрокован в. инфлуенце.
– Други вируси који потенцијално могу да проузрокују енцефалитис
укључују ентеровирусе, коксаки вирусе, еховирусе, ЦМВ, ЕБВ, варичелу и ХХВ-6.
– Ређи узрочници дифузног енцефалитиса су бактерије, укључујући и
листерију и микоплазму пнеумоније.
– Вирус јапанског енцефалитиса је главни узрочник енцефалтиса у
Кини, југоисточној Азији и Индији, што треба имати у виду у случају
путовања у ове крајеве (5,6).
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2.3.3. Индикације за пријем пацијената са акутном инфламацијом/инфекцијом можданица, мозга или кичмене мождине у јединицу педијатријске интензивне
неге:
– Угрожена проходност дисајног пута;
– Поремећај стања свести, ГЦС<13;
– Знаци повишеног интракранијалног притиска: хипертензија, брадикардија, едем папиле оптичког живца, промене величине или асиметрија
зеница;
– Хиповентилација или респираторна инсуфицијанција;
– Транскутана сатурација кисеоником < 90% при 40% фракције кисеоника у удахнутом ваздуху;
– Неконтролисане или тешко контролисане конвулзије;
– Артеријска хипотензија или тахикардија рефракторна на терапију
кристалоидима;
– Бубрежна инсуфицијанција;
– Хипонатријемија (Na+<125 ммол/л);
– Деца са сигнификантном пурпуром или рапидно прогресивним петехијама;
– Хемодинамска нестабилност након ресусцитације са 40 ml/kg телесне
масе течности (5, 6).
2.4. Мождани едем и повишени интракранијални притисак
2.4.1. Дефиниција: клиничко стање које настаје када се волумен једног од кранијалних одељака (мождани паренхим, цереброспинална течност, крв) повећа изнад могућности компенза. Повишени интракранијални притисак је потенцијално
угрожавајући када је церебрална перфузија компромитована, што доводи до даљег
оштећења неурона, церебралног едема и ризика од могуће хернијације мозга.
2.4.2. Класификација можданог едема:
a) Вазогени едем: настаје као последица повећаног пермеабилитета
ендотела капилара мозга (тумори, апсцес, хеморагија, инфаркција,
контузија, интоксикације, менингитс); неурони и глија су релативно
очувани;
b) Цитотоксични едем: карактерише га отказ нормалних хоместазних
механизама да одрже величину ћелија, са бубрењем неурона, глије и
ендотела капилара (хипоксијско-исхемијска, осмотска повреда, секундарна повреда наком трауме главе, неки токсини);
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c) Интерстицијални едем: карактерише га повећање садржаја воде перивентрикуларне беле масе као последица оптструкције протока цереброспиналног ликвора.
2.4.3. Етиологија повишеног интракранијалног притиска (4)
Узроци повишеног интракранијалног притиска
Генерализована повреда мозга

Фокална интракранијална лезија

Хипоксијско-исхемијска повреда
Дифузна повреда главе (нпр. „shaken
baby“ синдром)
Осмоларна повреда (хипо- и
хиперосмолалитет, дијабетичка
кетоацидоза)
Енцефалопатије (Reye-ов синдром,
хепатичка енцефалопатија)
Инфекција (менингитис,
енцефалитис)
Интоксикације

Васкуларна, епидурална,
интрапаренхимска хеморагија, А–В
малформације
Фокална трауматска лезија
Фокални едем без хеморагије
Тумор
Апсцес

Опструкција
цереброспиналног
ликвора

Закључак
Неуролошка обољења су трећа група обољења међу пацијентима који се примају у јединице интензивне неге, а најчешћи разлози за пријем су епилептички
статус и акутно и/или тешко измењени сензоријум код детета.
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15.3. ПРОЦЕДУРАЛНА СЕДАЦИЈА ПРИ
ПРЕГЛЕДИМА У ДЕЧЈЕМ УЗРАСТУ
Душица Симић
Универзитетска дечја клиника, Београд
Нема сумње да је за извођење адекватног прегледа и одређених терапијских
поступака у дечјем узрасту неопходна седација. Увек је потребно смањити страх и
анксиозност малих пацијената. Нема једног, најбољег начина за извођење процедуралне седације у дечјем узрасту. Циљ овог рада је да упозна читаоце са различитим начинима седације и решавањем проблема који том приликом могу настати.
Намера аутора је да прикаже опште принципе безбедне процедуралне седације у
педијатрији, а не да пружи „кувар са рецептима“.
Приликом разматрања врсте седације морамо водити рачуна о (1):
– информисаном пристанку (родитељи морају да знају да седација/аналгезија
може бити опасна);
– личној анамнези (одређена медицинска стања могу утицати на безбедност
седације);
– дисајном путу (водити рачуна да ли на пр. увећани крајници могу утицати
на или компликовати одржавање дисајног пута);
– довољно дугом периоду без узимања хране и течности пре седације (као за
примену опште анестезије);
– адекватном мониторингу од стране особе која не изводи интервенцију; измерене виталне параметре треба нотирати на одговарајућој карти;
– адекватном праћењу током опоравка;
– повратку претходног нивоа свести пре отпуштања пацијента.
Пре извођења седације потребан је физички преглед који ће искључити стања
која представљају контраиндикацију. Нарочиту пажњу захтевају деца испод 6 година (2).
Такође је важно сазнати да ли дете прима терапију укључујући биљне препарате. Веома је битно сазнати и податке о осетљивости на лекове и храну. Без обзира
на безбедне лекове и технике седације, увек треба имати на уму да свако дете може
показати преосетљивост на лек и да се људска грешка увек може десити (3).
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Поново се поставља питање безбедног периода гладовања пре седације
и одмеравања односа „ризик-корист“ између опасности од аспирације и
хипогликемије. За извођење одређених радиолошких процедура код мале деце се
не саветује примена седатива, већ се преглед обавља док дете дрема после оброка.
Међутим, уколико ипак постане неопходна примена седатива, неопходно је да је од
последњег оброка протекло довољно времена (6h од месног оброка, 4 h од млечног,
2–3 h од чистих течности).
За извођење безболних процедура велику улогу у седацију имају нефармаколошке методе – пуштање музике, дистракција пажње, итд.
Када је у питању минимална (до умерена) седација за извођење безболних
интервенција, поставља се питање начина провере степена будности, јер и само
неинвазивно мерење крвног притиска може смањити степен седације и неповратно узнемирити дете. Међутим, пулсна оксиметрија је увек неопходна.
Деца млађа од 6 година обично захтевају дубоку седацију за извођење
већине процедура без велике психолошке трауме по дете или по лекара. Присуство родитеља често смањује потребу за лековима. Међутим, за примену дубоке
седације треба обезбедити адекватне услове, тј. медицинску супервизију и опрему
одговарајуће величине, односно не сме се примењивати код куће. Лекар који је изводи мора бити оспособљен за успостављање и одржавање дисајног пута као и за
реанимацију. Другим речима, седација детета се сме изводити само у условима у
којима су нам опрема и особље за реанимацију одмах доступни
За извођење болних процедура потребно је обезбедити и аналгезију.
Увек треба имати на уму да деца нису мали одрасли. Ендоскопија често код
њих доводи до опструкције дисајног пута јер опрема заузима процентуално већи
део хипофаринкса него код одраслих особа. С обзиром да је потрошња кисеоника
код детета већа, време потребно за десатурацију је знатно краће.
Увек треба избегавати да иста особа седира дете и изводи процедуру. У сваком случају, током прегледа је потребно да постоји лекар чији је једини задатак да
прати стање пацијента.
Поставља се питање које лекове користити у процедуралној анестезији. Пропофол, који је одличан за ову сврху, јесте анестетик и апнеа је пре правило него
изузетак. Стога сматрамо да га безбедно могу користити само анестезиолози. Аргумент за његову употребу од стране педијатара да су анестезиолози „под истим
кровом“ не може се прихватити, јер су анестезиолози готово свуда бројчано дефицитарни и обично заузети својим бројним обавезама.
Кетамин у малим дозама представља добар избор јер је добар аналгетик и има
велику терапијску ширину. У већим дозама изазива општу анестезију. Одговор
детета зависи од дозе, титрирања до ефекта и вештине лекара (4).
Азот оксидул у смеси са кисеоником доводи до најбржег настанка и престанка
анлгезије код деце која могу да сарађују.
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Опиоиде не треба користити за безболне прегледе. Увек када их користимо
морамо имати доступан антагонист-налоксон.
Комбинацију седатива треба избегавати код деце јер увек изазивају дубљу
седацију и више споредних ефеката (5).
Уколико дође до парадоксалног ефекта седатива и дете постане узнемирено
и некооперативно, процедуру треба одложити и следећи пут извести у општој
анестезији.
У новој литератури се боље дефинишу могући ризици педијатријске
седације:
– хиповентилација,
– апнеа,
– опструкција дисајног пута,
– ларингоспазам,
– кардиопулмонални поремећаји.
Ради лакшег памћења шта све треба припремити пре процедуралне седације,
од користи је акроним СОАПМЕ (у англосаксонској литератури):
– С-сукција,
– О-кисеоник,
– А-опрема за дисајни пут,
– П- фармацеутски продукти (лекови); увек треба при руци имати и табелу са
максималним безбедним дозама локалних анестетика; разјаснити и индикације за
употребу азот оксидула у сврху седације,
– М-монитори; све више се инсистира на употреби капнографије и ван операционе сале,
– Е- опрема.
Критеријуми за отпуштање пацијента не треба да буду вођени искључиво временом протеклим од последње дозе лека, већ степеном опоравка детета.
У закључку би се могло рећи да је за безбедну и успешну процедуралну седацију
детета неопходна добра припрема, адекватно праћење стања детета, одговарајућа
вештина лекара у вези са реанимацијом и довољно времена за опоравак. Чак и ако
сматрамо да је нека техника или лек безбедна за коришћење од стране лекара који
нису анестезиолози, увек мора бити обезбеђен адекватан мониторинг, опоравак
и опрема и особље за решавање хитних нежељених дејстава.
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Модератор:
Проф. др Зоран Крстић

Комодератор:
Доц. др Даница Јовановић-Марковић

16.1. ПОВРАЋАЊЕ У ДЕЧЈЕМ УЗРАСТУ.
КАДА СЕ КРИЈЕ ХИРУРШКИ
ПРОБЛЕМ?
Зоран Д. Крстић
Универзитетска дечја клиника, Београд
Повраћање је једна од најчешћих манифестација болести у дечјем узрасту.
Јавља се због различитих узрока као што су погрешна исхрана, избијање зуба,
системске инфекције, апендицитис итд. Јасно је да се сам акт повраћања не може
ексклузивно приписати гастроинтестиналним болестима. Међутим, повраћање
које перзистира или се понавља, генерално подразумева гастроинтестиналну болест.
Постоји много важних карактеристика повраћања које сугеришу дијагнозу и
помажу у планирању дијагностике и третмана. Повраћање је главни симптом интестиналне опструкције (ИО). При узимању анамнезних података треба обратити
пажњу на боју, количину повраћеног саржаја, начин и време повраћања.
Бoja пoврaћeнoг caдржaja
Најважније је питање да ли је било примеса жучи или није?
Биcтaр caдржaj. Лако зaмућeни, cивкacти caдржaj, врлo ниcкoг pH, je нeдвocмиcлeнo гacтричнoг пoрeклa. Дeлимичнo cвaрeнa хрaнa у пoврaћeнoм caдржajу пoвeћaвa њeгoв pH. Перзиcтeнтнo пoврaћaњe oвaквoг биcтрoг caдржaja
пoдрaзумeвa cумњу нa oпcтрукциjу прoкcимaлнo oд Вaтeрoвe пaпилe.
Caдржaj ca примecaмa жучи. Жуч у пoврaћeнoм caдржajу имa приближнo
нeутрaлaн pH и пoдрaзумeвa cлoбoдну рeгургитaциjу интecтинaлнoг caдржaja крoз
дуoдeнум и пилoруc. Oвaкaв caдржaj je удружeн ca интecтинaлнoм oпcтрукциjoм
билo гдe иcпoд Вaтeрoвe пaпилe, aли и ca пaрaлитичким илeуcoм. Овај тип повраћања се појављује и у другим болестима као што су: сепса, хипертензија ЦНС,
хипотиреоидизам, хипоадренализам...
Без обзира шта је узрок, повраћање са примесама жучи је скоро увек озбиљан
проблем, и треба га схватити као хируршки, док хитна евалуација не докаже супротно.
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Caдржaj ca примecaмa крви. Крв у пoврaћeнoм caдржajу пoдрaзумeвa мукoзну
улцeрaциjу прoкcимaлнo oд Трајцoвoг лигaмeнтa. Cвeтлo црвeнa бoja укaзуje нa
aктивнo, aртeриjcкo крвaвљeњe, и тaкaв пoврaћeни caдржaj je чeшћe удружeн ca
хипoвoлeмиjoм и шoкoм, нeгo кaдa je крв у пoврaћeнoм caдржajу вeнcкoг пoрeклa
и тaдa je тaмнe-кecтeњacтe бoje. Бeз oбзирa нa пoрeклo, aкo крв ocтaнe у жeлуцу
дужe oд нeкoликo минутa, рaзгрaди je гacтричнa киceлинa и eнзими и пoврaћeни
caдржaj дoбиja клacични изглeд тaлoгa oд кaфe. Рeгургитaциja cвeтлo црвeнe крви
(бeз нaпoрa) oбичнo укaзуje нa eзoфaгуcнo пoрeклo, oбичнo из крвaрeћих вaрикca.
Повраћање крви је у већини случајева хируршки проблем.
Фeкулeнтнo пoврaћaњe. Пoврaћeни caдржaj изглeдa и мириca фeцeca гoвoри o
дугoтрajнoj cтaгнaциjи, гeнeрaлнo унутaр виjугa тaнкoг црeвa, гдe бaктeриje фермeнтирajу црeвни caдржaj. Oвo трeбa рaзликoвaти oд прaвoг фeкaлнoг пoврaћaњa
кoje ce дeшaвa caмo кoд рeтких гacтрoкoличних фиcтулa.
Вoлумeн и pH пoврaћeнoг caдржaja
Вaжни cу збoг прoцeнe губитaкa и oдгoвaрajућe нaдoкнaдe. Дeхидрaциja и
eлeктрoлитни диcбaлaнc нacтajу унутaр нeкoликo caти и утoликo cу тeжи штo je
дeтe млaђe. Oпcтрукциja пилoруca изaзивa клacичну хипoхлoрeмиjcку, хипoкaлeмиjcку aлкaлoзу. Физиoлoшки рaствoр ca К je пoгoдaн зa нaдoкнaду. Пoврaћaњe
ca примecaмa жучи изaзивa бaлaнcирaниje eлeктрoлитнe и pH губиткe, па је погоднија надокнада Рингер лактатом. Важно је нотирати број повраћања и трајање
повраћања.
Начин повраћања
Повраћање без напора, подливање уз угао уста, нарочито када је пацијент
у лежећем положају сугерише гастроезофагусни рефлукс (халазија или хијатус
хернија). С друге стране је пројектилно повраћање (повраћање у млазу далеко од
себе), непосредно после јела, је карактеристично за опструкцију излаза желуца.
Класични пример је хипертрофична стеноза пилоруса. Већина повраћања се налази између ова два екстрема.
Етиолошки фактори повраћања код новорођенчета су специфични и дати су
у следећа два алгоритма (1). Балављење и појава обилног пенушавог садржаја на
устима и носу које је патогномонично за атрезију једњака обично се не сврстава
у повраћање.

284

Зоран Д. Крстић

285

Дечија хирургија

Изглед абдомена и повраћање
Изгледа абдомена често сугерише локацију и природу болести која је изазвала
повраћање. Чунасто увучен абдомен сугерише веома високу опструкцију гастроинтестиналног тракта са колабираним дисталним цревом. С друге стране, јако
дистендиран абдомен са сјајном кожом и видљивим супкутаним венама указује
на механичку опструкцију терминалног илеума или колона. Слична слика се виђа
и код паралитичког илеуса. Дистендирани епигастријум сугерише опструкцију
проксималног танког црева, док дистендирани доњи део трбуха поставља сумњу
на опструкцију колона са компетентном илеоцекалном валвулом која не допушта
регургитацију у танко црево. Дистендиран цео трбух са перкуторно тмулим звуком говори за присуство течности у перитонеалној дупљи (асцитес), али може
бити присутан и када су цревне вијуге препуњене течношћу. Насупрот томе тимпаничан перкуторни звук се налази код гаса у перитонеалној дупљи (пнеумоперитонеум), али и код обиља гас у цревима.
Функција црева
Функција црева је обрнуто пропорционално волумену и трајању повраћања.
Код комплетне опструкције, када се дистални део црева испразни, нема даље евакуације столице и гасова. Парцијална цревна опструкција изазива мање тешко
повраћање, уз повремене мање столице. Тежак паралитички илеус је углавном удружен са комплетном опструкцијом.
Неонатално повраћање
Перзистентно неонатално повраћање има другачији и често озбиљнији значај
него повраћање у било ком другом животном добу. Најпре, новорођенче чешће
повраћа због смањеног процента течности и мање електролитне и нутритивне
резерве. Даље, новорођенче има склоност ка аспирацији што може бити узрок кардиопулмоналног ареста, па га је боље спречити ефикасном гастричном декомпресијом. Приближно 1/3 новорођенчади која повраћају су прематуруси, што додатно
компликује проблем. Зато повраћање у овом периоду захтева хитну дијагностику
и третман.
Дијагностичко терапијске мере
Први корак је постављање назогастричне сонде чиме се избегава аспирација
повраћеног садржаја, смањује дистензија трбуха и притисак на дијафрагму. Уколико је могуће, сонда не треба да буде тања од 8 Fr. Може се пласирати и кроз
уста. Поквасити је претходно, и не примењивати грубо пласирање. Претходно се
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измери на детету дужина потребна да досегне у желудац. Предубоко пласирана
сонда може ући у дуоденум и тада својим садржајем збуни лекара (примесе жучи).
Сонда се фластером адекватно фиксира, а добро је и обележити фломастером место уласка у нос односно уста, да бисмо на време констатовали њено дислоцирање.
Аспирација може бити континуирана или интермитентна.
Следећи корак је успостављање интравенске линије када се узима крв за лабораторијске анализе. На основу тежине детета, клиничке и лабораторијске евалуације се надокнађује одговарајућа количина течности и електролита.
У породичној анамнези се траже наследни узроци повраћања: Hirschsprungoвa болест, монголоидизам, цистична фиброза, због њихове честе удружености са
повраћањем. Понављани побачаји често претходе абнормалном рођењу. Исто тако,
траже се потенцијални узроци у првом триместру трудноће (тератогени лекови,
ирадијација, вирусне инфекције итд.). Ганглиоблокатори коришћени у третману хипертензије труднице могу проћи кроз плаценту и узроковати паралитички
илеус који може трајати и дуже од 2 недеље. Подаци о олиго и полихидрамниону
такође могу да усмере дијагностику.
Анамнеза о боји, количини и трајању повраћања, као и о пасажи меконијума
даје додатне информације о узроку повраћања. Пигментовани меконијум говори
о присуству жучи која улази у фетално црево на крају првог триместра. Обрнуто,
бледо-сивкасти меконијум говори о опструкцији која је настала дистално од Ватерове ампуле за време првог триместра трудноће. Кад је интестинална опструкција
у питању нативни рентгенски снимак грудног коша и абдомена усправно обично
дефинише проблем довољно за дефинитивну терапију. Ретко су потребна радиоконтрастна испитивања.
Постоји разлика у узроцима повраћања и унутар првог месеца (табела1.)
Табела 1. Узроци неонаталног повраћања по узрасту (2)
Први дан живота

Прва недеља живота

Опструкција дигестивног тракта
– атрезија дуоденума
– атрезија јејунума
– малротација/волвулус
– дијафрагмална хернија
- дупликације
Некомпетентна кардија
– хијатус хернија
– ГЕР
Церебрални узроци
– порођајна траума
– повишени интракранијални
притисак

Све из првог дана +
опструкције дигестивног тракта
– меконијум илеус
– Хиршпрунг
– атрезија ануса
– укљештена хернија
– инвагинација
Метаболички
– хиперамониемија
– органске ацидемије
– хиперкалцемија
– адрено-кортикоидна дефицијенција
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Први дан живота
Метаболички
– галактосемија
Инфекције
– менингитис

Прва недеља живота
Инфекције
– -отитис медиа
– интолеранција протеина крављег млека
– септикемија

Неонатална интестинална опструкција
Код неонаталне интестиналне опструкције (ИО) су главни следећи симптоми
(алгоритам 3. и 4. ):
– повраћање, бљуцкање, хиперсаливација,
– дистензија трбуха, и
– изостанак дефекације (мада могу имати 1–2 столице).
Треба се придржавати следећа 3 правила:
1. Присуство макар једног од ових симптома треба да побуди сумњу на ИО све
док се не каже супротно.
2. Повраћање и најмање количине зеленог садржаја (примесе жучи), је
ургентан хируршки проблем док се не докаже супротно.
3. ИО мора бити сумњива уколико није било меконијалне столице 24 сата
након рођења.
Осамдесет процената неонаталних ИО чине атрезије, (једњак 30%, аноректум
30% и танко црево 20%), 10% Хиршпрунгова болест, 6% малротација, 2%
меконијални илеус и преосталих 2% остали ретки случајеви.
Само брза и логична евалуација, односно рана дијагноза и лечење могу
побољшати преживљавање ове деце (алгоритам 3. и 4) (3).
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16.2. БОЛ У ТРБУХУ
Даница Јовановић
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије
„Др Вукан Чупић“, Београд
Бол у трбуху је често разлог за посету педијатру у примарној здравственој заштити и један од најчешћих симптома бројних патолошких стања код деце. Већина
пацијената с болом у трбуху нема хируршке болест. За педијатра је од највећег
значаја рана дијагноза код деце с акутним хируршким болестима. Зато је важно
разликовати различите типове бола у трбуху и препознати органски абдоминални
бол.
Епидемилогија
Абдоминални бол је један од најчешћих симптома код деце. Акутни бол узрокују бројни етиолошки фактори с различитом учесталошћу у различитим узрасним групама. Око 95% амбулантних пацијената врати се кући са дијагнозама
као што су гастроентеритис, опстипација или функционални абдоминални бол.
Најчешћа акутна хируршка стања, по узрастним групама, јесу: код новорођенчади,
некротични ентероколитис и опструкције дигестивног тракта због конгениталних
аномалија; код одојчади, инвагинација; а код деце школског узраста акутни
апендицитис. Рецидивирајући или хронични бол у трбуху дефинисан је као бол
који се понавља и има три или више епизода у периоду од три месеца које ометају
активност детета. Најчешћи органски узрок рецидивирајућег бола код деце су
аномалије уринарног тракта, улкусна болест и инфламаторне болести црева (1).
Клиничка презентација
Бол у трбуху може имати карактеристике сталног или интермитентног бола.
Код деце бол прате удружени симптоми: ригидитет мишића трбушног зида, осетљивост абдомена, повраћање, поремећај цревне перисталтике, дијареја или затвор,
анорексија, повишена температура (1, 2). Два главна узрока абдоминалног бола су
инфламација и дистензија глатких мишића. Бол због инфламације захвата мукозу,
серозу и перитонеум. Карактерише га јасна локализација и константност, погоршава
се при покрету. Бол због акутног апендикcа локализован у пределу десне илијачне
јаме је типичан инфламаторни бол. Инфламација перитонеума може се презензирати у два различита типа бола. Бол због инфламације паријеталног перитонеума се
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лoкализује у одређеним дерматомима пошто паријетални перитонеум има заједничку инервацију као и абдоминална мускулатура. Висцерални перитонеум инервише
аутономни нервни систем. Бол који потиче од инфламације висцералног перитонеума је обично локализован у средњем делу епигастријума и има периоде појачања и
слабљења и није јасно локализован. Бол који потиче од дистензије глатких мишића
има карактер колика, с појачањем и слабљењем интензитета (3).
Главни симптом акутног абдомена је бол с пратећим симптомима као што су
повраћањне, анорексија, дистензија абдомена, затвор, дијареја. Иако хируршко
лечење није неопходно за све случајеве с акутним абдоменом одлагање операције
има озбиљне и пoтенцијално фаталне последице. Међу бројним болестима које
могу узроковати бол у трбуху, узраст пацијента и клинички ток болести су кључ
за диференцијалну дијагнозу. Локализација бола често указује на етиологију, као
и типична пропагација бола као у случају билијарне или реналне колике. Хитна
стања с абдоминалном симптоматологијом код деце имају бржу еволуцију од истих код одраслих и морају се ургентно дијагностиковати и лечити.
Табела 1: Узроци хитних стањна с абдоминалном симптоматологијом (4).
Новорођенче
Атрезије и стенозе ГИТ-а
Малротација с волвулусом
Меkониjум илеус
Меконијум чеп синдром
Хиршпрунгова болест
Некротични ентероколитис
Стеноза пилоруса

Одојчад и старија деца
Гастроентеритис
Инвагинација
Мезентерични лимфаденитис
Цревна опструкција
Малротација
Апендицитис
Абдоминални малигнитет
Болести бубрега
Метаболичке болести
Мекелов дивертикулум
Апсцес

Деца старија од десет година
Апендицитис
Мезентерични лимфаденитис
Инфламаторна болест црева
Цревна опструкција
Болести бубрега
Гинеколошке болести
Абдоминални малигмитет
Панкреатитис
Метаболичке болести
Мекелов дивертикулум
Хепатобилијарна патологија
Апсцес
Хематолошке болести

Табела 2: Заједнички узроци интестиналне опструкције код деце (4).
Адхезије
Инвагинација
Перфорација апендикcа
Укљештена кила
Дистална интестинална опструкција код цистичне фиброзе
Малротација са волвулусом
Мекелов дивертикулум
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Дијагноза
Код пацијента са сумњом на акутни абдомен, због могућег прогресвиног погоршања и потенцијалних компликација, потребна је хитна дијагноза и специфична терапија. Детаљна анмнеза и физикални преглед, добро одабран поступак
у дијагностичкој процедури су кључни за успешно лечење.
Анамнестички подаци о карактеристикама бола и времену почетка болести су
веома битни. Прогресија бола указује на потребу откривања узрока. Физикални
преглед треба урадити систематски и комплетно.
Зависно од стања болесника и клиничког налаза одлучујемо се на узимање
одређених лабораторијских анализа, најчешће крвне слике и урина а по потреби
јонограма, хемокултуре и бројних других анализа.
Преглед абдомена подразумева инспекцију како самог абдомена тако и пацијента с аспекта општег стања, уочавања бледила, убрзаног пулса, дисања, заузимања принудног положаја. Следећи у низу поступака су аускултација абдомена и
палпација. Одсуство цревне перисталтике је могуће ако у периоду од два минута
аускултације изостају звуци карактеристични за цревну перисталтику. Следећи
поступак је палпација абдомена. Палпација абдомена се увек отпочиње код деце
у квадранту супротном од патолошког процеса, увек је прво површна па потом
све дубља и има за циљ да утврди место патолошког процеса. Палпација открива присуство дефанса или абдоминалне масе. Палпација ингвиналног предела и
скротума спречава пропусте у постављању дијагнозе укљештене киле или акутног
скротума. Код сваког пацијента треба урадити дигитални преглед ректума. Прегледом се информишемо о позицији ануса, могу се открити стенозе или фистуле.
Преглед нам даје информацију о болној осетљивости ниско у карлици код пелвично локализованог апендикcа. Имамо увид у изглед столице или присуство крви
при ректалном прегледу. Код девојчица могу се палпирати торквирани цистични
тумори јајника, или се налазе знаци карактеристични за пелвеоперитонитис.
Избор дијагностичких процедура зависи од клиничког налаза и најчешће се
отпочиње нативном радиографијом абдомена а потом следе ултрасонографија,
контрастна испитивања, а у случају потребе компјутеризована томографија и
магнетска резонанција (1, 4).
Нативна радиографија абдомена у усправном положају даје нам бројне информације: да ли је гас присутан у танком и дебелом цреву, да ли је дистензија гасом
присутна на нивоу танког или дебелог црева, да ли су желудац, танко и дебело
црево нормално позиционирани у абдомену, да ли је присутан слободан гас испод
дијафрагмре (пнеумоперитонеум), да ли је ваздух присутан у хернијалном сакусу,
да ли постоји увећање органа или је присутна туморска маса, да ли су присутне
калцификације, да ли су базе плућа чисте, итд (4).
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Ултрасонографија је од велике помоћи у потврди или искључивању акутних
хируршких болести. Ултрасонографија абдомена утврђује стање паренхиматозних
органа, црева, као и присуство течности. Може се допунити колор доплер прегледом. Одговори на питања после урађене ултрасонографије абдомена су:да ли су
јетра, слезина, жучна кеса и пелвични органи присутни, нормалног положаја и
ехо структуре, има ли слободне течности у абдомену, да ли су присутне увећане
лимфне жлезде, да ли је присутна маса у абдомену, да ли је цистична или солидна,
да ли је јасно ограничена, да ли има калцификације, да ли је дебљина цревног зида
нормална, итд (4).
Контрастна испитивања се обично користе у испитивању различитих врста
интестиналне опструкције. Пасажа гастроинтетиналног тракта указује на положај црева, абнормалности дуоденојејуналнног споја, место опструкције, да ли је
калибар танког и дебелог црева нормалан, итд. Код већине болесника с акутним
болом у трбуху и сумњом на акутне хируршке болести дијагноза се поставља ултрасонографијом и применом стандардних рендгенских процедура.
Комјутеризована томографија и магнетна резонанција су резервисане пре свега за туморе, повреде или у случају атипичних презентација акутних хируршких
болести (4).
Акутни апендицитис је најчешће акутно хируршко обљење деце, најчешћи
хируршки узрок болова у трбуху и најчешћи разлог ургентних операција код деце
школског узраста (5). Бол код апендицитиса обично почиње периумбиликално
због ширења надражаја апендикуларних рецептора у 10. торакални ганглион који
инервише умбиликални дерматом. Ширење инфекције на висцерални перитонеум
локализује бол у пределу десне илијачне јаме. Понекад је перфорација апендикса
праћена краткотрајним смирењем болова због декомпресије апендикса, а потом
се бол појачава и шири на читаву трбушну дупљу. Могућа атипична локализација апендикса је један од дијагностичких проблема. За акутни апендицитис је
карактеристичан највећи број погрешних дијагноза и закашњења у постављању
дијагнозе. Осим атипичне локализације, проблем су атипичне клиничке презентације код деце младђег узраста, гојазне деце или деце с менталном ретардацијом
(6). Осим детаљно узете анамнезе и комплетног прегледа, праћење стања детета
и понављање прегледа од стране истог лекара су кључни за постављањне дијагнозе. Ултрасонографија абдомена је данас од велике помоћи како у постављању
дијагнозе тако и у решавању могућих диференцијално дијагностичких налаза (7).
Локализовану болну осетљивост у пределу десног доњег квадранта абдомена као
и присуство локализованог мишићног дефанса увек треба схватити као акутни
апендицитис.
Инвагинација је најчешћи узрок интестиналне опструкције и бола у трбуху
код деце млађе од две године. Главни симптоми су болови у трбуху типа колика,
повраћање, евакуација крви и слузи пер ректум, летаргија. Болови се обично ја293
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вљају интермитентно у интервалу од 5 до 30 минута а између ових епизода дете
може изгледати нормално. Ултрасонографија,обичан снимак абдомена и иригографија су дијагностичке процедуре које у случају раног откривања омогућавају најчешће неоперативно лечењне инвагинације код деце (8).
Закључак
Бол у трбуху је један од главних симптома код деце с акутним хируршким
болестима. Карактеристика бола који има органски узрок је да не пролази а с
трајањем се поајачава или постаје сталан код деце с перитонитисом. Појачава се
при покрету. Редослед поступака до постављања дијагнозе има специфичности
за одређене узрасне групе а увек зависи од пажљиве клиничке евалуације и правилног избора дијагностичких процедура. Пажљиво узета анамнеза, комплетан
преглед болесника, по потреби и опсервација или поновљени преглед од стране
истог лекара могу смањити број погрешних или касних дијагноза код акутних хируршких болести. Иако је нативна радиографија абдомена инцијална дијагностичка процедура, ултрасонографија је још значајнија у диференцирању различитих
узрока акутног абдомена. Компјутеризована томографија и магнетска резонанција
су неопходне код деце с тешким повредама, туморима или атипичним клиничким
током у случају када после стандардних дијагностичких процедура има оправдања
за даља испитивања.
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17.1. УЛТРАЗВУК У ОБОЉЕЊИМА
УРИНАРНОГ ТРАКТА КОД ДЕЦЕ
Жељко Смољанић
Универзитетска дечја клиника, Београд
Од установа основне здравствене заштите до терцијaрних, ултразвук има
важно место у дијагностици, третману и дугорочном надгледању обољења
уротакта у деце. Ултразвуком се успешно дијагностикују урођене аномалије,
стечена обољења, тумори и повреде уротракта. Процена успешности лечења
патолошких стања уротракта је такође у домену ултразвука. Неке од дијагностичкотератапијских процедура се спроводе под визуелном контролом ултразвуком,
на пример: перкутана нефростомија, пункција и склерозација цисте, перкутана
биопсија бубрега или литотрипсија.
Циљ рада је да се полазницима Педијатријске школе презентују интересантни
ултрасонографски налази патологије уротракта у деце који илуструју место
ултразвука у радиолошком и клиничком дијагностичком алгоритму.
Најчешће индикације за преглед уротракта у деце ултразвуком су: позитиван
налаз на уротракту током пренаталног ултрасонографског скринига (1), инфекција
уринарног тракта (2), хематурија, дизурија и друге (3, 4).
У оквиру припреме болесника за преглед потребно је смањити количину
садржаја у цревима, пре свега гасова, добро хидрирати дете, умерено испунити
мокраћну бешику и психолошки припремити дете на сарадњу уколико то узраст
и стање болесника дозвољавају.
Преглед се у највећег броја деце може остварити конвексном ултрасонографском
сондом фреквенце 5 MHz. Код новорођенчади, одојчади и мање деце пожељна је
виша фреквенца 5–10 MHz, док се код крупније, старије и гојазне деце квалитетан
преглед добија сондама ниже фреквенце 2,5–5 MHz чији ултразвук дубље продире
у ткива.
Уротракт се не може прегледати изоловано од других абдоминалних органа, али
се током прегледа са посебном пажњом визуализују бубрези, уретери, мокраћна
бешика, а некада, током микције и уретра. За дијагностику обољења бубрега битно
је да испитивач води рачуна о следећим дијагностичким елементима.
Идентификација оба бубрега, ако су у телу присутни, некада је сложен задатак јер се, осим на уобичајеној, бубрег може наћи у ектопичној локализацији.
Притом се мора водити рачуна о потенцијалној каудалној, кранијалној или укрш297
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теној ектопији бубрега. Осим тога,
ектопичан бубрег не мора имати
уобичајену структуру већ може
изненадити својом измењеном
величином и ехоструктуром. Недостатак једног бубрега захтева
пажљиву експлорацију јединог
преосталог бубрега али и гениталног тракта болесника јер агенезија
бубрега може бити удружена са
анорхијом или аномаљом утеруса
и вагине (4).
Приказивање реалне величине, облика и контура бубрега су
битни за дијагностику аномалија
Потковичаст бубрег
масе бубрежног паренхима и разликовање хипоплазије од атрофије бубрега. Увећан бубрег, нормалне структуре
паренхима, указује на проблем контралатерално: слабљење или губитак функције
и/или масе. Увећање бубрега са променама у структури паренхима може наступити због инфламације (акутни пијелонефритис, фокални бактеријски нефритис),
трауме, акутног проблема у васкуларизацији, тумора, одбацивања трансплантираног бубрега.
Фетална лобулација је уочљива у узрасту новорођенчета али пролонгирано
може бити присутна и код детета старијег од 2 године и тада је не треба побркати
са ожиљцима након пијелонефритиса.
Аномалија облика бубрега се презентује различитим облицима фузије у
потковичаст бубрег. Фузионисани бубрези могу бити ектопични, измењене ехоструктуре у целини или делимично.
У процени ехоструктуре бубрега требало би анализирати синус и паренхим
бубрега. У новорођенчета је оскудна маст у бубрежном синусу, што значајно снижава његову ехогеност у поређењу са децом узраста неколико месеци или старијом. У синусу би требало уочити делове пијелокаликсног система, измерити
димензије његовог лумена и препознати промене у дебљини и структури зида.
Величину пијелона треба посматрати паралелено са степеном испуњености мокраћне бешике и степеном хидрације детета.
У паренхиму нормалног бубрега се увек диферентују кортекс и медула. Нормалан кортекс је хомоген, дискретно ниже ехогености у поређењу са паренхимом
јетре или слезине. У новорођенчета може бити изоехоген или незнатно повишене
ехогености у односу на паренхим јетре али то не мора бити знак обољења. Медула бубрега је хипоехогена. Некада је хипоехогена до мере да поједине пирамиде
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на попречном пресеку изгледају као цисте. Овакву сумњу би требало проверити
пресецима исте регије у другој равни, нпр. трансверзалој. Хиперехогеност медуле
бубрега је најчешће последица нефрокалцинозе медуларног типа (5). Изражена
медуларна нефрокалциноза не представља дијагностички проблем али су почетни
облици теже препознатљиви као и комбинација кортикалног и медуларнот типа
(6).
Фокалне промене у структури бубрежног парнхима су често цистичне. Цисте
могу бити врло мале, на граници препознатљивости ултразвуком (1–2 mm), велике (5–10 cm или веће), појединачне, малобројне или многобројне.
Било да су цистичне лезије генетски условљене (полицистична болест бубрега), удружене са системским болестима, настале због поремећаја у органогенези
(мултицистична дисплазија бубрега), стечене или да су манифестација
малигне болести (нефробластом),
ултразвуком се добро приказују и о
цистама добију битне информације,
а то су: број, величина и структура
цистичних лезија, њихова унутрашња структура, степен деструкције
бубрежног паренхима, топографски
односи према елементима у бубрежном синусу и према суседним органима, присуство удружених лезија
у другим паренхимским органима
Две велике цисте у паренхиму бубрега
(јетра). Код генетски условљених
полицистичних болести бубрега
ултразвуком би требало прегледати
и друге чланове исте породице, посебно децу.
Калкулоза бубрега се, као и нефрокалциноза, ултрасонографски
презентује хиперехогеним површинама у бубрегу, али је локализација
калкулуса у лумену пијелокаликсног система недвосмислен диференцијално дијагностички знак. Проширење лумена сабирног система
бубрега који је тада испуњен анехогеним урином значајно олакшава
Мултицистичан дисплазичан бубрег
прецизну локализацију калкулуса.
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Ако је калкулус у уретеру обично изазива релативну опструкцију са
проксималном дилатацијом лумена уретера и
зато калкулус треба тражити на најнижој тачки
проширеног сегмента
уретера или уротракта
уопште. Калкулуси у
ретровезикалном делу
уретера или интрамурални, нарочито ако
су малих димензија,
могу бити маскирани
акустичким ефектом
постериорног појачања
Калкулус бубрега без дилатације пијелокаликсног система на задњем зиду бешике.
Проблем се превазилази
сталним подешавањем
јачине звука у регији од
интереса.
Хидронефроза може
бити неопструктивне
природе (везикоуретерни рефлукс -ВУР трећег
до петог степена) или последица опструкције.

Када се има у виду
да први и други степен
ВУР-а није праћен дилатацијом уретера нити
пијелокаликсног система
и да се најчешће испољаНефрокалциноза медуларног типа
ва интермитенто, обично
при крају микције, јасно је да се ВУР ултразвуком не може поуздано искључити.
С друге стране, ултрасонографски налаз дилатације уретера и пијелокалискног
система и промена степена дилатације повезана са променом испуњености бе300
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шике није специфичан за ВУР и
не доказује његово постојање (7).
Осим тога, на истом уретерном
ушћу могућа је комбинација опструкције и ВУР-а (8). Због тога је
дијагностика ВУР-а ултразвуком
поуздана само уз употребу контрастног средства.
Код опструкције пијелоуретерског (УПС) или уретеровезикалног сегмента (УВС) степен дилатације уротракта је релативно
постојан током времена и не мења
се битно са степеном испуњености
бешике. Зато ултрасонографски
налаз хидронефроса са батичасто
дилатираним каликсима, лоптастим пијелоном и редукованим
парнхимом, без дилатације уретера, скоро непогрешиво указује на
опструкцију УПС.
Ултразвук комбинован са диуретским ренограмом и код пробраних пацијената са микционом
цистографијом даје солидну основу за одлуку о начину лечења или
надгледању болесника са дилатацијом уротракта (9).
Најсавременији радиолошки метод, магнетска резонанција,
даје посебан квалитет радиолошкој дијагностици уротракта.
Примењује са као статичка и екскреторна урографија. Бројне предности овог метода прате и недостаци: дужина прегледа, потреба за
анестезијом најмлађих, ограничена употреба и.в. контраста гадолинијума.

Хидронефроза због опструкције УПС праћена
израженом редукцијом паренхима

Слика Micky Mouse-a, типичан налаз
код опструкције УПС
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Због својих упоредних предности: неинвазиван, технички једноставан, лако
доступан и јефтин, ултразвук задржава своје важно место у алгоритму дијагностике обољења уротракта као иницијални метод за визуализацију морфологије и као
помоћно средство за спровођење других дијагностичких и терапијских процедура.
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17.2. МАГНЕТСКА РЕЗОНАНЦИЈА
АБДОМЕНА КОД ДЕЦЕ
Жељко Смољанић
Универзитетска дечја клиника, Београд
Као значајан технолошки напредак и алтернатива рендгенским прегледима
абдоминалних органа, магнетска резонанција (МР) или магнетска резонантна томографија (МРТ) ће се у педијатријској радиологији користити све више. Принципи формирања МР-слике овом методу дају предност и квалитет али истовремено
представљају ограничење и проблем у реализацији прегледа. Зато би педијатар,
који упућује дете на преглед, требало да познаје основе формирања МР-слике и
друге битне елементе прегледа: секвенца, контраст слике, трајање прегледа и појава артефаката.
Циљ рада је да полазнике Педијатријске школе, без превише детаљних и компликованих објашњена, упозна са основним принципаима формирања МР-слике
и да путем презентације типичних и интересантних налаза представи неке од МРметода који се користе у дијагностици обољења абдомена: паренхимских органа,
гастроинтестинума, уринарног тракта и билијарног стабла.
У клиничкој пракси, за формирање
слике путем магнетне резонанце користи се језгро водониковог атома које чини
један протон. Водоник је погодан јер га
већина ткива садржи у великој количини, а осим тога поседује релативно јак
магнетни момент - понаша се као мали
магнет са северним и јужним полом који
ротира око своје уздужне осе - спин.
Тело пацијента је у магнету (цев или
отвотени тип магнета) изложено јаком
Језгро водоника и његов
основном магнетном пољу, у литератури
магнетни момент.
обично означено са B0. Јачина поља медицинских дијагностичких апарата је најчешће у распону 0,2–3,0 Т (Тесла). Док
је тело ван магнета, осе језгара водоника (спинова) су анархично оријентисане у
простору. У магнету се осе спинова поравнају са уздужном осом основног магнет-
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ног поља и при том не мирују већ ротирају око уздужне осе магнетног поља B0, која
одговара уздужној оси тела. Фреквенција ротације зависи од јачине поља.

Језгро водоника пре и после ексцитације RF таласом.

Ради добијања МР-слике, у тело пацијента се упути радиофреквентни (RF)
електормагнетни талас (импулс) чија је феквенца једнака фреквенци ротације
спинова око осовине магнетног поља - резонантна фреквенција. Енергија радиоталаса се предаје језгру водоника само ако су у резонанцији - феномен нуклеарне
магнетске резонанције. Спинови су побуђени додатном енергијом (ексцитација)
и настављају ротацију али одмакнути од осе основног поља B0 за одређени угао
(угао отклона – flip angle). Ако је угао отклона 900 значи да спинови ротирају у
трансверзалној равни у односу на основно магнетно поље чија је оса у лонгитудиналној равни.
Језгра водоника својим појединачним намагне тисањем дају
з б и рн и в е к то р
магнетизације
(NMV) за свако
специфично ткиво у волумену који
се снима. Збирни
вектор магнетизације својом ротацијом индукује
електрични потенцијал у пријемном
Индукција МР-сигнала у пријемном RF-калему.
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радиофреквентном (RF) калему који је постављен око дела тела који снимамо.
Напон струје индуковане у калему је МР-сигнал.
Јачи МР-сигнал дају ткива која имају јачу магнетизацију - јаче намагнетисна.
Јачи сигнал је на МР-слици је представљен светлијим пољима (пикселима), слабији сигнал тамнијим пољима.
Контраст слике је добар ако је распон између ткива са високим (светла поља)
и ниским интензитетом сигнала (тамна поља) довољан да се и ткива са средњим
интензитетом сигнала могу добро уочити на снимку.
Три фактора утичу на контраст МР-слике. Концентрација водоникових протона (Proton density) и два времена повезана са процесом релаксације протона у
ткивима. Релаксација је процес одавања енергије (обрнут од ексцитације) и настаје
од тренутка када RF импулс престане да делује на водоникова језгра. То су:
• време Т1 – време опоравка лонгитудиналне магнетизације (recovery) у ткиву
због губитка енергије спинова који енергију предају околини и
• време Т2 – време губитака трансверзалне магнетизације (decay) у ткиву због
интеракције спинова.
Свако ткиво има специфично време Т1 и Т2 и оно је константа. За маст и воду
ове константе су потпуно различите: маст има кратко Т1 и кратко Т2 време, док
вода има дуго Т1 и дуго Т2 време.
Сва три механизма истовремено учествују у формирању контраста слике али
је један доминантан. Који механизам ће бити доминантан одређује се избором
погодних временских параметара снимања TR и ТЕ.
TR (Repetition time) је време од апликације RF импулса до апликације новог
RF импулса, изражено у милисекундама.
ТЕ (Echo time) је време од апликације RF импулса до максимума сигнала индукованог у пријемном калему, изражено у милисекундама.
Ако желимо да се контраст слике заснива на разлици у времену Т1 између
масти и воде, TR мора бити кратко. Тада ће маст имати јак сигнал и на снимцима
бити светла, док ће вода (ликвор, жуч, урин) бити тамна. Такве снимке називамо
Т1 weighted снимцима (Т1W).
Ако се контраст слике претежно заснива на разлици у времену Т2 између
масти и воде, ТЕ мора бити дуго. Тада ће вода (ликвор, жуч, урин) имати јак сигнал и на снимцима бити светла, док ће маст имати слаб сигнал и биће тамна. Такве
снимке називамо Т2 weighted снимцима (Т2W).
Када се контраст слике доминантно заснива на концентрацији протона водоника (Proton density), морају се умањити ефекти Т1 и Т2 контраста. То се постиже
дугим TR и кратким ТЕ временом. На снимцима су делови ткива са доста водоника
у саставу светлији док су делови са мало водоника тамнији. Ове снимке називамо
PD weighted (PDW). Компакта или кортикалис у кости, ваздух у плућима, гас у
цреву или калцификација у паренхимском органу ће због одсуства или врло ниске
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Т2W и Т1W снимак попречног пресека абдомена.

концентрације водоника у PDW или другој секвенци имати врло слаб или нулти
МР-сигнал и на снимцима ће бити веома тамни или црни.
TR (ms)

TE (ms)

Контраст

Кратко 200–700

Кратко 10–25

T1W

Дуго 1800 и дуже

Дуго 80 и дуже

T2W

Дуго 1800 и дуже

Кратко 10–25

PDW

Типичне вредности за TR и ТЕ у спин ехо секвенцама и контраст који продукују.
Преглед магнетском резонанцијом се састоји из више појединачних снимања
(секвенци) исте регије тела уз промену параметара снимања. Променом параметара МР-слика добија различит контраст. На тај начина се исто ткиво у различитим
секвенцама презентује различитим интензитетом сигнала. Тиме се добија увид у
морфологију и структуру нормалних и патолошки измењених ткива.
Секвенца МР снимања (1) (Pulse sequence) је низ RF и/или градијентских
импулса утврђеног трајања праћених очитавањем МР-сигнала, архивирањем и
математичком трансформацијом добијених података у циљу добијања МР-слике.
Секвенце су различитог трајања, од 10-20 секунди до 2-5 минута, у просеку. Укупно, преглед магнетском резонанцијом у деце траје 45-90 минута, зависно од врсте
прегледа, сарадње болесника и анестезије која је за најнижи узраст неопходна.
Секвенцу карактерише више параметара али су основи време TR, ТЕ изражени у милисекундама и угао отклона (flip angle) код градијент ехо секвенци. Две
основне врсте МР-секвенци које се користе за снимање било које анатомске регије укључујући и абдомен су: спин ехо (Spin echo - SE) секвенце и градијент ехо
(Gradient echo – GE, GRE) секвенце.
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У спин ехо секвенци за ексцитацију спинова се користи RF импулс од 900 који
сву лонгитудиналну магнетизацију спинова трансформише у трансверзалну. Затим, у трансверзалној равни, несклад у ротацији спинова (dephasing), који неизбежно настаје због нехомогености поља, компензује помоћу RF импулса од 1800
који натера спинове на складне осцилације (у фази) тако да се у пријемном калему
добије јачи МР-сигнал, тзв. спин ехо.
У градијент ехо секвенци ексцитациони RF импулс може бити различитог
интензитета и одбацује лонгитудиналну магнетизацију за било који угао (не само
900). Затим, несклад у ротацији спинова компезује помоћу градијената. Градијенти
су навоји жице унутар тела магнета који променом јачине магнетског поља натерају спинове на складне осцилације (у фази) тако да се у пријемном калему добије
јачи МР-сигнал, тзв. градијент ехо.
У употреби су и бројне друге секвенце са модификацијама и побољшањима.
Унапређења увек имају за циљ краће трајање прегледа, већи комфор за пацијента,
мање артефаката и више корисних информација значајних за формирање слике и
дијагностику. Специјалне секвенце су развијене за више посебних врсте снимања
као што су МР-ангиографија, дифузиона и перфузина снимања, МР-спектроскопија, функционална МР снимања и друга.
МР дијагностика патолошки измењених ткива, посебно тумора, значајно се
побољшава применом контрастних средстава. Најчешће коришћено парамагнетно
контрастно средство гадолинијум (Gd) након и.в. убризгавања мења интензитет
сигнала тако што скраћује време Т1 за ткива у која доспе. Дистрибуција контраста
у паренхимским органима зависи од васкуларизације ткива. Узастопне Т1W (обично градијент ехо) секвенце успешно приказују распоред контрастног средства
у ткивима. Постконтрастно појачање сигнала можемо пратити пo фазама. У раној
артеријско-капиларној фази појачаним сигналом се истичу хиперваскуларизоване лезије. У јетри се током портално-венске фазе од нормалног паренима јетре

Постконтрастно појачање интензитета сигнала крвних судова и паренхимских органа
абдомена у секвенци THRIVE (Т1- TFE са супресијом сигнала масти - SPAIR)
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максимално демаркирају хиповаскулрне лезије, док се у касној паренхимској фази
приказује депоновање контрастног средства у интерстицијум едематозног и малигног ткива али и здравог паренхима јетре.
За преглед абдомена у деце користе се секвенце на бази Т1 или Т2 контраста
уз примену разиличитих техника снимања: спин ехо (SE), брзи спин ехо (FSE,
TSE) или градијент ехо (GE, FFE), ултра брзи градијент ехо (TFE, TurboFLASH )
секвенце са супресијом сигнала масти и уз примену контрастног средства.
За елиминацију респираторних покрета, који на снимцима изазивају артефакте,
користи се или снимање на дах или респираторни „тригеринг“. Код старије деце се
може добити задржавање дисања (Breathold-BH) у трајању 10-20 секунди и у том
интервал се оствари за то предвиђена секвенца. Сензор респираторних покрета
грудног коша омогућава респираторни тригеринг. Пацијент тада слободно дише
(Free breathing – FB), а систем за снимање користи само експиријум.
У обе варијанте се често користи техника Single-Shot (SSh-TSE, HASTE, SSFSE)
код које се након једне ексцитације спинова добју потребни подаци о МР сигналу
тако да је снимање једног слоја краће од једне секунде. Због тога је утицај сарадње
пацијента на квалитет снимања умањен. Контраст слике је одређен временима
TR и ТЕ. Користи се за снимање органа чија ткива имају релативно дуго Т2 време:
панцреас, уротракт, билијарно стабло, јетра, слезина.
МР-холангиопанкреатографија (MRCP) (2) је неинвазивна техника за
визуализацију жучне кесе, билијарног стабла
и панкреатичног дуктуса (3). Употребом SSh
технике са врло дугим временом ТЕ (преко 2000
ms) фаворизује се Т2 контраст слике и добија
добар приказ статичне течности која испуњава
лумен жучних и панкреатичног канала.
Истовремено је сигнал из паренхимских органа
веома ослабљен. Потребно је да пацијент не
узима храну 4-6 сати пре снимања. За 3D-MRCP
у току снимања се прави већи број танких
пресека у короналној равни, а након снимања
се компјутерски прави 3D-реконструкција
употребом MIP функције (Maximum intensiy projection). Помоћу MRCP се најчешће
дијагностикују патолошки садржај у лумену
жучне кесе (конкреметни, тумор), морфолошке
промене билијарног стабла, опструкција
холедохуса или циста холедохуса.
МР урографија (MRU) (4) може бити
МР урографија, опструкција УПС
статичка
или екскреторна. Код статичке МР
десног бубрега
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урографије пијелокалискни систем бубрега, уретери и мокраћна бешика ће бити
прецизно приказани као колекције статичне течности секвенцама са дугим ТЕ и
изразитим Т2 контрастом (FSE или SSh). Због тога ће присуство опструкционе
уропатије праћене дилатацијом лумена или присуство калкулуса бити добро демонстрирани. Код екскреторне МР урографије најпре се интравенски апликује
парамагнетно контрастно средство – гадолинијум. Затим се брзим, поновљеним
секвенцама приказује динамика његове акумулације у паренхиму бубрега и екскреција гломерулском филтрацијом кроз мокраћне канале. Гадолинијум скраћује
време Т1 за урин и зато се за визуализацију његове екскреције користе Т1W градијент ехо секвенце уз супресију сигнала масти и других меких ткива. Да би екскреција гадолинијума била могућа бубрежна функција мора бити очувана. Претходна
хидрација пацијента и апликација диуретика побољшавају приказ пијелокаликсног система који није дилатиран. Осим приказа морфологије мокраћних канала
екскреторнa урографија даје добар увид у морфологију паренхима и екскреторну
функцију бубрега (5, 6).
МР ентерографија (МRЕ) (7, 8) је преглед намењен снимању танког црева,
погодан за дијагностику хроничне инфламаторне болести црева или тумора цревног зида. За снимање се паралелно користе перорално и интравенско контрастно
средство. Након 4-6 сати без хране, болесник конзумира перорално контрастно
средство (до 1200 ml) најмање сат времена пре снимања. Позитивно перорално
МР контрастно средство (нпр. водом разблажени гадолинијум) појачава интензитет сигнала у лумену црева и користи се са Т1W секвенцама. Негативно
контрастно средство снижава интензитет сигналa у лумену црева и користи
се са Т2W секвенцама (оксид гвожђа,
GastrpmarkTM). Као негативно контрастно средство се користе и природни сок
од боровнице (9) или ананаса јер садрже
манган и оксид гвожђа. Својим волуменом контрастно средство испуњава и
отвара лумен црева и истовремено даје
контраст у односу на зид црева који се
боље демаркира тако да се може проценти његова дебљина.
После интравенски апликованог
контраста (гадолинијум) начине се сукцесивна снимања црева на 1, 3 и 5 минута и прати појачање интензитета сигнала зида црева. МР ентерографијом се
МР ентерографија
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могу уочити задебљање цревног зида (преко 3 mm), едем и фиброза зида, улцерације, хипервасукларизација мезентеријума, реактивна лимфаденопатија, као и
компликације инфламаторних болести - ентерална фистула, апсцес или опструкција црева.
Преглед абдомена у деце помоћу магнетске резонанције има још много аспеката који у овом тексту нису поменути. На безбедност се ипак мора скренути
пажња. Гвоздени и други метални предмети са особинама магнета, без обзира на
величину (кључ, оловка, боца за кисеоник, метална колица ...), не смеју се уносити
у просторију за преглед јер у јаком магнетном пољу постају опасан пројектил који
може нанети веома тешке и фаталне повреде присутним особама. Јако магнетно
поље угрожава болеснике са пејсмекером, кохлеарним имплантатом, металном
протезом, васкуларим клипсевима... Да би се незгоде спречиле посетиоци МРдијагностике: болесници родитељи или медицинско особље, морају стриктно поштовати упозорења и упутства персонала тренираног за рад у јаком магнетном
пољу.
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18.1. ЕГЗАНТЕМИ У ДЕЧЈЕМ УЗРАСТУ
Милош Николић
Институт за дерматовенерологију, Клинички центар Србије, Београд
Егзантеми (грчки exanthema – ерупција, оспа) представљају један од најчешћих
типова реакције на кожи деце. Могу бити изазвани лековима, инфекцијом, а често
настају и као вид реакције на лек дат у току инфекције – нпр. ампицилин или амоксицилин у току инфективне мононуклеозе (1, 2). Карактеристичним егзантемом
на кожи се манифестују и инфективне болести као што су варичела, морбили,
скарлатина, рубела. Такође, егзантеми се јављају и у току инфекције coxsackie вирусима, echo вирусима и вирусима из групе ентеровируса.
Клиничка слика. Егзантеми се одликују симетричном ерупцијом која захвата
труп, лице, проксималне делове екстремитета, а од ефлоресценција су најчешће
присутне папуле, макуле, ређе се налазе везикуле и пурпура. Промене настају нагло, често су праћене пруритусом, некада супфебрилношћу или фебрилношћу, а
поједине лезије, за разлику од уртика, трају и више дана. Морфолошки се разликују скарлатиниформни, морбилиформни, розеолиформни и макуло-папулозни
егзантем (1).
Надаље ћемо говорити о егзантемима изазваним лековима. Егзантеми су најчешћи вид нежељене реакције на лекове. Лекови који најчешће изазивају егзантеме
су антибиотици (ампицилин, амоксицилин, цефалоспорини, итд), сулфонамиди,
нестероидни антиинфламатрорни лекови, антиепилептици итд. Промене на кожи
се јављају 5 до 14 дана од почетка примене лека, најчешће после око 7 дана.
Патогенеза егзантемских реакција изазваних лековима је комплексна, многи
аспекти су још увек нејасни, а сматра се да је најважнији IVb i IVc тип реакције
преосетљивости, посредован Т лимфоцитима (3).
У постављању дијагнозе, од највећег значаја је детаљна анамнеза: претходно
искуство са узимањем суспектног лека, време узимања лека, време појаве ерупције,
доза лека, резултат изостављања лека и евентуалног поновног увођења лека.
Уколико је неопходно утврдити који је лек изазвао ерупцију, може се, по
потпуном повлачењу промена, спровести епикутано (patch) тестирање, које није
100% поуздано, а понекад није ни сасвим безбедно (могућност индукције и тежих
форми реакције, чак до токсичне епидермалне некролизе – syndroma Lyell).
У диференцијалној дијагнози су најважнији вирусни егзантеми. Промене
изазване вирусима захватају и усну дупљу, док је код медикаментних ерупција
усна дупља најчешће поштеђена. Код вирусних егзантема, пруритус је мање изра313
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жен или одсутан (4). Вирусни егзантеми су праћени променама у крвној слици, а
серолошким методама се могу доказати специфична IgM i IgG антитела у серуму
пацијената (5).
Лечење. Одмах треба искључити суспектан лек/лекове, а уколико се ради о
неопходним лековима или лековима од виталног значаја, дају се медикаменти
сличних ефеката а различите структуре. Обично се пер ос дају неседативни H1
антихистаминици (лоратадин, деслоратадин, цетиризин или левоцетиризин), а
локално се примењују дермостероиди средње јачине. Уколико је ерупција веома
интензивна, а вирусна инфекција није установљена, може се краткотрајно дати и
општа кортикостероидна терапија - преднизон 0,5–1 mg/kg (1-3).
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18.2. УРТИКАРИЈА
У ПЕДИЈАТРИЈСКОЈ ПРАКСИ
Милош Николић
Институт за дерматовенерологију Клинички центар Србије, Београд
Уртикарија је често обољење у дечјем добу. Епизоду уртикарије је бар једном
у животу имало око 10% деце школског узраста, а чак 20–25% особа у одраслом
добу (1, 2).
Клинички, обољење се одликује ерупцијом дермалних ексудативних папула
и плакова, који могу да се сливају, уз изражен пруритус. Појединачне промене
трају неколико сати, затим се губе, а јављају се нове лезије. Појединачне папуле и
плакови у типичном случају не трају дуже од 24 сата, а само обољење може трајати
данима, недељама и месецима.
Акутна уртикарија, према дефиницији, траје до 6 недеља, док се обољење које
траје дуже од 6 недеља означава као хронична уртикарија.
Ангиоедем (oedema Quincke) је патогенетски истоветан процес, али захвата
дубље структуре, нарочито у зонама где се налази тзв. растресито везивно ткиво,
као што су очни капци, усне, лице, језик, генитални регион.
Акутна уртикарија
Код деце, најчешћи узрочници акутне уртикарије су инфекције, лекови и храна (Табела 1).
Највероватнији узрок акутне уртикарије се налази или претпоставља код
40–90% пацијената.
Код деце млађе од 6 месеци, најзначајнији етиолошки фактор је кравље млеко.
Код старије деце, инфекције и лекови су најчешчће заступљени, док су физички
фатори значајни у етиологији хроничне уртикарије.
Од нутритивних агенаса, код млађе деце, „тригери“ су често и јаја, соја, кикирики, док су код старије деце значајни риба, плодови мора, ораси и кикирики (3).
Хронична уртикарија
Хронична уртикарија (ХУ) је код деце ређа него код одраслих особа. Хроничне
уртикарије су најчешће идиопатске или аутoимунске уртикарије.
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У литератури се наводи да код ХУ и сензибилизација на полен брезе, због
укрштене сензибилизације на антигене појединог воћа и поврћа (јабука, крушка,
шљива, бресква, трешња, бадем, лешник, шаргарепа), може бити од значаја у етиологији код појединих пацијената (4).
Највероватнији узрок хроничне уртикарије се налази или претпоставља код
15-60% пацијената (1). Код деце са хроничном уртикаријом, аутоимунска уртикарија се доказује у око 30% случајева, што у садашњем тренутку смањује проценат
хроничне идиопатске уртикарије на око 20% (2).
Хронична уртикарија се повезује са повећаном инциденцијом аутоимунских
болести, пре свега тиреоидне жлезде. Код одраслих пацијената са ХУ, учесталост
аутоимунских болести тироидне жлезде је 14–33%, а код деце око 4,5%. С обзиром
да је у општој популацији деце учесталост аутоимунских болести тирeоидне жлезде 0,35–1,6%, може се говорити о значајној удружености (5).
Код неке деце, мада је ова удруженост значајнија код одраслих, инфекција са
Hеlicobactеr pylori може довести до ХУ (1, 2).
Табела 1. Узроци уртикарије код деце
Инфекције
Вируси (хепатитис Б, инф. мононуклеоза, инфлуенца, адено и ентеровируси)
Паразити (Toxocara canиs, хелминти)
Лекови
Пеницилини и цефалоспорини
Нестероидни антиинфламаторни лекови (ибупрофен, напроксен и др.)
Хистаминолибератори (кодеин, радиоконтрастна срредства)
Храна
Протеини крављег млека (нарочито деца млађа од 6 месеци)
Јаја (нарочито некувано беланце)
Ораси и кикирики
Риба и плодови мора
Егзотична воћа (укрштена реактивност са протеинима латекса)
Адитиви хране (тартразин, Na-бензоат, К-метабисулфит и др.)
Убоди инсеката
Хyменоптера
Физички агенси (за хроничну уртикарију)
Дермографизам, уртикариjа холинергика, уртикариjа е фригоре
Идиопатски

Лечење
Основни лекови у терапији свих облика уртикарије су H1 антихистаминици.
Могу се применити како класични, седативни (прометазин, фенирамин, кетоти-
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фен и др), тако и новији неседатвни лекови (лоратадин, деслоратадин, цетиризин,
левоцетиризин и др). Избор антихистаминика највише зависи од личног искуства
лекара који прописује лек. Може се применити и комбинација 2 антихистаминика
(1, 2, 6, 7).
Код акутних, бурних уртикарија, поготово уколико су праћене и ангионеуротским (Quinckе-овим) едемом, даје се и адреналин с.ц. уз прво парентералну а
касније пероралну кортикотерапију, са постепеним снижавањем дозе, током 7–14
дана (1, 2, 6, 7).
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18.3. ГЉИВИЧНА ОБОЉЕЊА КОЖЕ
У ДЕЧЈЕМ УЗРАСТУ
Милош Николић
Институт за дерматовенерологију, Клинички центар Србије, Београд
У дечјем узрасту, гливична обољења коже или дерматомикозе се често дијагностикују. У најчешће форме обољења из ове групе спадају инфекција коже која
нија обрасла терминалном длаком - tinea corporis или tinea cutis glabrae, и инфекција капилицијума - tinea capitis (1, 2).
Tinea corporis се јавља на зонама које нису обрасле терминалном длаком. Предилекциона места су лице, труп и екстремитети. У нашој средини деца овај облик инфекције најчешће добијају играјући се са домаћим животињама, нарочито
мачићима и штенадима, као и у контакту са другим животињама, а могућа је и
интерхумана трансмисија када се ради о антропофилним узрочницима. Најчешћи
узрочници код нас су Microsporum canis и Trichophyton mentagrophytes var. granulare
(оба специјеса су зоофилни) и Microsporum audouinii (антропофилни специјес).
Клинички, промене се манифестују као јасно ограничене, еритематозне, често
ануларне плочице са сквамом или крусто-сквамом на површини, пречника од 1
до неколико сантиметара, при чему лезије показују тенденцију ка центрифугалном ширењу, док у центру промена долази до делимичне регресије инфламације.
Пруритус је обично присутан. Може постојати само једна лезија, али је обично
број промена већи, када се користи термин тинеа кутис глабре дисемината. Појединачне ануларне лезије се могу сливати, градећи полицикличне форме на кожи.
Дијагноза се поставља директном микроскопијом и култивисањем на Сабуровом
агару (2).
Лечење. Уколико су промене малобројне, у терапији се може применити само
топикални антимикотик нпр. клотримазол, миконазол или циклопироксоламин
у облику крема 2 пута дневно током 3–4 недеље. У неким случајевима се локално
може применити и класични магистрални препарат Unguentum Whitfield. Ако су
промене дисеминоване даје се и системска терапија, најбоље итраконазол 5 mg/kg
или гризеофулвин 15–25 mg/kg током 2–4 недеље. Општа терапија се увек комбинује са локалном (3).
Tinea capitis може имати два облика – површински (tinea capitis superficialis) и
дубоки (tinea profunda capitis или kerion celsi). У Србији је суперфицијални облик
најчешче изазван M. canis i M. audoiunii, a kerion celsi T. mentagrophytes var. granulare
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(1, 2). У ређим случајевима, дубоки облик – kerion може бити изазван и M. canis –
тзв. kerion microsporicum.
Клиничка слика суперфицијалне микроспорије се одликује овалним зонама
пречника од 1 до 4-5 cm на којима је длака преломљена, а на чијој се површини
налази ситна беличаста питиријазиформна сквама. Kerion celsi се одликује појавом једне или неколко еритематозних плоча пречника од 1 до 5-6 па и више cm на
којима постоје сливене фоликуларне пустуле из којих се сецернира пус и слепљује
длаку. Код свих форми tinea capitis постоји регионална лимфаденопатија. Дијагноза се поставља на основу клиничке слике, прегледа под Wood-oвом лампом,
директног миколошког налаза (КОХ препарат) и културе на Sabouraud-овом агару.
Под Wood-овом лампом стабла преломљене длаке инвадирана гљивицама рода
Microsporum флуоресцирају зелено.
Лечење. У терапији свих облика се мора дати системски антимикотик. У новије
време се највише примењује итраконазол у дози од 5 mg/kg, током 2 до 5 недеља, а
може се давати и гризеофулвин 15–25 mg/kg, током 4 до 6 недеља (1, 2). Уколико је
узрочник из рода Trichophyton, може се примењивати и тербинафин 5–6 mg/kg. Уз
системску терапију је потребна и локална терапија – одговарајућа тоалета промена
(прање, бријање захваћених зона) и примена топикалних антимикотика – клотримазол, миконазол, циклопироксоламин, итд. Код терапије keriona, због копатогене
улоге Staphylococcus aureus-а, током првих 7–10 дана перорално се даје и цефалексин или фусидинска киселина или азитромицин, уз локалне антибиотике током
неколико дана (гентамицин или фусидинска киселина). Изузетно је важна локална
обрада промена код keriona – епилација инвадираних длака, бријање околине плоча, што омогућава адекватну примену и ефекат локалних антимикотика. Уколико
се kerion на време не дијагностикује и енергично и адекватно не лечи, оставља за
собом иреверзибилну цикатрицијалну алопецију (2).
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