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РЕЦЕНЗИЈA

У Зборнику предавања XIX семинарa Педијатријске школе Србије прија-
вљена су 54 предавања, од тога 7 чији су аутори из суседних земаља (4 из Маке-
доније и 3 из Хрватске). Тематске области обухватају све педијатријске дисци-
плине као и радове из дечје хирургије, отоларингологије, клиничке фармаколо-
гије и социјалне педијатрије .

Тематске области и број предавања по појединим областима: социјална пе-
дијатрија 4, кардиологија 3, неонатологија 3, адолесценција 3, генетика 2, ме-
таболизам 3, исхрана 4, гастроентерологија 4, пулмологија 4, нефрологија 3, 
имунологија 2, хематоонкологија 4, ендокринологија 4, интензивна терапија 3, 
хирургија 3, оториноларингологија 1, клиничка фармакологија 1.

Већи број радова посвећен је обољењима којима се баве педијатри-клини-
чари у односу на радове намењене педијатрима примарне здравствене заштите 
(2,7:1), што се неоправдано понавља готово сваке године. У 8 радова распра-
вљано је o проблемима који су од интереса и за једне и за друге. 

У погледу стручно-научног нивоа већина радова задовољава високе стан-
дарде Школе. Ипак би требало истаћи радове у оквиру симпозијума о дијабе-
тесу мелитусу у којима је изложен савремени приступ свим аспектима ове све 
чешће болести дечјег доба.

У раду „Исхрана као хронобиолошки чинилац метаболичке хомеостазе“ 
зналачки су изнета нова сазнања о исхрани, али без искристалисаних практич-
них упутстава. Верујемо да ће се та упутства ускоро наћи у неком од Прируч-
ника за исхрану одојчади и деце.

Похвалу заслужују и многи други радови, али, ограничени простором, на-
водимо иновативне радове о социјалним детерминантама здравља и епигене-
тици у којима се указује на могућност превенције многих болести. Рад „Пер-
сонализована медицина:мит или реалност“ представља новину у правом сми-
слу те речи. У њему аутор, приказујући лечене болеснике, пружа доказе да ова 
терапија све више престаје да буде мит, а све више постаје реалност.

Ставови изнети у већини радова усклађени су са најновијим стручним и 
научним сазнањима. Писани су јасним и разумљивим стилом уз прихватљив 
степен коришћења страних речи и израза. У радовима је запажен мањи број 
стручних грешака, али се наилази и на недовољно јасне дефиниције појмова, 
рогобатност стила писања, непрегледност графикона, неповезаност литера-
туре са текстом и друге грешке, што указује на немарност појединих аутора. 
То намеће питање зашто неки аутори, универзитетски професори, не поштују 



Школу која има респектабилну традицију, стечену трудом многих посленика, 
и веома висок стручно-научни стандард. Таква Школа требало би да им служи 
на част.

Надамо се да ће 2017. године, када Школа слави јубилеј - 20 година постојања, 
наведени недостаци бити сведени на најмању могућу меру.

Београд, 28. мај 2016. год.

Др Боривој Марјановић, научни саветник
Др Невенка Рончевић, професор емеритус
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3

1.1. КАКО СЕ УТИЦАЈИ СОЦИЈАЛНЕ СРЕДИНЕ 
УГРАЂУЈУ У БИОЛОШКУ СТРУКТУРУ 
ОРГАНИЗМА

радован богдановић

Увод

Деца и адолесценти, одрастајући у комплексном окружењу, почев од породи-
це па до државне заједнице и шире, изложени су разноврсним утицајима средине 
који могу да на неповољан или повољан начин делују на њихово актуелно и бу-
дуће здравље и добробит. Ови утицаји испољавају своје деловање и пре рођења па 
је стога значајно да се опсег посматрања прошири и на овај период. У последњих 
двадесетак година тежиште у разумевању чинилаца који утичу на здравље пре-
нето је са личних фактора ризика односно заштите на социјалне структуре које 
обликују могућности за здрав живот. Фокус је померен на социјални контекст, 
тзв. социјалне детерминанте здравља (СДЗ) и на начине којима се услови физич-
ке и социјалне средине преводе у последице по здравље.

Напреци у биолошким, бихевиоралним и друштвеним наукама обогати-
ли су наша знања о томе како најразноврснији утицаји из животне средине 
(екологија) утичу на способност учења, адаптивно понашање и доживотно со-
матско и ментално здравље. Сада смо наоружани новим сазнањима о штет-
ним утицајима токсичног стреса на развој мозга као и о томе да многе болести 
одраслих особа воде порекло из најранијег доба живота, рачунајући ту и пре-
натални период. Из перспективе животног циклуса, необично је важно да се 
разуме да догађаји (искуство) из овог периода могу да обликују здравље током 
целог живота с могућношћу преноса утицаја и на наредне генерације. Другим 
речима, искуства из најранијег детињсатва и утицаји социјалне средине могу 
да буду уграђени у биолошку структуру организма.

шта сУ социјалне одреднице здравља?

Дефиниција социјалних детерминанти (одредница) здравља (СДЗ) Светске 
здравствене организације (СЗО) прилично је широка: то су „услови у којима 
се људи рађају, одрастају, живе и старе, тј. економске, политичке, социјал-
не, срединске и културалне околности које утичу на здравље појединца и 
популације“(1). Према томе, може се рећи да СДЗ обухватају све немедицинске 
факторе који утичу на здравље појединца и заједнице. 
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Концептуални оквир СЗО разликује „структурне детерминанте“ и „интермедијарне де-
терминанте“. Прве обухватају све социјалне и политичке механизме који генеришу, струк-
туришу и одржавају социјалну стратификацију (стање неједнакости између појединаца у 
друштвеном систему): руковођење, макроекономска политика, социјална политика, јавне 
службе (просвета, здравство, социјална заштита), култура и друштвене вредности. Термин 
„социјално-економска позиција (статус)“ често се користи у истом или сличном значењу 
као термини „друштвена класа“ и „социјална стратификација“. 

Социоекономски статус (СЕС) се дефинише као друштвено условљени економски фак-
тори који утичу на то које позиције заузимају појединци или групе у оквиру стратифика-
ције друштва. Показатељи СЕС су материјално стање (засновано на актуелним и акумули-
саним приходима и иметку), образовни ниво, приступ жељеним активностима (запослење/
занимање), политичка права, социјална умреженост, околина. 

Социоекономски статус је међу најзначајнијим одредницама здравља током целог 
живота. Деца су најугроженији део популације од ефеката неповољног социоекономског 
стања. Сиромаштво и низак социоекономски статус повезани су с повећаним ризиком за 
ниску тежину на рођењу, за смртни исход у првим годинама живота, за оболевање од акут-
них и хроничних болести и за поремећаје менталног здравља.

„Интермедијарне (проксималне) детерминанте“ обухватају услове свакодневног жи-
вота и рада, квалитет породичне средине, расположивост хране, становање, могућност 
рекреацију, бихевиоралне, психосоцијалне чиниоце и сам здравствени систем. Проксимал-
не детерминанте су генерисане социјалном стратификацијом која је производ структурних 
детерминанти, али су генерисане и преко културалних, религиозних и фактора заједнице. 
Проксималне детерминанте установљавају индивидуалне разлике у експозицији и осетљи-
вости на факторе који угрожавају здравље (1). 

Непосредне социјалне детерминанте здравља обухватају ставове, уверења, знања о 
здрављу и понашању појединца која утичу на здравље (на пример: пушење, конзумирање 
алкохола, нездрава исхрана, физичка неактивност, хигијенске навике). Непосредне ДЗ су 
крајње у хијерархији СДЗ и обликоване су детерминантама вишег реда, тј. чиниоцима који 
играју основну каузалну улогу и пружају најзначајније прилике за побољшање здравља и 
смањење разлика у здравственом стању.

Једна друга концепцијска поставка (Robert Wood Johnson Foundation Commission) (2), 
полази од тога да се непосредне детерминанте здравља појединца – понашање које утиче 
на здравље и прихватање препоручених медицинских интервенција – не налазе у вакууму. 
Оне се формирају под утицајем „усходних“ детерминанти које су у вези са условима жи-
вота у непосредном окружењу и са условима на радном месту, а ови, пак, могу да утичу 
на здравље директно (на пример, преко изложености токсичним материјама или стресним 
догађајима) или индиректно (формирањем ставова/навика везаних за здравље појединца 
и породице). На здравље не утичу само услови у радној и животној средини, него, још и 
више, детерминанте које су више на хијерархијској лествици и које одражавају економске и 
друштвене ресурсе и могућности које су на располагању за уживање у здравијим условима 
живота и рада (графикон 1) (3).

Степен ризика за неповољне последице по здравље у тесној су вези са степенима про-
мена у социоекономском статусу и изражава се у облику тзв. социјалног градијента. Ова 
повезаност нарочито је изражена када се посматрају приходи домаћинства, образовни 
ниво и положај у хијерархији на послу. Градијент има усходни смер – здравствено стање 
појединца или групе побољшава се упоредо с порастом социоекономског статуса. Од уп-
раво споменутих чинилаца, нарочити значај, осим имовног стања (прихода) придаје се об-
разовном нивоу. Образовање испољава дугорочни утицај на здравствено стање најмање на 
три начина: (1) повећање знања утиче на прихватање здравих стилова живота и редукцију 
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ризичног понашања; (2) виши ниво едукације омогућава запослење с већим приходима, 
бољим условима рада и другим погодностима за здравији живот; (3) психобиолошки про-
цеси, као што су лакше решавање проблема, борба са стресом, осећање важности социјалне 
позиције, социјална подршка и умреженост, такође су у тесној вези са степеном образовања 
и могућности које оно пружа (2,3).

Графикон 1. Утицаји на здравље: шта све обликује услове који утичу на 
здравље? (преузето из реф. 3 и 9)

О односу значаја за здравље и здравствено стање појединца и популације медицинских 
интервенција и СДЗможе се рећи да су стриктно медицински узроци одговорни само за 
око 15% превентабилног морталитета. У бројним истраживањима показано је да је брзо и 
постојано снижење стопе морталитета у западноевропским земљама започело деценијама 
пре него што су у праксу уведене тековине модерне медицине, као што су антибиотици и 
јединице за интензивну негу. Драматично повећање очекиване дужине живота на рођењу 
у 19. и почетком 20. века било је резултат побољшаних услова живота, укључујући исхра-
ну, санитарне мере и снабдевање чистом водом. Ограничени утицај медицинских мера на 
здравствено стање видљив је и на примеру В. Британије: иако су 1948. године медицин-
ске интервенције постале доступне свима, у наредним деценијама продубљена је разлика 
у морталитету између социјалних класа. Неједнакости у здрављу између социјалних класа 
могу се наћи и у другим земљама Европе, упркос универзалној доступности медицинских 
мера. Ово не значи да медицинске мере немају утицаја на здравље већ да нису једине са 
тим утицајем и да су од много ограниченијег значаја него што се обично мисли, нарочито у 
погледу ризика за оболевање и повређивање (3).



6

Радован Богдановић

Биолошки механизми Утицаја социјалних 
детерминанти на здравље

У последњих двадесетак година у значајној мери су расветљене везе између 
СДЗ и биолошких механизама одговорних за здравствене последице њиховог 
деловања. У изучавању ових веза постоји неколико приступа од којих издваја-
мо два наредна.

У првом приступу (social disadvantage approach) у средишту пажње је веза 
између здравља и услова живота и рада, образовања, прихода и имовног стања 
и расне или етничке припадности. Неповољнији социјални и социјално-еко-
номски статус у вези је са лошијим здрављем, уз постојање растућег градијен-
та који повезује неповољан социјални положај и лошије здравствено стање. 
Према овом приступу, услови живота и СЕС утичу на појаву бројних болести 
преко вишеструких фактора ризика и због ограниченог приступа ресурсима 
за смањење ризика и побољшање здравља, а ови ефекти се репродукују током 
дужег временског периода (2). Непосредно окружење може да утиче на здра-
вље преко својих физичких карактеристика (квалитет воде и ваздуха и сл.), 
расположивости и квалитета услуга (транспорт, школе...) и друштвених одно-
са у локалној заједници. 

Утицај средине на радном месту остварује се преко њених физичких карак-
теристика (ризик за повређивање, бука, вентилација, седентарни начин оба-
вљања посла), психосоцијалних аспеката (незадовољство зарадом, високи за-
хтеви на послу) и социјалних аспеката (односи са сарадницима). О вези између 
образовања и здравља већ је било речи.

Утицај материјалног стања појединца/породице може бити директан, али 
се рефлектује и преко низа других релевантних фактора (образовање, непо-
средно окружење, услови на раду, социјални статус).

Расизам означава дискриминаторска деловања и ставове према особама /
групама засноване на њиховој расној или етничкој припадности. Сегрегација 
према месту становања, уз неквалитетне услове за живот пример је институ-
ционалног расизма. Расизам утиче на здравље и преко хроничног стреса (сва-
кодневне микроагресије: вербална или бихевиорална, намерна или ненамерна 
омаловажавања/увреде) којем су особе друге расне/етничке припадности чес-
то изложене. 

Неповољни социјални и социоекономски услови често проузрокују хро-
нични стрес, који преко бројних биолошких система може да оштети виталне 
органе и да доведе до раније појаве или брже прогресије хроничних болести. 

У средишту пажње теорије животног циклуса (life course, life cycle) јесте 
веза између здравља одрасле особе и критичних или сензитивних периода 
изложености ризицима по здравље пренатално и у раном детињству, као и 
динамике везане за кумулативну експозицију. Овим концептом се објашњава 
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како искуства/догађаји (нарочито они у вези са лошим економским стањем и 
често пратећим неповољним социјалним статусом) у раном узрасту могу да 
обликују здравље током целог живота и да потенцијално утичу на здравље 
наредне генерације. Према овој теорији, СДЗ могу да испоље свој утицај на 
три начина.

Утицај изложености ризицима пренатално или у најранијем детињству (тј. 
у критичним или сензитивним периодима развоја) може да буде видљив тек 
после низа година, после одређеног латентног периода и испољава се неза-
висно од утицаја којима је особа у међувремену изложена, мада може да буде 
модификован тим утицајима. Критични период јесте одређени „временски 
прозор“ у којем изложеност неком чиниоцу ризика може да доведе до трајног 
утицаја на доцније здравље. Физиолошке и/или анатомске промене, настале 
као последице ових утицаја, условљене су „програмирањем“ које ограничава 
могућности адаптације на услове средине са којима се особа суочава доцније у 
животу и чини такве особе пријемчивијим за штетно деловање чинилаца сре-
дине. Утицај чинилаца физичке и социјалне средине у сензитивним/критич-
ним периодима развоја на обликовање ризика за појаву болести доцније у жи-
воту тумаче хипотеза о феталном програмирању болести одраслих особа (4), 
доцније редефинисана у хипотезу о пореклу болести и здравља из периода раз-
воја (developmental origin of health and disease, DOHAD) (5). Концепт DOHAD 
је првобитно био фокусиран на дугорочне ефекте малнутриције фетуса, а до-
цније је проширен и на друге факторе са доказаним потенцијалом да утичу на 
здравље. Међу њима је експозиција стресу у раном детињству вероватно међу 
најзначајнијим чиниоцима ризика за програмирање неповољних здравствених 
последица по здравље код одраслих особа.

Други модел концепта животног циклуса говори да експозиција ризицима по здравље 
у току живота има кумулативни ефекат на синергистички или адитивни начин. СДЗ утичу 
на здравље у сваком добу живота (детињство, адолесценција, здравље породице), уз аку-
мулацију социјалних односно здравствених предности или неповољности. Ризици се могу 
акумулисати преко независних експозиција, преко „кластера“ експозиција везаних, на при-
мер, за личну или породичну социјално-економску позицију или је, пак, у питању ланац 
секвенцијалних експозиција са адитивним ефектом. 

Према моделу „социјалне путање (трајекторије)“, искуства у раном узрасту (и после-
дице у развоју на које она утичу) стварају могућности или баријере критичним изложенос-
тима доцније у животу, које су по себи критичне и повезане са здравственим последицама 
(образовање утиче на врсту посла и на експозицију ризицима по здравље који су у вези са 
послом) (2).

Неповољна (штетна) искуства из раног детињства, најчешће настала у по-
родицама нижег СЕС, утичу на физички, когнитивни и бихевиорални развој 
деце, а који узвратно предодређују актуелно и будуће здравље. Биолошке про-
мене које настају због лоших социоекономских услова у прве 2-3 године живота 
бивају „уграђене“ у организам детета и на тај начин одређују његов капацитет 
за развој (6). Срећна је околност да се ови утицаји могу разним интервенцијама 
модификовати у позитивном смислу (7).
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Утицај СЕС на здравље видљив је не само у једној него и у наредној ге-
нерацији. Деца родитеља ниског СЕС су лошијег здравља и имају ограничене 
могућности за образовање, а обе ове околности смањују њихове изгледе да као 
одрасле особе буду доброг здравља и повољног социјалног статуса.

Експериментални подаци и изучавања код људи указују на то да се утицај 
СЕС и социјалних и психолошких чинилаца на здравље актуелне и наредне ге-
нерације остварује епигенетичким променама (8).

Теорија животног циклуса нарочито је богата подацима о утицају чинилаца 
из раног периода живота на доцнију појаву кардиоваскуларних болести. Бројна 
друга истраживања показала су везу између CEC у детињству и других болести 
одраслих, као што су дијабетес типа 2, метаболички поремећаји, респираторне 
болести, пушење и последице пушења, злоупотреба алкохола и психоактивних 
супстанција (цироза јетре, ментални поремећаји), депресија, неке малигне не-
оплазме и друга (9).

Иако има још много питања без одговора, напреци у науци у последњих 
двадесетак година донели су нова сазнања о путевима и биолошким механи-
змима којима социјални и социоекономски чиниоци утичу на здравље поје-
динца и популације.

Од нарочитог значаја су докази да је деловање штетних чинилаца пренатал-
но и у раном детињству повезано са низом поремећаја физичког и менталног 
здравља одрасле особе (10,11). Напреци у неуронаукама, епигенетици, физи-
ологији, развојној психологији, епидемиологији и другим наукама омогући-
ли су формулисање биоеколошког модела развоја људског бића, према којем је 
развој, од пренаталног периода па преко детињства и адолесценције и надаље, 
резултат интеракције биолошких чинилаца (дефинисаних генетичком предис-
позицијом) и екологије, тј. физичке и социјалне средине. У томе смислу, стрес 
у раним периодима развоја јесте и чинилац ризика за понашања ризична по 
здравље, али и катализатор физиолошких промена које представљају основ за 
појаву хроничних болести доцније у животу. Изложеност стресорима у раном 
расту доводи до епигенетских промена које су потенцијално преносиве и у на-
редну генерацију (12,13).

стрес

„Стрес је стање организма изазвано неким оптерећењем тела и/или ума... 
Стрес представља стање стварне и/или замишљене претње нарушавању хомеоки-
незе организма на свим нивоима његове организације. Стрес је непосредни свес-
ни или посредни подсвесни осећај претње стабилности организма, који зависи од 
могућности прилагођавања јединке.“ (14). Он је саставни, неизбежни и неопход-
ни саставни део живота сваке јединке и доприноси бољем прилагођавању орга-
низма свакодневним захтевима које својим деловањем намећу чиниоци околине 
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– стресори. Нагле промене услова живљења доводе до прилагођавања на дејство 
стресора које се испољава у виду стресне реакције у којој се сви полифункцијски 
системи тела организују у јединствен реактивни психо-неуро-ендокрино-имун-
ски систем. Последице стреса могу се испољити на све ћелије, ткива, органе и 
системе тела. Стресни одговори могу бити прилагођавајући (физиолошки) или 
неприлагођавајући (патолошки, дистресни). У стресној реакцији учествују сви 
системи организма са преовлађујућим деловањем нервног, ендокриног и имун-
ског система (14).

Мозак је кључни орган у стресној реакцији јер он одређује да ли је нешто 
угрожавајуће , тј. стресно за јединку. Хипоталамус, n. amygdale и део префрон-
талног кортекса регулишу физиолошке и бихевиоралне стресне реакције, које 
могу бити краткорочно адаптивне, а дугорочно маладаптивне. Процеси укљу-
чени у стресну реакцију су двосмерни и остварују се комуникацијом између 
мозга и аутономног, кардиоваскуларног и имунског система преко неуралних 
и ендокриних механизама (15).

Стресни одговор настаје, дакле, активацијом три система: (1) нервног, са 
брзим и краткотрајним учинцима, (2) хормонског, са споријим и дуготрајним 
учинцима и (3) имунског система, са акутним и хроничним учинцима. Кључну 
улогу играју једра хипоталамуса, посебно n. paraventricularis, које је одговор-
но за извршавање обједињеног системског одговора на стрес, а које активише 
(1) окситоцинске и вазопресинске неуроне; (2) вегетативне неуроне (актива-
ција симпатоадреналне осовине) и (3) кортикотропинске неуроне (активација 
хипоталамо-хипофизно-адреналне осовине преко CRH и ACTH). Кортизол 
делује као посредник стресне реакције а и као њен инхибитор у случају пре-
тераног одговора (негативна повратна спрега инхибицијом CRH). Ендокрино-
имунска осовина чини основу имунског одговора на стрес. Главни хормони 
стреса, катехоламини и гликокортикоиди, утичу на прерасподелу и умножа-
вање леукоцита, стварање и лучење антитела и цитокина и избор Т-лимфоцит-
ног одговора (14).

У тумачењу адаптације на стрес користи се и појам „алостаза“ – процес који 
подржава одржавање хомеостазе, а често се дефинише синтагмом “стабилност 
кроз промене/адаптацију“. Овим процесом, реагујући на екстерне и интерне 
стресоре, аутономни нервни систем, осовина хипоталамус-хипофиза-надбубрег 
(ХХН) и кардиоваскуларни, метаболички и имунски систем штите организам 
краткорочном адаптацијом на новонастале услове. Када опасност прође, реа-
гујући системи се враћају на базални ниво. Међутим, акомодација на хронични 
стрес може да проузрокује хроничну хипер- или хипоактивност алостазних сис-
тема. Цена те акомодације означава се као „алостазни терет“, који се временом 
акумулише и представља ризик за појаву бројних болести. Алостазни терет про-
узрокује исцрпљење алостазних система и временом поремећај њихове регула-
ције. Најосетљивије место у регулацији осовине ХХН јесте хипокампус и исцр-
пљење овог региона мозга доводи до поремећаја регулације осовине и оштећења 
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когниције (15,16,17). Утицаји хроничног стреса могу да се појачају обилном 
исхраном, физичком неактивношћу, употребом алкохола и дувана.

У реаговању на стрес постоји индивидуална варијабилност која је ре-
зултат интеракције која се временом одиграва између гена и средине. Нерв-
ни путеви који се активишу у одговору на честе срединске стимулусе вре-
меном ојачавају. На тај начин су јаки, продужени и чести стресни одговори 
у раном детињству у стању да „подесе“ релативно нижи праг за будуће од-
говоре на стрес и да подстакну виши степен реаговања. Осим тога, утицаји 
из окружења могу да делују и пренатално: изучавања код експериментал-
них животиња и у хуманој популацији су показала да стрес мајке у току 
трудноће може да утиче на соматско и ментално здравље њеног потомства 
(11,13). Према томе, мада реаговање на стрес може да представља генетску 
предиспозицију, оно је такође условљено и индивидуалним искуством у ра-
ном детињству, што доводи до индивидуалне варијабилности у одговору 
на недаће. Дакле, од већег значаја је тип стресног одговора индивидуе него 
стресор сам по себи.

О физиолошком реаговању на стрес је било већ речи. Овде поново исти-
чемо да и активације симпатоадреналног и система ХХН иницирају актива-
цију мреже других медијатора, као што су инфламаторни цитокини на једној и 
парасимпатички систем, на другој страни, који представља противтежу акти-
вацији симпатикуса и инфламаторном одговору. Поремећај регулације мреже 
медијатора, условљен честим, јаким или продуженим надражајима (као што су 
неповољни психолошки, социјални и физички утицаји окружења) може да до-
веде до споменутог „биолошког хабања (трошења)“ многих органских система, 
укључујући и мозак (12,16).

Висока реактивност на стрес није увек негативна особина, него је треба 
посматрати у контексту. У повољним условима живљења, са ниском експо-
зицијом штетних утицаја, деца са високом реактивношћу на стрес успеш-
нија су у школи него деца из истог миљеа, али ниске реактивности на стрес. 
Ситуација је обратна у условима живљења који су испуњени бројним не-
даћама (13).

врсте стреса

У циљу разјашњења сложених односа између штетних утицаја околине и 
стреса, учињена је подела на позитивни, толерантни и токсични стрес. Она је 
заснована на различитим типовима реаговања на стрес у раном детињству и 
њиховог потенцијала да проузрокују трајне физиолошке и структурне поре-
мећаје, као последице јачине и трајања реакција (18).

Позитивни стрес (позитивни одговор на стрес) није чест, благ је или је-
средње јачине, кратког је трајања и одликује га снажна социо-емоционална 
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подршка одрасле особе која помаже детету да се супротстави стресору и да 
на тај начин делује протективно, омогућавајући да се стрес-реагујући системи 
врате на основни ниво функционисања. Примери позитивног стреса су безаз-
лени падови, имунизација, први дани у вртићу или у школи. У средини са ста-
билним и подржавајућим односима, позитивни стрес је важан део нормалног 
развоја и обезбеђује могућности за усвајање здравог адаптационог одговора на 
штетна искуства.

Толерантни стрес (стресни одговор) је учестао или трајан и интензивнији, 
са потенцијалом да прерасте у хронични или токсични. Примери: смрт роди-
теља или другог члана породице, озбиљна болест или повреда, развод роди-
теља, природна катастрофа, терористички акт. Толерантан стрес се од токсич-
ног разликује по ангажовању одраслих у социо-емоционалној подршци од чијег 
обима и квалитета зависи да ли ће дете успоставити адекватан адаптациони 
одговор, редуковати физиолошки одговор и вратити стрес-реагујуће системе 
на базални ниво.

Токсични стрес је резултат учестале, снажне и пролонгиране активације 
стрес-реагујућих система, а без одбрамбене заштите и подршке одраслих 
особа. Примери: злостављање и занемаривање, злоупотреба супстанција од 
стране родитеља, депресија мајке, ментална болест члана породице, насиље 
у породици, раздвојеност или развод родитеља, затвор члана породице. Бит-
на карактеристика је да социо-емоционална подршка одраслих не постоји 
или је недовољна да се стрес-реагујући системи детета врате на базални 
ниво. На тај начин долази до поремећаја у регулацији који у сензитивном 
периоду развоја могу да доведу до физиолошких и анатомских поремећаја 
и промена. Ови поремећаји, пак, могу да буду претече доцнијих оштећења у 
учењу и понашању или су претече хроничних, соматских и менталних боле-
сти, повезаних са деловањем стреса. Неподржавајућа средина може да буде 
основ за настанак вулнерабилности док, насупрот томе, подржавајућа сре-
дина представља значајан чинилац за развој отпорности на стрес.

Да закључимо: на тип стресног реаговања утичу (1) природа штетних 
догађаја, (2) индивидуална реактивност на стрес (условљена генетичком 
предиспозицијом и претходним искуством) и (3) ниво социо-емоционалне 
подршке (11,13).

токсични стрес и мозак У развојУ

Развој мозга одвија се у динамичној интеракцији између генома и сре-
дине. Епигенетичким механизмима искуства (догађаји) из средине могу 
се претворити у дугорочне, чак и међугенерацијске промене у експресији 
гена. Утицаји из средине могу да модификују генетички установљену шему 
развоја мозга. За разумевање деловања штетних искустава на развој мозга 
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у пренаталном и у периоду раног детињства треба да имамо на уму да су 
рецептори за медијаторе токсичног стреса, у првом реду гликокортикоиде, 
веома заступљени у три структуре: n. amygdale, хипокампусу и префрон-
талном кортексу (14,15).

N. amygdale, део лимбичког система, активише се у току стреса и сматра се 
да има важну улогу у импулсивном и агресивном понашању. Стимулација n. 
amygdale активише и симпатикус и осовину ХХН (преко CRH). У хроничном 
стресу се налази хипертрофија и хиперактивност n. amygdale, што значи да се 
неурални путеви, који се налазе у основи стресне реакције, изграђују и ојача-
вају помоћу штетних искустава, чиме се ствара зачарани круг.

Токсични стрес ремети структуру и функцију хипокампуса, који има зна-
чајну улогу у супресији импулса и емоција који потичу из n. amygdale и других 
делова лимбичког система. Хронични стрес и стално повишени нивои корти-
зола инхибишу неурогенезу у хипокампусу (која се одвија и код одрасле особе), 
а нови неурони играју значајну улогу у учењу и меморисању нових садржаја. 
Токсични стрес ограничава способност хипокампуса да подржава контексту-
ално мишљење, чиме се отежава способност дискриминације стања опасности 
и стања безбедности. Поремећена архитектура, настала у одговору на токсични 
стрес у раном детињству, могла би да објасни заостатак и проблеме у развоју је-
зичких, когнитивних и социо-емоционалних вештина. С друге стране, пример 
хипокампуса истиче важност социо-емоционалне потпоре, пошто је утврђено 
да је подржавајуће родитељство у раном праћено повећаним волуменом хипо-
кампуса у средњем периоду детињства.

Префронтални кортекс игра улогу у регулацији понашања и то преко су-
пресије импулса из n. amygdale и других делова лимбичког система. Такође 
учествује и у пригушењу секреције кортизола, у нисходној регулацији равно-
теже аутономног система и у развоју извршних функција (доношење одлука, 
саморегулација понашања, контрола расположења и импулса). Излагање хро-
ничном стресу и гликокортикоидима ремети синаптогенезу у префронталном 
кортексу и на тај начин ограничава његову способност да супримира импул-
сивност и агресију лимбичког система и способност за извршење адаптационе 
(пре него маладаптационе) реакције на стрес (11,13,15).

Промене у структури мозга, које су индуковане стресом, имају корелат у 
променама низа функција, насталих под утицајем штетних догађаја, као што 
су модулација физиолошких реакција (претерано реаговање или хронично ак-
тивна реакција на стрес), учење (поремећај меморије) и регулација понашања 
(способност адекватне реакције на стрес) (11,13,15).
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токсични стрес У раном детињствУ као  
Узрок доживотних Поремећаја 
физичког и менталног здравља

Веома су значајне потенцијалне последице токсичног стреса у раном 
детињству за патогенезу болести код одраслих особа. У домену понашања, 
постоје бројни докази о повезаности између штетних искустава у раном де-
тињству и широког спектра образаца понашања штетних по здравље. Адо-
лесценти и одрасле особе који су у детињству били изложени штетним ис-
куствима чешће посежу за алкохолом, дуваном, преобилном исхраном, пси-
хоактивним супстанцијама, као средствима за супротстављање стресу. Ово-
ме треба додати и промискуитет и патолошко коцкање. Нездрави обрасци 
понашања утичу и на то да ове особе имају потешкоће да успоставе подржа-
вајуће социјално „умрежавање“ па су стога у већем ризику за неуспех у шко-
ли, губитак посла, сиромаштво, бескућништво, насилничко понашање, кри-
минал. Као родитељи, ове особе ће вероватно бити неспособне да успоставе 
стабилан и подржавајући однос, неопходан за њихову децу као заштита од 
деловања токсичног стреса. На тај начин се у наредну генерацију преносе ри-
зици за слабија постигнућа у едукацији, за лошије здравље. Чак 40% прера-
них смртних исхода резултат је нездравих образаца понашања који су често 
проузроковани токсичним стресом у детињству и усвајањем таквих образаца 
као начина борбе против стреса (11).

Токсични стрес у раном детињству није само чинилац ризика за доцније 
ризично понашање, већ може бити и директан узрок биолошких оштећења са 
доживотним последицама, независно од услова у доцнијем животу. Биолошке 
манифестације токсичног стреса су многобројне: поремећаји функције имун-
ског система праћени хроничном инфламацијом за коју се зна да је удруже-
на са низом здравствених последица као што су кардиоваскуларне болести, 
вирусни хепатитис, цироза, хроничну опструктивну болест плућа (ХОБП), 
аутоимунске болести, дијабетес, болести уста и зуба и депресија. Према томе, 
токсични стрес се може посматрати као преципитујући чинилац физиолошке 
меморије или као „биолошки потпис“ који носи доживотни ризик, који сеже 
далеко изван времена његовог настанка (13,19).
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Шема 1. Повезаност токсичног стреса у детињству и болести у доцнијем 
периоду живота (преузето из реф. 13)
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Да закључимо, поремећаји развоја који се манифестују (1) усвајањем не-
здравих начина живота, (2) дезинтеграцијом социјалних односа и (3) промена-
ма у функцији имунског система доприносе настанку хроничних незаразних 
болести и обухватају бројна морбидна стања која се епидемиолошки могу по-
везати са штетним искуствима из детињства.

еПигенетика

Део објашњења каузалне везе између искустава стечених пре рођења, у ра-
ном детињству, па и доцније у животу, нуди епигенетика, која објашњава про-
мене у активности гена које имају трајне ефекте на физиолошке процесе и на 
здравље и потенцијално су наследне, а које нису резултат промена у секвенци 
нуклеотида ДНК.

Термин „епигенетика“ односи се на све наследне информације које се не налазе у 
секвенци ДНК. „Наследне“ овде значи информације које се током репликације преносе на 
ћелију-ћерку а не на наредне генерације. Међутим, постоје докази о трансгенерацијском 
епигенетском наслеђивању особина индукованих утицајем средине које се остварује тран-
смисијом епигенетских обележја преко герминативних ћелија. Епигенетске промене утичу 
на транскрипцију па тиме и на протеински састав и функцију ћелије. Утицај на транскри-
пцију се остварује метилацијом ДНК, модификацијом хистона (ацетилација, метилација) и 
преко некодирајуће РНК (микроРНК) (5,8).

Проток информација у ћелији назван је „централном догмом“: информација кодирана 
у ДНК преписује се на иРНК (енгл. mRNK) а потом, уз учешће тРНК и рРНК, преводи се 
у полипептидни ланац. Када и у којој мери ће се одвијати процес транскрипције регулише 
промоторни регион гена, уз учешће фактора транскрипције, а према потребама ћелије. Мети-
лација промотора успорава или зауставља транскрипцију. Метилација цитозина у промотору 
је трајнијег карактера, а апарат за репликацију ДНК поседује механизме да се метиловани 
регион репликује у новосинтетисану ДНК, чиме се обезбеђује стабилност фенотипа ћелије. 
Осим у промотору, региони подложни метилацији налазе се и на другим местима у гену и у 
интергенским регионима (CpG региони). Други начин регулисања транскрипције јесте моди-
фикација хистона. ДНК је чврсто „упакована“ у хистоне (нуклеозом) и у томе облику регу-
лациона места гена су неприступачна транскрипционим сигналима па су одговарајући гени 
неактивни. Модификацијом молекула хистона ослобађа се ДНК из чврсте везе и ослобађа 
регулациона места за интеракцију с активаторима транскрипције. Приликом репликације, 
модификована места се удвајају и преносе у ћелију-ћерку. Савременим техникама могуће је 
мерити степен метилације, али у тумачењу резултата још постоје тешкоће. Мали молекули 
РНК (микроРНК) такође утичу на пренос информације и то инхибицијом транслације. 

Мада се епигенетски сигнали преносе од ћелије-мајке на ћелију-ћерку, никако не треба 
схватити да се у вишећелијским организмима епигенетски сигнали директно преносе од 
родитеља на потомство. За време гаметогенезе, већина епигенетских сигнала се брише, а 
свака генерација стиче сопствени сет епигенетских сигнала. Међутим, у одређеним окол-
ностима сигнали из околине (укључујући и оне који проистичу из понашања мајке) могу да 
доведу до стварања обрасца епигенетских ознака који одговара обрасцу родитеља. Осим 
тога, метилација герминативних ћелија ембриона може да обезбеди пренос епигенетских 
ознака у наредну генерацију.
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Губитак генског материјала приликом репликације ДНК спречава се „накапницом“ на 
хромозому, састављеном од репетитивне секвенце ДНК и протеина, названом теломера. 
Теломере спречавају и фузију суседних хромозома. Изузев у матичним, у свим осталим ће-
лијама временом долази до скраћивања теломера, што се сматра знаком старења ћелије. 
Убрзано скраћивање теломера налазимо у бројним стеченим обољењима, као што су неки 
канцери удружени са хроничном инфламацијом. Убрзано скраћивање теломера описује се 
у стањима стреса, укључујући стрес изазван чиниоцима средине (малнутриција, насиље) и 
социјални стрес (депресија, одрастање без оца, расизам), али каузална веза није поуздано 
утврђена (8,20,21). 

Мерења степена метилације ДНК и дужине теломера често се користе као биомаркери 
социјалног стреса, мада корелација између ових промена и биолошког фенотипа није јед-
ноставна нити је увек поуздана (8).

У експерименталним моделима и код људи постоји низ доказа епигенет-
ских промена које су изазване деловањем чинилаца физичког и социјалног ок-
ружења, пренатално и у раном детињству.

Квалитет исхране мајке у трудноћи може се повезати са појавом неких фе-
нотипова код потомства у адултном добу. Потомци жена које су у трудноћи 
биле изложене гладовању током „холандске гладне зиме“ 1944-45, у шестој де-
ценији живота су имали хипометилацију IGF2 гена и чешће су оболевали од 
кардиоваскуларних болести него њихова истополна браћа/сестре који прена-
тално нису били нутриционом дефициту (22). У студији из Гамбије нађено је 
да код особа зачетих у току нутиционог дефицита (сезона киша) метилација у 
пет генских локуса била значајно виша него код особа зачетих када те оскудице 
није била (23).

Оптимална пренатална нега и заштита експерименталне животиње у току 
трудноће резултује епигенетским променама у гену за рецептор гликокортико-
ида (NR3C1) које се фенотипски изражаају бољом адаптацијом на стрес. 

Депресија мајке у трећем триместру трудноће мења образац метилације 
гена NR3C1 у мозгу плода и ремети реактивност на стрес осовине хипотала-
мус-хипофиза-надбубрег. Слично томе, нађена је удруженост депресије са хи-
перметилацијом гена за транспортер 5-хидрокситриптамина (8). 

Стрес коме су изложени родитељи док су им деца у раном детињству, код 
деце у адолесценцији резултује метилацијом гена NR3C1 која је сразмерна ни-
воу среса којем су били изложени њихови родитељи.

Метилација ДНК у крви одраслих у корелацији је са социоекономским 
статусом у раном детињству, али не и са актуелним статусом, што говори у 
прилог тези да „биолошки потпис“ нижег социјалног слоја у раном детињству, 
који се одликује поремећеном експресијом гена у имунском и у системима 
одговора на стрес и резистенцијом на гликокортикоиде и појачаним про-
инфламаторним реаговањем доцније у животу, представља основ за развој 
бројних хроничних болести (24).

Трауматични догађаји у раном детињству носе повећан ризик за доцније 
бројне соматске и менталне поремећаје. Нађено је да је ген FKBP5, који регули-
ше одговор на стрес променом осетљивости ћелија према глукокортикоидима, 
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хипометилован после трауме и да то доводи до структурних промена у одређе-
ним регионима мозга, као и промене експресивности гена у ћелијама имунског 
система. Осим тога, те особе имају повећан ризик за посттрауматски стресни 
поремећај и депресију (25,26).

Међу штетним искуствима из раног детињства, злостављање и занемари-
вање има најпогубнији утицај на будуће здравље. Честе последице су поре-
мећаји менталног здравља (анксиозност, депресија, синдром посттрауматског 
стреса) и понашања (ризично сексуално понашање, криминал) и низ сомат-
ских болести: кардиоваскуларне, дијабетес, инфекције, канцер, аутоимунске 
болести (27). Злостављање доводи до поремећаја регулације осовине ХХН, 
која се испољава већ око 6-7 године живота и перзистира и код одраслих 
особа. Овај поремећај се одражава и на имунски систем и огледа се проин-
фламаторним стањем (повишен ниво проинфламаторних, снижен ниво ан-
тиинфламаторних медијатора) и склоношћу ка инфекцијама. Епигенетичке 
промене, које су до сада утврђене, састоје се, осим већ поменутог поремећаја 
метилације у гену за гликокортикоидни рецептор, разликама у метилацији 
више генских локуса и скраћењем дужине теломера (28,29).

закљУчак

Новија сазнања у биолошким и другим релевантним наукама истичу 
кључни значај утицаја који на здравље врше чиниоци из непосредног и ши-
рег окружења у најранијем периоду живота. Штетна искуства у овом добу 
живота могу да доведу до потенцијално трајних промена у организму и да по-
већају ризик за бројне хроничне болести доцније у животу. Постоје, међутим, 
и бројни докази да се овај ланац збивања може спречити применом програма 
за стимулисање развоја отпорности детета на штетне утицаје, укључујући и 
програме подршке родитељима. Осим тога, последице штетних утицаја могу 
се ублажити или чак елиминисати раним интервенцијама, нарочито у првих 
пет година живота.
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1.2. УТИЦАЈ ИСКУСТАВА У РАНОМ ДЕТИЊСТВУ НА 
МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ

вероника ишпановић

Нова сазнања у области неуронаука и бихејвиоралне медицине током по-
следњих деценија указују да ментално здравље као и ментални поремећаји 
настају као производ сложене интеракције биолошких, психолошких и со-
цијалних фактора. Схватање превасходне улоге генетских фактора у настанку 
душевних поремећаја претрпело је значајне измене. Студије ризика настанка 
менталних поремећаја код монозиготних и дизиготних близанаца показале су 
да је испољавање ових поремећаја условљено интеракцијом мултиплих ризич-
них гена са срединским факторима. Изложеност чиниоцима ризика у раним 
периодима развоја, пренатално, а нарочито у прве три године живота, повећа-
ва ризик за настанак поремећаја у психофизичком и психосоцијалном развоју 
и умањује изгледе за добро физичко и ментално здравље током каснијег де-
тињства и адолесценције, па и у одраслом добу. Доказано је да изложеност пси-
хоактивним супстанцама (дроге, алкохол, никотин) пре рођења, постпартална 
депресија или душевна болест мајке, претерана употреба алкохола и крими-
налност оца, сиромаштво, неписменост, насиље у породици, физичко и емоци-
онално повређивање детета, нарочито сексуална злоупотреба, тешка и хронич-
на соматска обољења или ометеност у развоју значајно угрожавају ментално 
здравље и целокупни развој детета (1).

Утицај ране Привржености на ментално здравље

Бољем разумевању везе између искустава у раном детињству и пси-
хијатријских и социјалних проблема у адолесценцији и одраслом добу (де-
пресије, проблеми у партнерским односима, злоупотреба супстанци, на-
силничко понашање, гранични поремећај личности) значајно је допринела 
Болбијева теорија привржености (2). Болби је посматрао понашање деце 
која су била лишена адекватне родитељске бриге и неге, или су била дуже 
хоспитализована. У таквим ситуацијама дете у почетку протестује, видно 
је узнемирено одсуством драге особе, а касније улази у фазу очаја, тугујући 
за њом, и најзад, ако ситуација траје дуже, дете губи наду да ће се вољена 
особа вратити и постаје незаинтересаовано, равнодушно, чак и када се особа 
врати. Болби је сматрао да оваква рана искуствапредстављају прототип 
депресивних реаговања на губитке у каснијем животу што је и доказано 
бројним истраживањима која су уследила (3).
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Према Болбијевој теоријирани односи који се успостављају између детета 
и примарног пружаоца неге чине основу за развој тзв. “унутрашњег радног 
модела социјалних односа” који, једном када је формиран, обликује следећа 
искуства и осећања, усмерава пажњу и понашање детета. Квалитет првих од-
носа привржености одлучујући је за успешност или неуспешност емоционал-
них и социјалних односа које дете успоставља касније током живота. За фор-
мирање унутрашњег радног модела од кључног је значаја квалитет социјалне 
интеракције између детета и фигуре привржености. Ако пружалац неге пока-
зује осетљивост, прихватање, сарадњу, доступност и расположивост, дете се 
осећа безбедно и вољено и развија образац тзв. сигурнепривржености. Ако је 
пружалац неге неосетљив, одбијајући, ометајући или емоционално недосту-
пан, дете је принуђено да развије неку посебну стратегију која ће га довести 
у близину особе за коју је везано и изазвати њену ангажованост. Резултат је 
развој обрасца несигурне привржености- избегавајуће или амбиваленте (4).

Студије поређења социјалног и психолошког развоја сигурно и несигурно 
привржене деце показале су да су сигурно привржена деца у просеку много 
боље психосоцијално прилагођена. Сигурна приврженост повећава вероват-
ноћу да ће дете касније успостављати хармоничне односе са одраслима и са 
децом, нарочито са блиским члановима породице и пријатељима. Сигурно 
привржена деца су кооперативнија и складнија у односу са мајкама, спрем-
нија су да пруже утеху млађој браћи и сестрама и вероватније је да ће имати 
добре пријатеље. Мање је вероватно да ће бити пркосни према родитељима, 
да ће се свађати са браћом и сестрама или да ће имати контролишући однос 
са пријатељима. У просеку, сигурно привржена деца мање емоционално зави-
се од учитеља и боље су у стању да се обрате учитељу за помоћ када се суоче 
са изазовом са којим сами не могу изаћи на крај. Обично су и популарнија 
код другова из школе, и ређе подложна виктимизацији, можда и зато што 
показују више емпатије за вршњаке и мање се упуштају у конфликте током 
игре (5). 

У раним студијама привржености, посебно се наглашавала веза између 
избегавајућег типа привржености и екстернализујућих проблема понашања као 
што је агресија. Новије студије показују да дезорганизовани тип привржености 
најјачи предсказатељ екстернализујућих проблема. Ова категорија привржености 
претежно се открива код злостављане или занемариване одојчади а удружена 
је са озбиљним тешкоћама у контролисању стреса и дисоцијативном понашању 
касније у животу. Дезорганизована приврженост на узрасту од 18 месеци 
шестоструко повећава вероватноћу за појаву озбиљне агресивности према 
вршњацима у обданишту. Изгледа да тешке породичне невоље упућују децу 
на развојни пут који карактерише дезорганизована приврженост и дисфорија 
у периоду одојчади, супростављајући и пркосни поремећаји средином 
детињства, а озбиљнији поремећаји владања и малолетничка делинквенција 
током адолесценције (6).
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неУроБиологија ране Привржености

Нова сазнања у области неуробиологије потврђују тачност Болбијеве тео-
рије. Све је више доказа да сазревање мозга одојчета зависи од раних искуства, 
и да се ова искуства дубоко укорењују у однос привржености. Рани социјални 
доживљаји се утискују у неуробиолошке структуре које сазревају током брзог 
раста мозга у прве две године живота и стога имају далекосежне последице. 
Социјална средина може позитивно или негативно модулирати мозак у 
развоју. Примарни пружалац неге делује као спољашњи психобиолошки 
регулатор “искуствено зависног” развоја нервног система одојчета. У незрелом 
организму, са неразвијеним и ограниченим способностима за превладавање 
стреса, примарни пружалац неге је извор регулисања стреса одојчета односно 
осећања сигурности. Обезбеђујући детету прикладну емоционалну бригу и 
реагујући без одлагања на његова позитивна и негативна стања, примарни 
пружалац неге омогућује интерактивно стварање позитивног афекта високог 
нивоа у заједничким ситуацијама игре, и ниске нивое негативног афекта у 
ситуацијама интерактивног збрињавања социјалног стреса. Насупрот овоме, 
злостављајући пружалац неге који је неприступачан и неприкладно и/или 
одбацујуће реагује на изражавање емоција и стрес одојчета, изазива трауматска 
стања продуженог негативног афекта. Уместо да модулише афективна стања 
детета, злостављајући пружалац неге изазива екстремне нивое стимулације 
и будности који су или сувише високи, код злостављања, или сувише ниски, 
код занемаривања, Овака стања пропраћена су израженим биохемијским 
променама незрелог мозга, посебно у оним зонама које су одговорне за развој 
дететових способности за превладавање стреса (7). 

Користи се термин “траума односа” да би описала трауму која произилази из 
односа између пружаоца неге и детета, и наглашава кумулативни карактер ове 
трауме. Све је више доказа да траума коју индукује пружалац неге може да буде 
више психопатогена него било који други социјални или физички стресор (осим 
оних који делују директно на мозак у развоју). Злостављање и занемаривање 
одојчета после рођења сматра се као очигледан пример трауме односа (8).

Најизразитију осетљивост на рану трауму односа испољава лимбички 
систем, главни систем за регулисање стреса. Развој лимбичких кругова посебно 
је изражен у десној хемисфери која показује узлазну криву раста током прве две 
године живота. Озбиљни проблеми са приврженошћу према пружаоцу неге 
негативно утичу на постнатални развој лимбичког система. Честе и продужене 
епизоде интензивног и нерегулисаног интерактивног стреса код одојчади и деце 
испод две године имају разорно дејство на успостављање психофизиолошке 
регулације и развој стабилних и пуних поверења односа привржености током 
прве године живота. Ова рана дисрегулаторна искуства доводе не само до 
нестабилне привржености већ откочују хаотичну промену лимбичког система 
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за обраду емоција који се налази у критичној фази раста током периода 
одојчета. Размотримо шта се, на пример, дешава када злостављано одојче види 
агаресиван израз на лицу мајке и доживљава истовремено хаотичне измене 
у свом телесном стању. Оваква искуства бивају утиснута у субкортикалне 
лимбичке кругове у виду “муњевито осветљеног сећања” и похрањена у 
имплицитно процедуралну меморију десне хемисферекоја је задужена за 
визуо-просторну перцеоцију. Овако похрањена сећања “негативних мајчиних 
атрибута”, која садрже интензивно негативни афективни набој, могу лако иза-
зивати дерегулацију одојчета и представљају основ за унутрашњи радни модел 
дезорганизоване привржености (9).

На крају, сматрамо да изнети психобиолошки модел развоја у раном де-
тињству има значајних импликација за терапијске и превентивне активности 
у раном детињству. Обезбеђујући оптимални контекст за заједничко стварање 
система интерактивне регулације која је усмерена на критичне периоде социо-
емоционалног развоја, овакве интервенције могу подстаћи сазревање неуро-
биолошки адаптивних регулаторних система и тиме унапредити квалитет жи-
вота деце и младих. Он указује да би психотрапеутски третман у случају теш-
ких поремећаја везивања требало да отпочне што је раније могућно у животу. 
Ефикасне терапеутске интервенције могу се спроводити и на трауматизованим 
двогодишњацима. Помоћ малој деци да стекну само-регулацију путем реци-
прочног управљања афектима са емоционално доступним терапеутом може 
омогућити „повратак на здрав развојни пут“ (10). 
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1.3. ПРИРОДНА ИСХРАНА ОДОЈЧЕТА У 
ПРОГРАМИРАЊУ ЗДРАВЉА И БОЛЕСТИ 
ТОКОМ ЖИВОТА

Софија Шљивић

Испитивања спроведена током последњих 40 година, јасно и недвосмисле-
но су показала да поред бројних фактора, начин исхране по рођењу има зна-
чајан и дуготрајни утицај на здравље и даљи развој деце и одраслих. Испити-
вања у овој области увела су појам „развојне пластичности“, која се дефинише 
као способност организма да се развија у различитим правцима у зависности 
од спољашње околине и услова живота. Развојна пластичност подразумева мо-
дулацију генске експресије, што делимично може бити посредовано епигенет-
ским процесима. Боље разумевање овог проблема представља основу за нови 
угао гледања на неке болести одраслих (1). 

Алан Лукас је увео термин „програмирање“, користећи га да опише процесе 
који се одигравају у критичним фазама развоја организмa, током његовог изла-
гања одређеним стимулусима из околине, подразумевајући ту и начин исхране. 
То покреће процесе адаптације који имају за последицу перманентне промене у 
физиолошким процесима у организму (2). 

Највећа осетљивост ткива на спољaшње стимулусе присутна је током најбржег 
раста, развоја и сазревања. Варијације у квалитету и квантитету унете хране коју 
мајка користи током трудноће или дете током прве године живота, могу показива-
ти сталан и снажан ефекат током развоја ткива. Они такође могу представљати и 
важан етиопатогенетски фактор за незаразне болести одраслих. Претпоставља се 
да ремоделовање ткива и органа може лежати у основи ових процеса. Испитивања у 
овој области су пружила кључне податке о механизама који повезују начин исхране 
у раном периоду живота и болести у одраслом добу. То сугерише да је „програми-
рање“ храном последица измењене генске експресије што регулише ћелијски ци-
клус, а резултује у ефективном ремоделовању структуре и функције ткива (3). 

Може се рећи да хумано млеко као јединствена течност са мноштвом 
нутријената и биоактивних фактора, кроз динамичне процесе, пре свега кон-
тролише раст, развој и сазревање ткива и органа деце, утичући тако на њихово 
здравље током одрастања, али показујући и дугорочне ефекте на здравље и бо-
лест одраслих. Ти сложени механизми захтевају и даље испитивање ради бољег 
разумевања наведених феномена.

Непосредни и удаљени ефекти исхране мајчиним млеком могу се сагледа-
ти праћењем: раста и развоја, развоја имунског система и оралне толеранције, 
менталног развоја (психолошки ефекти и когнитивне функције), удаљених 
ефеката на незаразне болести одраслих. 



26

Софија Шљивић

Утицај на гојазност и кардиоваскУларне Болести

Епидемиолошке студије су показале протективну улогу дојења у погледу 
гојазности касније у животу, мада степен ове контроле још није довољно раз-
јашњен. Напредовање у телесној маси код деце која се хране формулом веће је 
него код деце на природној исхрани, пре свега због већег уноса енергије, што 
повећава ризик за појаву гојазности касније у животу. Време увођења компле-
ментарне исхране и начин исране пре одвикавања од млека, представља потен-
цијални фактор за гојазност и прекомерну тежину у детињству, мада постоје и 
супротна мишљења (3). 

Бројне студије су показале да се хормони у мајчином млеку укључују у 
регулацију енергетског биланса. Ови ефекти су посредовани адипонектином, 
грелином, лептином, резистином. Адипонектин регулише метаболизам и су-
примира инфламацију, пролазећи кроз цревну баријеру новорођеног детета 
. Лептин, грелин и резистин играју важну улогу у стварању енергије, саставу 
тела и контроли апетита (4).

 Постоје докази да су деца на природној исхрани у мањем ризику за кардио-
васкуларне болести, хиперхолестеролемију, гојазност, дијабетес типа 2 и висок 
крвни притисак. Претерминска деца која су дојена током краћег временског 
периода имају нижи крвни притисак, ЛДЛ холестерол, лептинску и инсулин-
ску резистенцију и смањен ризик од метаболичког синдрома. Поједине студије 
не показују убедљиве доказе за ове тврдње, што никако не искључује позити-
ван ефекат природне исхране већ наводи да ове феномене треба посматрати и 
у светлу других фактора ризика за бoлести срца (5).

Велика ЕУРОДИАБ студија је показала да се код дојене деце смањује ри-
зик од дијабетеса, да рано увођење крављег млека може провоцирати дијабетес 
типа 1, а да брзи рани раст повећава ризик за дијабетес (6). 

Већа телесна маса доводи се у везу и са повећаним ризиком за многе друге 
болести, укључујећи и малигне болести (3). Истиче се и значај дојења у смањењу 
учесталости остеопорозе. Ниже концентрације натријума и калијума и њихов 
однос (1:1) у мајчином млеку, могу превенирати есенцијалну хипертензију, а 
бакар и цинк атеросклерозу (5).

ефект дојења на имУнски систем

Мајчино млеко показује бројне имунопротективне и имуномодулаторне 
ефекте, пружајући пасивну заштиту, али такође учествује у стварању активне 
заштите од инфекција. У том смислу мајчино млеко се укључује у формирање 
локалног имунског одговора на мукозама, као и системског имунског одгово-
ра новорођенчета. Обезбеђује му заштиту од цревних, респираторних и дру-
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гих инфекција посредством бројних имунских компоненти: имунских ћелија 
(макрофаги, неутрофили, Т и Б лимфоцити, матичне ћелије, епителне ћелије), 
антитела, цитокина, фактора раста, бифидус фактроа, лизозима, лактофери-
на, нуклеотида, аналога за бројне рецепторе на које се везују микроорганизми. 
Тако природна исхрана значајно утиче на смањење морбидитета и морталите-
та у новорођеначком периоду.

Значајан процес представља и формирање неонаталне оралне толеранције, 
односно толеранције на орално унете антигене, а односи се на индукцију локал-
не и системске имунске толеранције и има вероватно највећи значај у превенцији 
инфламаторног одговора на бројне антигене хране и бактерије. За успостављање 
неонаталне оралне толеранције неопходни су локални фактори дигестивног сис-
тема и имунски фактори унети мајчиним млеком: антигени које мајка излучује 
млеком (слободни, комплекс са IgA, комплекс са IgG); имунски медијатори то-
леранције: TGF-β, IL10, витамин A; микроорганизми као модулишући фактори; 
пребиотици (олигосахариди, гликопротеини); антимикробни фактори: лизозим, 
лактоферин, IgA; фактори раста у цревима (EGF, TGF-β). Њиховим удруженим 
деловањем долази до адекватног формирања оралне толеранције, што доприно-
си формирању предуслова за добро здравље и превенцију инфламаторних бо-
лести, аутоимунских болести код људи (мултипла склероза, артритис, увеитис, 
диабетес, алергија, Кронова болест и улцерозни колит), као и алергију на храну. 
Може се рећи да добро успостављена орална толеранција спречава бројне боле-
сти одраслих у чијој основи лежи инфламација (7).

Поједини аутори тврде да дојење може пружити заштиту од појаве атопијских 
болести, док друга група аутора указују да протективни ефекат није значајан или 
да постоји у различитом степену (8). Комплексност проблема условљена је осим 
исхране и генетичким факторима који могу да доведу до атопије. 

Eфекат дојења на ментални развој и когнитивне фУнкције

Начин исхране на почетку живота, уз генетичку основу, утиче на развој и 
функционисање нервног система, као и других система новорођенчета, сазре-
вању фенотипа и одређивање сензитивности за настајање болести, укључујући 
и неуролошке болести. Испитивања из ове области указују на директну узроч-
но-последичну везу између дојења и коефицијента интелигенције дојене деце, 
што ће у будућности захтевати детаљне анализе и доказе. Позитивни ефекти 
дојења на когнитивне функције су показани током прве године и касније у де-
тињству, али и код адолесцената и одраслих људи. Бројни фактори у мајчином 
млеку доприносе овим процесима, као што су: холин, сијалинска киселина, 
2-арахидонил глицерол, полинезасићене масне киселине, холестерол, лактоза, 
полипептиди богати пролином, аминокиселине (цистеин, триптофан, фенила-
ланин), сијалинска киселина, матичне ћелије и многи други (8).
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Недавно је показано да матичне ћелије млека имају плурипотетнтна својства, 
са способношћу диференцијације у многе ћелијске типове, укључујући и нерв-
не ћелије, указујући на њихове потенцијалне функције за развој мозга. Виталне 
матичне ћелије млека могу се интегрисати и дифиренцирати у неуралне ма-
тичне ћелије, потенцијално секретујући неуротропне факторе и доприносећи 
ткивној хомеостази, развоју и/или регенерацији ткива. Ови процеси контро-
лишу брзи развој мозга, а могу допринети повећању коефицијента интелиген-
ције код деце која сисају. Изнета хипотеза је у фази испитивања и отвара пут за 
примену матичних ћелија мајчиног млека у регенеративној медицини (9). 

дојење и малигне Болести

Испитивња везана за дојење и канцер у детињству показују у одређеном 
мањем или већем степену протективни ефекат, кад су у питању неке малигне 
болести (акутна лимфобластна леукемија, Ходкинов лимфом, неуробластом) 
(8). Значајно је нагласити да у мајчином млеку комплекс α-лакталбумина и оле-
инске киселине, који се назва ХАМЛЕТ (human alpha-lactalbumin made lethal 
to tumor cells), може да убија туморске ћелије, што представља један од начина 
заштите дојене деце од карцинома (10).

закљУчак

Бројна клиничка и експериментална испитивања показала су да се исхра-
на мајчиним млеком укључује у контролу физиолошких процеса одговорних 
за здравље, као и појаву многих болести касније током живота. Рано програ-
мирање одређеним начином исхране, показује различите ефекте на различи-
те системе. Усмеравање физиолошких процеса током раног живота начином 
исхране, као фактором окружења, може доживотно одредити физиолошке и 
метаболичке функције, а самим тим и створити основу за добро здравље или 
појаву неких болести током живота.
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1.4. ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ 
РАЗВОЈА У РАНОМ ДЕТИЊСТВУ

драгана лозановић

Увод

Развој мозга је најинтензивнији у првим месецима и годинама живота и 
директно утиче на учење, психолошко, ментално здавље, емоционалну стабил-
ност, самосталност, самопоуздање, социјализацију и успешност током читавог 
живота (1, 2). Зато су прве године живота пресудне за целокупни физички, 
сензо-моторички, когнитивни, социјални и емоционални развој, са битним 
утицајем на каснија постигнућа и здравље у одраслом добу (3). Активирање тог 
огромног природног потенцијала директно зависи од искустава и стимулуса 
којима је дете изложено у овом, критичном развојном периоду (4). 

Биоеколошки концепт развоја објашњава међузависност свих утицаја из 
спољашње средине на развој генетског потенцијала детета, било да га стимули-
шу (заштитни фактори) или представљају ризике. Најјачи заштитни фактори 
јесу: дојење, исхрана одговарајућа за узраст, добро физичко здравље, адекватна 
стимулација у раном развојном периоду, функционална и подржавајућа поро-
дица са интеракцијама родитеља/неговатеља и детета, као и спречавање дело-
вања бројних разноврсних фактора ризика у пре-, пери- и постнаталном пе-
риоду и раном детињству (5,6). Непосредно окружење, породица, свим својим 
здравственим, социјалним и културним карактеристикама и капацитетима, 
значајно одређује квалитет и ток развоја (7,8). Вештине родитељства су кључне 
у одгајању: емотивној подршци, подстицању развоја и успешној комуникацији. 
Зато активности усмерене на свеобухватан развој потенцијала детета укључују 
и рад са породицом као кључним партнером (9). 

Овај развојни период захтева повећану пажњу свих стручњака који се баве 
децом. Активности које се предузимају према детету и његовој породици утичу 
на формирање и обликовање развојних способности детета, које ће се касније 
надограђивати и значајно доприносити могућностима за квалитетнији живот, 
радно и социјално функционисање, а ране интервенције, усмерене на децу са 
ризиком за настанак сметњи у развоју и децу са насталим сметњама, кључне су 
за постизање потпунијег напредовања развојних функција (10-13). 

Систем здравствене заштите има велику одговорност и могућност да бла-
говремено адекватно реагује, превентивно или терапијски (14). Превентивни, 
локални или национални пограми јачаjу компетенције родитеља преко здрав-
ственог система, путем обука здравствених радника и сарадника за подрш-
ку родитељима, кроз промоцију здравог одрастања, здравствено-васпитни 
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рад, универзалну, селективну и индиковану превенцију и ране интервенције. 
Едукативни пројекти за здравствене раднике и сараднике оријентисани су на 
унапређивање вештина за комуникацију и подршку, рано откривање ризика, 
употребу инструмената за праћење развоја, сарадњу са другим секторима, као 
и обуку родитеља за стимулацију и ране интервенције (15). Истраживања по-
тврђују да интегрисани приступ унапређењу развоја, повезивање са другим 
секторима и усклађивање заједничких активности, обезбеђује највећу ефикас-
ност и ефективност превенције и интервенције. Пример таквог приступа је не-
давно усвојен Национални програм за унапређење развоја у раном детињству 
у Републици Србији (16). 

Пројекти и Програми Подршке У 
здравственом системУ У срБији

Основу за развој пројеката и програма подршке развоју у раном детињству, 
родитељима и здравственим радницима, дао је иновирани Национални про-
грам здравствене заштите жена, деце и омладине (17) и пратеће Стручно-
методолошко упутство (18). У наставку сарадање Института за здравствену 
заштиту мајке и детета Србије (Институт) на овим заједничким програмским 
активностима, кроз пројекте за унапређење капацитета здравствене зашти-
те, учествује и Удружење педијатара (УПС) у сардањи са УНИЦЕФ-ом и Ми-
нистарством здравља (МЗ) (16).

У циљу јачања капацитета стручњака примарне здравствене заштите (пе-
дијатри/ медицинске/ патронажне сестре) и уједначавања доктрине, органи-
зована је континуирана едукација за комуникацију и рад са децом и породи-
цама на унапређењу раног развоја, рано препознавање проблема и поремећаја 
и рано интервенисање и израђен је водич за здравствене раднике. Пројектом 
„Подршка односу породице и детета у развоју у раном детињству“ (2012-13.), 
кроз 13 интерактивних курсева обухваћено је 360 педијатара, медицинских и 
патронажних сестара. У исто време, УНИЦЕФ и УПС спроводе пилот пројекат 
„Јачање примарне здравствене заштите за подршку раном развоју деце“ у 13 
општина на Југу Србије. Осим едукације тимова из ДЗ и развојних саветова-
лишта (РС) (педијатар/ патронажна сестра/логопед/психолог/ социјални рад-
ник и др), израђени су приручници за примарну здравствену заштиту „Подрш-
ка развоју деце у раном детињству“ и „ Инструменти за процену развоја“. Пре-
поруке СЗО за родитеље о развојним фазама и прекретницама за стимулацију 
развоја СЗО, као и упитник „Узрасти и стадијуми развоја детета“/Ages & Stages 
Questionnaires (УРД), постери и дидактички материјал за РС, укључени су у 
свакодневну педијатријску праксу (16). 

За подршку материнству, одговорном родитељству и правилном развоју 
детета УНИЦЕФ и МЗ, преко УПС и Института, настављају ревитализацију 
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Baby-friendly иницијативе, пројектом израде стандарда тз.“Baby-friendly plus“, 
за примену Baby& Mother frendly иницијативе СЗО и при хоспитализацији 
деце, израдом „Водича за збрињавње новорођенчади“ и стандарда за породи-
лишта по нивоима, као и обуком тимова за промовисање дојења (19,20). 

Превентивни програми усмерени на породицу и природни животни кон-
текст детета, препознати су као најделотворнији за унапређење кавалитета жи-
вота детета и породице и дали су одличне резултате. Ослањајући се на Уредбу, 
МЗ формира експертску групу за израду Националног програма за унапређење 
развоја у раном детињству (Национални програм) која уједињује новине у ме-
дицини и здравственој заштити засноване на доказима, најновије ставове и 
сазнања других дисциплина (психологије, педагогије, дечје психијатрије, неу-
рологије, развојне педијатрије, социологије), као и искуства пројеката и из дру-
гих земаља (16). 

национални Програм

национални програм је заснован на принципима најбољег интереса 
детета, недискриминације, породичног усмерења и континуитета, свеобух-
ватног и благовременог приступа, мултидисциплинарности, међусекторске 
сарадње и активног учешћа корисника (21). Конципиран тако да кроз опште 
и специфичне циљеве и дефинисане активности, омогући универзалну, се-
лективну и индиковану превенцију. Основна опредељења су промоција и 
подршка здравља и здравог развоја све деце у првим годинама живота, про-
гресивно-универзалне интервенције и селективне мере за децу са присутним 
развојним ризицима и сметњама у развоју. Усмерен је примарној превенцији 
развојних поремећаја: смањење и спречавање деловања фактора ризика, рано 
препознавање развојних ризика и пружање раних интервенција, развој парт-
нерских односа са породицама, подршку родитељству и изградњу сарадње са 
другим релевантним секторима у заједници, унапређење организације здрав-
ствене заштите и капацитета здравствених радника и сарадника. Оријен-
тисан је на повећање ефективности и ефикасности здравственог система, 
смањењу преваленције и интензитета развојних тешкоћа, доприноси побољ-
шању квалитета живота деце са сметњама у развоју и њихових породица и 
избегавању породично и национално економских захтевних дуготрајних и 
скупих лечења. 

први општи циљ националног програма се односи на универзалну пре-
венцију: подршка сигурном материнству и одговорном родитељству, подсти-
цање позитивне емоционалне везе родитељ - дете, промоција значаја правил-
ног раста/ развоја и превенција поремећаја развоја пре-, пери- и постнатал-
но и у раном детињству, почевши од сексуалног образовања, саветовалишта 
за младе, преко кампања и масмедија, саветовалишта за труднице, школа за  
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родитељство, редовних посета патронажних сестара трудницама и породиља-
ма, ангажовањем ромских здравствених медијаторки у сиромашним и нехи-
гијенским насељима, као и едукацијом здравствених радника и сарадника (16). 
Први општи циљ има четири подциља:

пружање одговарајуће здравствене заштите и најбољих услова за по-•	
рођај и рођење детета применом „Националних стандарда здравствене 
заштите прилагођене потребама мајке и детета“ у ДЗ, породилиштима 
и неонатолошким јединицама, усклађених са иницијативама „Болница 
пријатељ беба“ (BF), Болница пријатеља мајки/родитеља (Mother friendly), 
„Десет корака до успешног дојења“, као и израдом водича добре праксе, 
обезбеђивањем неопходне опреме и едукацијом за примену нових „Стан-
дарда регионалног организовања збрињавања новорођене деце“.
унапређење едукације здравствених радника и сарадника који раде •	
у здравственој заштити деце, увођењем области раног развоја у ос-
новне медицинске и релевантне специјалистичке студије, школовање 
медицинских сестара и здравствених сарадника на свим нивоима обра-
зовања, као и развојне педијатрије у основне и постдипломске, а посеб-
но субспецијалистичке студије из педијатрије на медицинским факул-
тетима. Програм омогућава: специјалистичку едукацију за здравствене 
сараднике из области раног развоја, раних интервенција, едукације и 
рехабилитације; континуиране едукације, примену инструмената за 
процену и праћење развоја у свакодневној пракси педијатара и патро-
нажних сестара; публиковање едукативних материјала намењених 
здравственим радницима и сарадницима, као и набавку опреме за про-
цену развоја детета.
примену мера примарне превенције развојних поремећаја кроз•	  скри-
нинге, процене и правовремене интервенције, подраазумева да се: 

новорођенчету омогући: рани контакт са мајком, први подој у првом  -
сату, подој на захтев (заједнички смештај са мајком) и примену наци-
оналних програма неонаталног скрининга: конгениталне хипотиреозе 
и фенилкетонурије; рано откривање поремећаја слуха у свим породи-
лиштима и обезбеђивање адекватне терапије (кохлеарних импланта, 
стимулације итд.); увођење нутритивних суплемената (витамин Д, 
препарати гвожђа, јод, флуор и др.), имунизацију по Програму; 
потпуно обухвате кућним посетама патронажних сестара: новорођен- -
че са 5 узастопних посета, одојче са две, у (3. и 6. месецу), као и мала 
деца најмање по једном, у другој и четвртој години;
педијатријским превентивним прегледима одојчета и малог детета  -
промовише дојење и правилна исхрана, процењују сви развојни до-
мени, однос са мајком/неговатељем, особама у окружењу, као и знања 
и капацитети породице да подржи развој детета, уз примену водича и 
одговарајућих упитника (УРД, ГМЦ и др).
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промоцију значаја правилног раста и развоја •	 Здравствено васпитни 
рад са родитељима: индивидуални рад педијатра, патронажне посете, 
школе родитељства, упознавање са активностима за наредни период, 
укључивање очева. Потребно је израдити водиче за здравствено-вас-
питни рад медицинским сестрама и васпитачима који раде у установама 
са децом, а у заједници омогућити доступност предшколских програма 
и услуга социјалне заштите и др. свој деци, а нарочито најугроженијој 
популацији. Организовати наступе у масмедијима на промоцији ране 
стимулације развоја, правилне исхране, превенцији заразних болести и 
повећању обухвата вакцинацијом. 

други општи циљ се односи на селективну, усмерену превенцију - мере ус-
мерене ка деци изложеној неком фактору ризика за развој потешкоћа и сметњи 
у развоју. Он садржи 4 специфична циља: 

остваривати адекватно усмерену здравствену заштиту одојчади и •	
мале деце кроз: организацију мобилних тимова са већим бројем па-
тронажних посета деци са здравственим/психосоцијалним ризицима 
(педијатар/педијатријска/ поливалентна патронажна сестра, ромске 
здравствене медијаторке); увођење скрининга за рано откривање поре-
мећаја вида – ретинопатије превремено рођених; скрининг за рано от-
кривање поремећаја говора (преглед логопеда у ДЗ).
превенција злостављања и занемаривања одојчади и мале деце•	 : Еду-
кација здравствених радника и сарадника за рано препознавање злоста-
вљања, занемаривања, насиља, као и примену Општег и Посебног про-
токола система здравствене заштите за заштиту деце од злостављања и 
занемаривања. Потребно је израдити посебне програме за породицу у 
ризику и едуковати родитеље за рано препознавање злостављања и за-
немаривања детета. 
обезбеђивати адекватну бригу о деци са повећаним развојним ризи-•	
ком унапређивањем капацитета (кадрова, опреме, простора) неонато-
лошких и педијатријских одељења здравствсвених установа које се баве 
бригом о деци са повећаним развојним ризиком. Такође треба увести 
програме подстицања сигурне привржености на одељењима интензивне 
неге, посебно превремено рођених; обезбедити исхрану мајчиним мле-
ком, „кенгару“ положај, обучавати родитеље за развојну негу; израдити 
упутства за упућивање, информисање и сарадњу здравствених установа 
свих нивоима; дефинисати листу фактора ризика, евидентирати у здрав-
ствени картон детета и пратити. 
помоћ породици у примени заштитних и отклањању фактора ризика•	

оспособљавањем за препознавање факторе ризика, смањење негатив- -
них утицаја из окружења (болести зависности;насиље) и коришћење 
заштитних фактора;
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реализовати први превентивни педијатријски преглед у кући до 15.  -
дана, деци рођеној са ризиком и периодично кућне посете, спроводи-
ти програм поливалентне патронажне службе; развијати партнерство 
и подршку породицама (едукативним материјалима, повезивањем са 
услугама у заједници уз сарадњу са центрима за социјални рад.

трећи општи циљ, са два подциља, односи се на примену мера индико-
ване превенције за смањење интензитета последица развојних сметњи право-
временим раним интервенцијама и свеобухватним хабилитационим и рехаби-
литационим третмани, у циљу активирања развојних потенцијала и подршке 
социјалној инклузији деце са сметњама.

З•	 аштита превремено рођене деце: у складу са „Водичем за основно и 
специјализовано збрињавање новорођенчета”, обезбеђивање ране дијаг-
ностике и третмана поремећаја слуха и вида, лечење поремећаја, превен-
ције смештаја новорођенчади са сметњама у развоју у специјализоване 
установе (“институционализација”). 
Заштита деце са одређеним сметњама у раном развоју:•	  упућивање 
деце члановима функционалог тима и консултантским службама; 
подршка родитељима за суочавање и успешно превладавање кризе; 
примењивање водича за рано откривање и ране интервенције код деце 
са одређеним сметњама у развоју; континуиране едукације здравстве-
них радника и сарадника. 

четврти општи циљ - постизање адекватније организације и функци-
онисања унутар здравствених установа, формирање мреже установа и изван 
здравственог сектора, сакупљање и размена података од значаја за праћење 
развоја. Опремати и унапређивати рад РС и успостављати РС и рад развојних 
тимова на терену према потребама. У универзитетским установама, организо-
вати едукацију и истраживачки рад из развојне педијатрије. Формирати Наци-
онални регистар деце са сметњама у развоју. Унапредити рад локалних интер-
ресорних комисија. Јачати међусекторску сарадњу и са удружењима грађана, 
родитеља у ванинституционалној подршци деци са сметњама у развоју (21).

Пројекат „јачање каПацитета здравствене заштите 
за ПодршкУ развојУ деце У раном детињствУ”

Истовремено са развојем Националног програма, УПС и УНИЦЕФ, за-
почињу израду и спровођење пројекта који обједињује већину циљева и ак-
тивности Националног програма на јачању капацитета здравствених рад-
ника. Пројекат “Јачање капацитета здравствене заштите за подршку развоју 
деце у раном детињству” има две компонете: пројекат „Јачање капацитета  
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педијатријске здравствене заштите за подршку развоју деце у раном де-
тињству” (компонента 1), у партнерству са Институтом, Институтом за мен-
тално здравље Београда и Друштвом за дечју и адолесцентну психијатрију и 
сродне струке и пројекат “Подршка раном развоју и социјалном укључивању 
деце кроз јачање капацитета поливалентне патронажне службе и обезбеђење 
континуитета здравствене заштите породице” (компонента 2), који реализују 
Завод за јавно здравње Београд са Удружењем за јавно здравље и удружењима 
медицинских сестара. Пројекти се спроводе у циљу побољшања здравстве-
них услуга у области раног развоја, кроз професионални развој запослених 
за стимулацију развоја радом са децом и родитељима, рано препознавање 
развојних ризика и ране интервенције, ради бољег досезања најугроженијих 
група становништва и побољшање интерсекторске сарадње, превенцији зло-
стављања, занемаривања, изолације и дискриминације, као и унапређивања 
инклузивне праксе и примену начела друштвене инклузије (16). Ови пројекти 
су у завршној, веома успешној реализацији свих циљева и скоро свих плани-
раних активности.

„јачање каПацитета Педијатријске здравствене заштите за 
ПодршкУ развојУ деце У раном детињствУ” (комПонента 1)

Повећање нивоа знања педијатара на националном и локалном ни-•	
воу-формирање и оснаживање националног тима педијатара са пе-
дијатријских клиника и универзитета, као и других лекара и сараднич-
ких професија (неуролога, физијатара, психијатара, психолога, терапеута 
итд.) са циљем повећања спремности за спровођење Националног про-
грама. Обучавање тимова педијатара из 9 домова здравља на основним 
(11 осмочасовних) и напредним (9 осмочасовних) курсевима. 
Побољшање педијатријске праксе додатно обучених тимова, за подрш-•	
ку развоју у раном детињству кроз превенцију (стимулација, препозна-
вање, подшка, инструменти УРД, GMCD), досезање најсиромашнијих, 
социјално осетљивих група, рано откривање развојних одступања и 
ране интервенције.
Информисање родитеља мале деце о значају стимулације свих развој-•	
них домена.
Побољшање рада РС прилагођавањем простора потребама деце, изра-•	
дом и спровођењем иновираног СМУ за РС и набавком дидактичке оп-
реме и средстава за спорвошење ираних интервенција
Увођење процедура и протокола за размену информација педијатријске, •	
патронажне и осталих служби ДЗ, као и са другим нивоима здравствене 
и другим облицима заштите деце: социјане, предшколско- образовне, ло-
калне самоуправе и др. (23). 
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„Подршка раном развојУ и социјалном УкљУчивањУ деце 
кроз јачање каПацитета Поливалентне Патронажне слУжБе 

и оБезБеђење континУитета здравствене заштите Породице“

Друга компонета (подпројекат) има за циљеве: примена у ДЗ иновираног 
Водича за рад патронажне сестре у породици и заједници, обуке и унапређење 
знања и вештина поливалентних патронажних сестара из ДЗ и ромских здрав-
ствених медијаторки, као и унапређење информисаности родитеља о раном 
развоју кроз комуникацију и дистрибуиране развијене едукативне материјале.

очекивани резУлтати оБа Пројекта

Очекује се досезање 3000 деце и породица у којима родитељи препознају 
ризик по здравље и развој детета и игром, негом и комуникацијом унапређују 
развој, васпитавају децу без физичког кажњавања, стварајући боље услове за 
развој детета и у најугроженијим срединама (22).

Досадашњи резултати указују на побољшање квалитета рада педијатара: 
примењују се усвојена знања и вештине, инструменати УРД и GMCD се кори-
сте у сарадњи са родитељима, очеви су ангажованији у праћењу и стимулацији 
развоја, време чекања на здравствене услуге је смањено, комуникација, обух-
ват и коришћење ресурса су бољи, а интервенције благовремене и делотворне. 

закљУчак

Програм и пројекти који се интензивно спроводе последњих деценија у 
свету, а у Србији организовано пет година, недвосмислено су дали одличне ре-
зултате у јачању капацитета здравствених радника, посебно на примарном ни-
воу. Новоусвојени Национални програм даје све могућности да се развој деце у 
раном детињству унапређује активностима и пре рођења и да се превенирају и 
ублаже тешкоће и сметње правовременим интервенцијама.
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2.1. ЕПИГЕНЕТИКА

јадранка јовановић привродски

еПигенетика - наУка „изнад“ генетике

Епигенетика (грч. επί - епи преко, изван, генетике) проучава промене у 
експресији гена које могу бити наследне, а нису изазване променама у ДНК 
секвенци. Епигенетичко -негенско наслеђивање обухвата наследне проме-
не фенотипа изазване механизмима различитим од мутација које могу бити 
видљиве и након неколико генерација. 

Гени које смо наследили од наших родитеља представљају потенцијал, а 
епигенетика је та која одлучује о реализацији овог потенцијала, што говори да 
је епигенетска структура важна као и генетски фактор. Позитивна епигенетика 
може бити нарушена лошим животним околностима, али се исто тако може 
и обновити обнављањем здравих околности. Најбољи пример су једнојајчани 
близанци чији је епигеном у почетку сличан, али се временом почиње знатно 
разликовати уколико делују различити епигенетски фактори.

Фактори околине који трају дуго, могу трајно променити епигенетски код. 
Промене које се накупљају током живота носе битну информацију о интерак-
цијама тог организма с околином. Епигенетске промене могу довести до по-
већања ризика за различите болести (карцином, алергијске болести, психички 
поремећаји, итд) (1).

молекУларна основа еПигенетике

Хроматин је комплекс ДНК и протеина-хистона (Х1, Х2А, Х2Б, Х3 и Х4). 
Хистони, главне протеинске компоненте хроматина, делују као калемови око 
којих се увија ДНК, омогућавају паковање ДНК у октамерне структуре, ште-
дећи тако максимално простор, имају значајну улогу у регулацији експресије 
гена. Молекуларне промене које утичу на транскрипцију гена укључених у од-
говор домаћина на антигене из спољне средине тј. најчешћи епигенетски меха-
низми јесу:

Метилација ДНК1.  
Метилација ДНК утиче на активност гена тако да степен метилације 
утиче на смањене експресије гена. Метилација може бити пролазна, 
може се брзо променити током животног века ћелије или организма, а 
може бити суштински стална, једном постављена, рано у развоју ембри-
она. Ово је веома битно за настанак малигнитета. Промена у метилацији 
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ДНК у правцу хипометилације може да доведе до активације онкогена, а 
хиперметилација ДНК, утишавањем тумор-супресорних гена, до блока-
де транскрипције и губитка активности тумор-супресорских гена. 
Најзначајнији епигенетски феномен везан за метилацију ДНК је инак-
тивација X хромозома и геномски импринтинг.
Модификација хистона2. . 
Ремоделовање хроматина је битно за ефикасно поправљање грешака у 
ДНК (repair DNA). Промене у паковању ДНК и хистона који је окружују 
могу да доведу да негативног исхода по организам. Хистонске модифи-
кације су неопходне за прецизну регулацију експресије гена. Највећи 
број епигенетичких студија се бави ацетилацијом хистона. Ацетила-
ција хистона обично доводи до слабије интеракције између хистона и 
ДНК што утиче на експресију гена. Сигнали из околине контролишу 
везивање хистона за ДНК, а тиме активирају или не активирају одређе-
не гене које стварају протеине преко РНК. 
Процеси на нивоу РНК-синтеза некодирајућих РНК3.  (non-coding RNA, 
ncRNA)
Некодирајуће РНК представљају специфичну класу РНК које имају 
улогу у метилацији ДНК, модификацији хистона и хроматина и им-
принтингу гена те доводе до утишавања експресије гена помоћу РНК. 
(RNA interference, RNA silencing)

еПигенетички чиниоци

Исхрана је најзначајнији епигенетички фактор. Начин исхране, унос воде а 
поготово многи додаци исхрани могу да утичу на експресију гена механизмина 
метилације ДНК, модификације ДНК и на нивоу процена РНК. Еигенетички 
чиниоци су фактори околине (биолошки агенси-паразити, плесни, гљивице, 
бактерије, вируси, тешки метали, слободни радикали, електромагнетска зра-
чења и поља…), ендокрини систем, стање емоција и ума. 

Епигенетске модификације могу се одигравати код једне особе, што има 
утицај на њен фенотип. Уколико се епигенетска модификација одвија на 
полним ћелијама промене се у одређеним случајевима могу пренети и на 
потомке-трансгенерацијско епигенетско наслеђивање (2,3). Број генерација 
на који се може пренети је мали због фазе потпуног губитка метилације 
ДНК, тј. феномена глобалне деметилације ДНК, репрограмирања. Поступак 
репрограмирања чини препреку која онемогућава огромном делу епигенет-
ских информација да се пробију и остану у геному потомка. При овоме је 
битно нагласити да су периоди излагања епигенетским чиниоцима веома 
битни код различитих болести, при чему се истиче пренатални период, пе-
риод раног детињства и адолесценција. (На пример, излагање појединим 
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чиниоцима средине у периодима веће осетљивости на епигенетске утицаје 
може бити основа за различите фенотипове астме (4). Данас се врло чес-
то говори о пренаталној епигенетици, при чему се посебно истиче фактор 
исхране мајке као значајан епигентски чинилац.

Примери еПигенетске модификације

Инактивација X хромозома. Код женске особе постоје два X хромозо-
ма, насупрот мушкој особи која има XY полне хромозоме. Уколико не би 
било инактивације X хромозома, женска особа би имала дупло већи број 
активних гена – феномен о дозирању. Инактивација гена се остварује мети-
лацијом хистона. 

Геномски импринтинг. Геномски импринтинг је ситуција када постоји раз-
личита метилација ДНК секвенци на хромозмима наслеђених од мајке и оца. 
Хромозом који се добија од мајке има метил групе везане на једним секвен-
цама, док хромозом који се добија од оца има метил групе везане на другим 
секвенцама. Пример како две особе могу имати идентичне генетске факторе, 
а да једина разлика буде у епигенетској модификацији њихових хромозома тј. 
геномског импринтинга је Прадер-Вилијев синдром. Фенотип особе са овим 
синдромом карактерише: ментална ретардација, гојазност и низак раст. Пре-
тпоставља се да је близу 1% свих наших гена импринтовано. Биполарни поре-
мећај, шизофренија, неке су од болести узроковане епигенетском модифика-
цијом. За епигенетку и метилацију ДНК се везује и могућност да се утиче на 
генетску предиспозицију за неке болести (ризик за астму ако долази од мајке је 
висок, а нема га од оца, ризик за астму већи ако је у питању утицај пушења који 
је везан за мајку и бабу (4,5).

Карциногенеза се наводи као пример епигенетске инактивације гена. На 
пример, епигенетска промена која утишава ген супресор тумора - као што је ген 
који чува раст ћелија под контролом - може да доведе до неконтролисаног ће-
лијског раста. Други пример може бити епигенетска промена која „искључује“ 
ген који помаже поправку оштећене ДНК, што доводи до повећања оштећења 
ДНК, што заузврат повећава ризик од рака. Испитивање епигенетскиох про-
мена има велики велики значај у дијагностици, прогнози и фармакотерапији 
поготово код малигнитета (6,7).

Данас се све више говори о епигенетици као етиолошком механизму на-
станка многих болести чија је инциденција у порасту, као што је дијабетес, 
гојазност, срчана обољења и карциноми. Епигенетика нам показује да смо на 
неки начин творци своје судбине и свог здравља, да нисмо само зависни од 
генетког склопа, већ да одређеним животним мерама можемо да утичемо да 
наше здравље.
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2.2. ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНА:  
МИТ ИЛИ РЕАЛНОСТ

драган приморац, Миховил плечко

ПоПис скраћеница

citokrom P450 (CYP), Single nucleotide polymorphism (SNP), Food and Drug 
Agency (FDA), National Cancer Institute (NCI), three dimension (3D), Nonsmall-cell 
lung cancer (NSCLC), mezenhimalne matične stanicae (MSCs), magnetska rezonan-
cija (MR), delayed gadolinium-enhanced MR imaging of cartilage (dGEMRIC), gad-
olinij-dietilentrijamin pentatna kiselina (Gd-DTPA),vizualna analogna skala (VAS), 
Knee Injury and Osteoarthritis Score (KOOS), International Cartillage Repair Society 
(ICRS), International Knee Documentation Committee (IKDC)

Увод

Амерички национални институт за лијечење рака (NCI) истиче да је пер-
сонализирана медицина “A form of medicine that uses information about a person’s 
genes, proteins, and environment to prevent, diagnose, and treat disease.” Из наведеног 
је јасно да успјешност персонализиране медицине овиси о точној и поузданој 
дијагностици као и о идентификацији појединих предиктивних биомаркера. 
Чињеница да персонализирана медицина, како би била ефикасна, понире до 
самих дубина данашње молекуларне знаности, те због тога барата огромним 
количинама података и потиче до сада ријетко виђене сурадње. Знанствена от-
крића, која су се кроз прошлост увијек више или мање држала унутар одређе-
них скупина људи, сада не постоје без квалитетне организације и заједничке 
сурадње бројних свјетских институција и људи различитих професија. То је 
омогућило једноставнију размјену, успоредбу и примјену знања, података и 
узорака, творећи на тај начин јединствени “екосистем персонализиране меди-
цине” (2). Другим ријечима циљ свих укључених у персонализирану медици-
ну је омогућити специфичну терапију “скројену” према потребама појединца. 
Кључна подручја којима се данас, на самим почецима, персонализирана меди-
цина бави укључују: идентификацију најчешћих гена повезаних с насљедним 
болестима, анализу специфичних посттранслацијских модификација у одређе-
ним болестима, преимплантацијску дијагностику, фармакогеномику (процјену 
омјера користи и ризика при ординирању појединих лијекова, дозирање лије-
кова, предикција нуспојава) и процјену ризика за настанак најчешћих болести 
модерне цивилизације (1).
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Недвојбено је да уз клиничку опсервацију пацијента, генетска варијација 
генома истог тог пацијента има изнимно важну улогу у одабиру за њега најпри-
кладнијег лијека, а у том контексту најчешће се говори о полиморфизму метабо-
личких ензима из суперпородице цитокрома P450 (CYP). За клиничке потребе 
при одабирању лијека најчешће се препоручује тражење полиморфизма поје-
диначног нуклеотида (енгл. Single nucleotide polymorphism, SNP). Посљедњих 
година персонализирана медицина којој је циљ да се на основу генетских и дру-
гих посебности сваког појединца развију циљани облици лијечења, све више 
показује големи потенцијал. Тако нпр, само у задње двије године FDA је одо-
брилa 4 нова лијека за лијечење тумора који у подлози имају специфичну генску 
мутацију. Технолошка револуција у секвенционирању људског генома довела је 
до наглог развоја биоинформатике и драстичног пада цијене “генетског профи-
лирања” сваког појединачног тумора, што већ данас указује на потенцијалну 
могућност оптималног праћења и лијечења различитих типова карцинома. Кад 
је FDA одобрила лијек “Kalydeco®” за лијечење цистичне фиброзе, у чијој подло-
зи лежи G551D мутација, постало је јасно да је персонализирана медицина већ 
данас у рутинској клиничкој пракси постала реалност. С друге стране, и “three 
dimensional (3D) printing” појединих органа постаје наша стварност, а сигурно 
је да ће фармакогенетика имати пресудну улогу у свакодневној пракси прили-
ком одређивања доза појединих лијекова за сваког појединца понаособ. Тије-
ком посљедњег десетљећа напредак у разумијевању молекуларног механизма 
настанка низа “комплексних” болести, посебице карцинома, дијабетеса, неуро-
дегенеративних болести, претилости итд., указао је потребу индивидуализира-
ног приступа у лијечењу. Недвојбено је да ће лијечење матичним станицама, 
станично репрограмирање, ткивни инжињеринг или генска терапија постати 
метода избора у лијечењу низа болести које смо до сада више или мање безус-
пешно лијечили стандардним методама и поступцима.

фармакогенетика

Сами почетци фармакогенетике сежу из доба старе Грчке, из 510. год.п.н.e., 
када је познати филозоф и математичар Питагора забиљежио неколицину људи 
који су након једења махунарке боба (лат. Vicia fava) доживјели фаталну хемо-
литичку анемију. Тек је након више од 2400 година од тада откривено да је моле-
куларна позадина тога насљедни недостатак ензима глукоза-6-фосфат дехидро-
геназе. Године 1909. дански знанственик Wilhelm Johannsen описује појмове фе-
нотип и генотип, проучавајући стабљике обичног граха (лат. Phaseolus vulgaris). 
1959. њемачки генетичар Friedrich Vogel уводи термин “фармакогенетика”, на-
кон што је доказано да је фармакокинетика аналгетика антипирина сличнија у 
монозиготних него у дизиготних близанаца. Данас је један од главних циљева 
фармакогенетике идентификација генетских варијанти које утјечу на учинак 
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лијекова, мијењајући њихову фармакокинетику (начин апсорпције, дистрибу-
ције, метаболизма или елиминације) или фармакодинамику (мијењајући циљ 
или утјечући на биолошке путеве који мијењају пацијентову осјетљивост на 
учинак лијека) (3). Једну од најбитнијих улога у метаболизму лијекова имају ен-
зими из суперпородице цитокром P450 (CYP), који се појављује у бројним изо-
формама. Ранија искуства лијечења боли кодеином у жена након захвата епи-
зиотомије, које уз то и доје, а припадају скупини ултра-брзих метаболизатора 
(CYP2D6), указала су да непознавање фармакогенетике може довести до смрт-
ног исхода код дојенчета. Такођер, ваља споменути међуоднос варфарина, данас 
широко присутне антикоагулацијске терапије, и варијација гена CYP2C9 који 
кодира ензим који метаболизира лијек и гена VKORC1 (подјединице 1 витамин 
К овисне епоксид редуктазе) који редуцира витамин К 2,3-епоксид у активни 
витамин К хидрокинон, а који је нужан кофактор за стварање неколико проко-
агулацијских фактора. Наведена веза лијека и гена заслужних за његов метабо-
лизам довела је до потребе за корекцијом примјењене дозе лијека на индиви-
дуалној разини и FDA тренутно препоручује генотипизирање свих болесника 
прије употребе варфарина. (3, 4, 5) С друге стране, анализа туморских ткива и 
доказивање одређених мутација гена омогућили су употребу „паметних лијеко-
ва“ у виду протутијела. Као примјер можемо навести мутацију гена за EGFR и 
протутијела која инхибирају тирозин-киназу код узнапредовалих NSCLC (енгл. 
нonsmall-cell lung cancer) (6). Сегментирањем популације у групе болесника који 
имају повећану вјеројатност одговора на специфично лијечење или избјегавање 
нуспојава, драматично мијења приступ лијечењу. Употреба генетичких и дру-
гих облика молекуларних пробира омогућује лијечницима одабир оптималне 
терапије те избјегавање неуспјешног, скупог и фрустрирајућег лијечења.

LipogEms®

Новим валом знанствене и биотехнолошке револуције врло убрзано се раз-
вија регенеративна ортопедија. Ради се о интердисциплинарној струци која чини 
значајне напоре у постизању заустављања или успоравања старења те убрзавања 
процеса цијељења локомоторног сустава. Користећи најсувременија достигнућа 
из подручја молекуларне и станичне биологије, клиничке медицине и инжење-
ринга, регенеративна ортопедија поставила је као крајњи циљ регенерирање тки-
ва, тј. потпуну обнову оштећеног ткива локомоторног сустава. Основни концепт 
регенеративне ортопедије темељи се на разумијевању и прецизном усклађивању 
међуодноса трију основних саставница тзв. регенеративног тријаса: стани-
ца, околине (биолошких сигнала) и носача (5). Lipogems®, као један од пиони-
ра регенеративне медицине у ортопедији, користи се дериватима добивеним из 
масног ткива те, сукладно с “point of care” начелима, њиховом поновном аплика-
цијом како би се побољшала регенерација ткива, посебице хрскавица и костију. 
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Технологија представља потпуно затворени сустав којим се истодобно осигура-
ва узимање, испирање, обрада и поновно убризгавање липоаспирата. Поступак 
започиње инфилтрацијом у којем се адреналин заједно с лидокаином ињицира у 
поткожно масно ткиво трбушне стијенке с циљем изазивања вазоконстрикције 
и локалне анестезије како би се омогућила липоаспирација садржаја. Након тога 
липоаспират се процесуира користећи благу механичку силу, чиме се проводи 
кроз низ филтера. Коначни Lipogems® производ садржи деривате масног ткива и 
сачувану васкуларно/стромалну архитектуру са сачуваним перицитима (који су 
управо започели одљепљивање од крвних жила, као што се и понашају при нор-
малној реакцији након озљеде) и мезенхималним матичним станицама (MSCs). 
Важно је истакнути да се тијеком захвата не ради класична станична експанзија 
(узгој станица) већ искључиво апликација аутологних станица међу којима су 
бројне мезенхималне матичне станице, перицити, итд. Обзиром на софистици-
раност технике битно је снижена могућност контаминације производима масног 
ткива попут уљног садржаја или крви.

Мезенхималне матичне станице имају неколико важних функција, међу 
којима су отпуштање тзв. трофичких фактора који, између осталог, спрјеча-
вају станичну смрт (апоптозу) као и настанак ожиљног ткива. Оне стимули-
рају стварање нових крвних жила те имају митогени учинак за ткивно специ-
фичне прогениторе, што у коначници може довести до поправка оштећеног 
ткива или чак регенеративног учинка. Сличне учинке имају и перицити који 
имају мултипотентну способност диференцијације (слично као и MSCs), као 
и могућност модулирања упалног одговора (спрјечавање преагресивног иму-
нолошког одговора) али и битну улогу у васкулогенези (развоју нових крвних 
жила тијеком ембриогенезе) те ангиогенези (формирање нових крвних жила 
из већ постојећих) (7). Недавно објављени радови сугерирају да MSCs углав-
ном настају из периваскуларних станица, перицита. 

Три су могућа начина на који аутологни и биолошки активни скафолд 
(биоаспират) који је производ Lipogems®-а дјелује: а) постаје фиброзно ткиво 
које осигурава механичку потпору у подручју оштећене хрскавице, б) сти-
мулира пролиферацију хондроцита болесника, као и истодобну производњу 
изванстаничног матрикса, в) на мјесто озљеде доноси станице које имају ре-
генеративну способност али и способност поправљања оштећене хрскавице 
(8). Иако релативно нова технологија, Lipogems® показује обећавајуће резул-
тате. Аутори попут Стриана и сурадника објавили су рад у којем извјешта-
вају о случају 59-годишњег пацијента с остеоартритисом кољена, оштећењем 
медијалног менискуса, хондромалацијом пателе те константном боли која 
не реагира на аналгетску терапију. Пацијент је више пута безуспјешно тре-
тиран, укључујући и артроскопску операцију менискуса. Годину дана након 
примјене Lipogems®-а, пацијент наводи побољшање према ВАС (визуално 
аналогна скала) боли (0-10, с тиме да 10 представља најгору бол) са 8 на 0, те 
према KOOS (енгл. Knee Injury and Osteoarthritis Score) упитнику, у којем 100 
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представља максимални број бодова, с 45 на 92.9. Непосредно прије примјене 
терапије дебљина хрскавице на МР била је 0.75 мм, док је 6 мјесеци након 
примјене износила 1.5 мм, уз проширење зглобног простора (9). (Слика 1.) 

Слика 1. МР приказ кољенског зглоба непосредно прије терапије (лијево) и 6 
мјесеци након Lipogems терапије (десно). (Оригинална фотографија 
из: Striano RD, Chen H, Bilbool N, Azatullah K, Hilado J, Horan K.Non-
Responsive Knee Pain with Osteoarthritis and ConcurrentMeniscal 
Disease Treated With Autologous Micro-FragmentedAdipose Tissue 
Under Continuous Ultrasound Guidance. CellR4 2015; 3 (5): e1690)

сПецијална Болница св. катарина – центар 
изврсности за ПерсонализиранУ медицинУ

Специјална болница Св. Катарина у сурадњи с BioGlobe лабораторијем ус-
коро уводи фармакогенетско тестирање за 16 лијекова међу којима су: абака-
вир, алопуринол, амитриптилин, азатиоприн, фенитоин, фенпрокуман, 5-флу-
ороурацил и капецитабин, ивацафтор, карбамазепин, клопидогрел, кодеин, 
меркаптопурин, рибавирин, симвастатин, тамоксифен и тиогванин. Како би 
свим заинтересираним објаснили важност и вриједност фармакогенетског тес-
тирања за наведене лијекове, Hoeppner и Приморац у брошури описују гене 
одговорне за метаболизам сваког наведеног лијека, типичне полиморфизме за 
њих везане, препоруку за прилагођавање терапије, а све сукладно резултатима 
генетске анализе (4). Аутори посебно истичу да је поступак за прилагођавање 
терапије утемељен на препорукама Clinical Pharmacogenetics Implementation 
Consortiums те има највишу клиничку разину доказа, 1А. 
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Однедавно се у Специјалној болници Св. Катарина примјењује поступак 
трансплантације мезенхималних станица добивених из масног ткива у свр-
ху лијечења дегенеративних промјена хрскавичног ткива – Lipogems®. Као 
центар изврсности, СБ Св. Катарина преузела је све методе описане у ра-
нијем тексту, те уврстила неколицину својих, како би подигли разину бриге 
за пацијенте на највишу могућу разину. Једна од њих је контрастним сред-
ством оснажено МР осликавање – dGEMRIC (“delayed gadolinium-enhanced 
MR imaging of cartilage”), која показује гликозаминогликански састав хрс-
кавице. Ова метода користи електростатичко међудјеловање негативно на-
бијених јона контрастног средства (гадолиниј-диетилентријамин пентатне 
киселине – Gd-DTPA) за приказ распореда гликозаминогликана унутар хр-
скавице. Контрастно средство се веже на она мјеста у хрскавици на којима 
недостаје гликозаминогликана, а што се види у облику промјене интензите-
та сигнала (Слика 2.). 

Слика 2. dGEMRIC приказ кољена. Сагитални пресјек кољена показује 
изглед зглобне хрскавице (зелена боја спектра) (лијево). Сагитални 
пресјек кољена показује подручја (црвени дио спектра боја) губитка 
протеогликана у раном остеоартритису (десно). (Оригинална 
фотографија из: Houra K, Perović D, Hudetz D, Radić A, Rod E, Borić 
I, Prpić-Vučković R, Skok I, Granec D, Mikula I, Skelin A, Lauc G, 
Škaro V, Primorac D. Personalizirana medicina u modernoj radiologiji, 
neurologiji, neurokirurgiji, ortopediji, anesteziologiji, fizikalnoj medicini 
i rehabilitaciji te pedijatriji: Model Specijalne bolnice Sv. Katarina. 
Paediatria Croatica, 2016; 60 (Supl 1): 1-17.)
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За приказ недостатка колагених влакана типа 2 користимо технику “Т2 
мапирања” која се темељи на чињеници да се електрички набијени јони воде 
натјечу за везање на мјестима у хрскавичном матриксу на којима недостаје 
колагених влакана, а што се види у облику промјене интензитета сигнала 
(Слика 3.). 

Слика 3. Т2 мапирање кољена. Сагитални пресјек кољена (лијево) те 
трансверзални (десно) пресјек кољена показују (црвени дио спектра 
боја) подручје губитка колагене мреже у раном остеоартритису. 
(Оригинална фотографија из: Houra K, Perović D, Hudetz D, Radić 
A, Rod E, Borić I, Prpić-Vučković R, Skok I, Granec D, Mikula I, Skelin 
A, Lauc G, Škaro V, Primorac D. Personalizirana medicina u modernoj 
radiologiji, neurologiji, neurokirurgiji, ortopediji, anesteziologiji, 
fizikalnoj medicini i rehabilitaciji te pedijatriji: Model Specijalne bolnice 
Sv. Katarina. Paediatria Croatica, 2016; 60 (Supl 1): 1-17.)

Описаним методама може се прецизно, за сваког појединачног болесника, 
одредити количина оштећених станичних елемената и сходно томе изабрати 
метода лијечења хрскавице која ће бити оптимална за дотичног болесника. 
(Таблица 1.) (4). 
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Таблица 1. Nајчешће анализирани генски полиморфизми за претилост и 
тјелесну активност те за факторе коагулације које Генос д.о.о. и 
Специјална болница Св. Катарина имплементирају у свакодневни 
рад. (Tablica je objavljena uHoura K, Perović D, Hudetz D, Radić A, Rod 
E, Borić I, Prpić-Vučković R, Skok I, Granec D, Mikula I, Skelin A, Lauc 
G, Škaro V, Primorac D. Personalizirana medicina u modernoj radiologiji, 
neurologiji, neurokirurgiji, ortopediji, anesteziologiji, fizikalnoj medicini 
i rehabilitaciji te pedijatriji: Model Specijalne bolnice Sv. Katarina. 
Paediatria Croatica, 2016; 60 (Supl 1): 1-17.)

Улога Ген
Полимор-
физам

Ризик повезан с промјеном 
у гену

Фактори 
коагулације

згрушавање крви
faktor V 
Leiden 
1691rs6025

G→A

резистенција на активирани 
протеин С те посљедично 
дубока венска тромбоза (GA 
умјерени ризик, АА повећани 
ризик)

згрушавање крви

protrombin 
(faktor II) 
20210
rs1799963

G→A

повишена разина плазматског 
протромбина (GA и АА) која 
узрокује 3 пута већи ризик за 
венску тромбозу (ризик се до-
датно повећава с истовреме-
ном мутацијом ФВ Леиден)

разградње 
крвних угрушака

PAI-1 
(SERPIN1)
rs1799889

4G/5G
тромбоемболија (4G/4G и 
4G/5G + FVLaiden мутација)

згрушавање крви

faktor 
XIIIVal34Leu 
(F13A1)
rs5985

G→T

смањени ризик за венску 
тромбоемболију, срчани удар 
и артериосклерозу,
у комбинацији с PAI-1 4G4G 
или 4G5G повећава ризик за 
рани побачај

Метаболи-
зам фолата

разина фолата и 
хомоцистеина у 
плазми

MTHFR 677 
rs1801133

C→T

хиперхомоцистеинемија 
(677TT и 677CT+128AC), а уз 
недовољну разину фолата 
могућа тромбоемболија, ар-
теросклероза, оштећење неу-
ралне цијеви тијеком развоја 
ембрија, поремећај синтезе и 
поправка ДNА (посљедично 
повезано с настанком карци-
нома)

MTHFR 1298 
rs1801131

A→C
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Улога Ген
Полимор-
физам

Ризик повезан с промјеном 
у гену

Регулација 
крвног 
тлака 

вазоконстри-
кција

ACE 
rs4646994

Ins/Del

поремећај регулације крвног 
тлака и посљедично за 
срчани удар, хипертрофија 
лијеве клијетке, прогресивна 
дијабетичка нефропатија

Тјелесна 
активност

издржљивост, 
снага 

Ins - боља физичка 
издржљивост 
Del - боља прилагодба на 
тјелесне активности које 
захтијевају снагу и брзину

Тјелесна 
активност

стварање велике 
снаге/брзине у 
кратком времену

ACTN3 
rs1815739

C→T
смањена функција брзо-
контрактилних мишићних 
влакана

Прехрана 
и тјелесна 
активност

метаболизам и 
мобилизација 
масти

ADRB2 46 
rs1042713

G→A

смањена разградња масти и 
накупљање масног ткива, а 
посљедично претилост

прилагодба 
на интензитет 
трајање тјелесне 
активности

лошија прилагодба на мањи 
интензитет и краће трајање 
тјелесне активности

липолиза
ADRB3
rs4994

C→T

смањена разградња масти те 
посљедично већи ИТМ, удио 
масног ткива и опсегом струка 

интензитет тје-
лесне активности

мање учинковита тјелесна ак-
тивност нижег интензитета 

Прехрана

апсорпција масти
FABP2 
rs1799883 

G→A

повећани афинитет за дуголан-
чане масне киселине и унос 
триглицерида те посљедично 
пораст ИТМ, удјела масног ткива 
у тијелу и концентрације три-
глицерида у плазми; инзулинска 
резистенција

метаболизам 
масти и угљико-
хидрата, стварање 
масних станица

PPARG 
rs1801282 

C→G накупљање масног ткива

метаболизам 
масти, протеин 
ХДЛ честица

APOA2 
rs5082 

T→C

накупљање масног ткива те 
посљедично већи ИТМ и прети-
лост у случају прехране с висо-
ким удјелом засићених масти

метаболизам и 
мобилизација 
масти

ADRB2 79 
rs1042714 

G→C
смањена разградња масти и 
накупљање масног ткива те 
посљедично претилост
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Улога Ген
Полимор-
физам

Ризик повезан с промјеном 
у гену

Регулација 
осјећаја 
глади

разина грелина
FTO
rs9939609

T→A

повишена разина хормона 
грелина чиме се појачава 
осјећај глади (посебно у 
случају висококалоричне 
хране) те отежано препознаје 
осјећај ситости

Секретор 
статус

регулација 
излучивања 
антигена крвних 
група у тјелесне 
текућине

FUT2
rs601338

G→A

несекретор (АА) је склонији 
инфекцијама уринарног трак-
та, цријевним упалама, ризику 
за целијакију, Chronovu болест 
и дијабетес типа 1, већој от-
порности на норовирус

Интолеран-
ција лактозе 

разина лактазе

MCM6 (LCT-
13910)
 rs4988235

C→T гастроинтестиналне тегобе 
(надутост, грчеви, болови у 
трбуху, воденасте столице) 
услијед конзумације млијека и 
млијечних производа 

MCM6 (LCT-
22018)
rs182549

G→A

*рс -референтни идентификацијски број полиморфизма

Осим помоћи у одабиру одговарајућег начина лијечења, описане радиолош-
ке методе омогућују и праћење успјешности примијењеног лијечења. Било да 
се ради о лијечењу микрофрактурама, трансплантацији хондроцита или лије-
чењу матичним станицама, а што су све методе персонализиране медицине, 
биокемијско осликавање МР-ом дати ће информацију о количини новостворе-
ног регенерата хрскавичног ткива, показати ће који је омјер хрскавичних ста-
ница у таквом хрскавично-везивном регенерату, колико се колагених влакана 
регенерирало, односно каква је интеграција новоствореног ткива с околном 
хрскавицом (5).

Патофизиологија остеоартритиса до сада је прилично неразјашњена. 
Одређени покуси на зечевима указали су на чињеницу да приликом развоја 
те болести долази до промјене у експресији N-гликана, спојева који се пост-
транслацијски вежу на протеине те их модифицирају. До промјене у експресији 
долази прије него што се остеоартритис може хистолошки доказати, те би та 
промјена могла бити значајна као рани индикатор болести (10). Такођер, отва-
ра се могућност да се на темељу варијација у експресији N-гликана прати дина-
мика болести, те утјецај терапије на њу. Свим пацијентима у Св. Катарини који 
прођу кроз Lipogems® захват узимају се узорци крви и синовијалне текућине, те 
се у сурадњи с Genos лабораторијем одређује експресија N-гликана. Ово истра-
живање је тренутно на својем почетку, но резултати су обећавајући, и у будућ-
ности ће сигурно доприњети погледу на патофизиологију остеоартритиса.
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У склопу студије, ради боље анализе субјективног стања пацијента, проши-
рен је иницијални број упитника, те он сада укључује VAS, KOOS, ICRS (енгл. 
International Cartillage Repair Society), injury form, Lysholm/Tegner упитник, 
IKDC (енгл. International Knee Documentation Committee), knee evaluation form, 
и IKDC health assess form, чиме су обухваћени сви упитници који се тренутно 
користе у субјективној процјени стања пацијента с озљедом кољена.
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3.1. ДИФЕРЕНЦИЈАЛНА ДИЈАГНОЗА 
КАЛЦИФИКАЦИЈА У ЕНДОКРАНИЈУМУ  
ТОКОМ ДЕЧЈЕГ ДОБА

Слободан обрадовић

Калцификације у ендокранијуму могу настати интраутерино или у кас-
нијем добу детињства и адолесценције. Најчешће се калцификације откривају 
код малформисаног, генетски или инфекцијом оштећеног или неопластично 
измењеног мозга. Постоји релативнo мали број педијатријских неуропатолош-
ких студија којима се не могу објаснити сви механизми настанка калцифика-
ција. У неким поремећајима калцификације су универзални налаз, у другима 
је то честа појава, а код неких су присутне само повремено. Неуроимиџинг ме-
тоде могу указати на локализацију и бројност калцификата, али за постављање 
дефинитивне дијагнозе често су потребне многе друге претраге: генетске, хор-
моналне, серолошке, хематолошке, електрофизиолошке итд.

Табела 1. Етологија церебралних калцификација

ИНТРАУТЕРИНЕ 
ИНФЕКЦИЈЕ

ГЕНЕТСКЕ НЕУРОДЕ-
ГЕНЕРАТИВНЕ 
БОЛЕСТИ

ХОРМОНАЛНИ И 
МЕТАБОЛИЧКИ 
ПОРЕМЕЋАЈИ

ВАСКУЛАРНЕ
БОЛЕСТИ

токсоплазмоза•	
цитомегаловирус•	
рубела•	
ХСВ тип 2•	

Cockayne sy•	
Krabbe sy•	
Alexander sy•	
фамилијарна митох. •	
eнцефал.

порем. •	
паратиреоид.
Fahr болест•	
Fabry болест•	
деф. карбоан. тип 2•	

Анеуризме•	
АВ малформације •	
каверноми •	
лентикулостр. •	
васкул.

НЕУРОКУТАНИ 
СИНДРОМИ

ИНТРАКРАНИЈАЛНЕ
НЕОПЛАЗМЕ

ПРЕТХОДНИ 
ЦЕРЕБРАЛНИ 
ИНСУЛТ

ПОСЛЕ
РАДИЈАЦИОНЕ 
ТЕРАПИЈЕ

туберозна склероза •	
Sturge – Weber •	
синд.
Hippel-Lindau синд.•	

олигодендроглиом•	
краниофарингеом•	
пинеалне •	
неоплазме
епендимом•	

абсцес •	
инфаркт•	
хематом •	
леукомалац. (ПВЛ)•	

инерализирајућа •	
микроангиопатија
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Патофизиологија цереБралних калцификата

Калцијум, углавном у форми хидроксиапатита (једињење са фосфором), 
се таложи у оштећеном можданом ткиву без обзира на природу лезије. Екс-
перименти на животињама су показали да конгломерација калцификата која 
почиње у ћелијама и затим се шири на крвне судове и малатичне зоне парен-
хима вероватно представља заштиту хомеостазе током неуронске патње, јер 
смањује утрошак енергије захваћених зона, а самим тим спречава даље ширење 
оштећења. Ако је то тачно, овај нови корак хомеостазе калцијума може да се 
посматра као општи ћелијски адаптивни механизам који има за циљ огранича-
вање можданих лезија (2).

Физиолошке калцификације су уобичајено удружене са старењем и локали-
зоване су у базалним ганглијама, пинеалној жлезди, арахноидним гранулација-
ма, хориоидном плексусу и церебелуму. Нису клинички сигнификантне.

Патолошке калцификације настају депоновањем калцијума у малатично 
ткиво можданог паренхима током (1):

Интраутериних инфекција – токсоплазма, цитомегаловирус (ЦМВ), рубе-
ла ХСВ тип 2 (TORCH). Ултразвучно се разликује распоред калцификата, јер су 
код ЦМВ локализовани перивентрикуларно, док су код токсоплазмозе расејани 
у паренхиму. Хидроцефалус може настати интраутерино код свих инфекција, 
а ожиљци на ретини су карактеристични за токсоплазмозу. Ипак, одлучујућа 
метода за дијагнозу интраутериних инфекција је серологија (титар специфич-
них IgM антитела). 

Стечене церебралне инфекције - цистицеркоза, туберкулоза, ХИВ и крипто-
кокоза су најчешће стечене интракранијалне инфекције повезана са калцифи-
кацијама. Калцификације захватају субарахноидне просторе, базалне цистерне 
и паренхим у пределу споја сиве и беле масе. Туберкулозу у 10-20% пацијената 
прате калцификовани грануломи паренхима, док су менингеалне калцифика-
ције много ређе.

Генетске неуродегенеративне болести - Јувенилна Александарова болест 
показује калцификације у перивентрикуларним венцима. Кокејнов (Cockayne) 
синдром се карактерише масивним калцификацијама у дубокој белој маси, ду-
боко у кортексу , и у базалним ганглијама уз атрофију мозга . Крабеова (Krabbe) 
болест показује калцификације короне радијате. Молибден кофактор дефицит 
има билатералне таламичне калцификације у атрофичном мозгу са знацима 
цистичне енцефаломалације.

Хормонални и метаболички поремећаји - Метаболички поремећаји утичу на 
хомеостазу калцијума и претежно захватају базалне ганглије. Ови поремећаји 
се појављују у млађој доби и често су прогресивни. Хиперпаратиреоидизам, хи-
попаратироидизам, псеудо хипопаратироидизам, хипотироидизам, као и хро-
нична бубрежна инсуфицијенција повезани су са калцификацијама базалних 
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ганглија и церебелума. Дијабетес инсипидус, нефрогени или централни може 
имати калцификате у базалним ганглијама или дубоком можданом кортексу. 
Сматра се да су понављане епизоде хиперосмоларне дехидрације одговорне за 
таложење калцијума у или око крвних судова. Редак спорадични или наследни 
поремећај је Фарова (Fahr) болест (SLC20A2 мутација), коју карактеришу симе-
трични калцификати сиве масе каудатуса, путамена, глобус палидуса и дубоког 
кортекса. Клиничке манифестације су: моторни, когнитивни и психијатријски 
поремећаји. Фабријева болест манифестује се крајем друге деценије и најпре се 
уочавају билатералне калцификације пулвинара, а затим и других структура. 
Дефицит карбоанхидразе тип II се базира на ензимском аутосомно рецесив-
ном поремећају кога прате остеопетроза са реналном тубуларном ацидозом и 
церебралним калцификацијама. 

Васкуларне болести – У основи настанка калцификација је вероватно хро-
нична исхемија која прати анеуризме, артериовенске малформације (Галено-
ва вена) или каверноме. Лентикулостријатна васкулопатија (ЛСВ) предста-
вља калцификоване артеријске крвне судове у пределу таламуса и базалних 
ганглија. Познати узроци ЛСВ обухватају: интраутерине инфекције, хромо-
зомске аберације (тризомија 13. и 21 пара), урођене поремећаје метаболизма 
(сиалидоза).

Неурокутани синдроми - Туберозна склероза (ТС) на ЦТ-у се распознаје по 
типичним мултиплим тачкастим калцификацијама у субепендималном пери-
вентрикуларном подручју На МР-у ТС-у виде се карактеристични кортикални 
и субкортикални хамартоми, субепендимални перивентрикуларни нодули и 
астроцитоми у субепендималном подручју. Класичне неурорадиолошке про-
мене у Старџ – Вебер (Sturge – Weber) синдрому су фузиформне, тубуларне и 
серпигинозне калцификације које захватају кортекс мозга, обично унилатерал-
но окципитално или окципито-паријетални режањ, иако могу бити захваћене 
и обе хемисфере уз честу хемиатрофију (3). 

Интракранијалне неоплазме – олигодендроглиом, краниофарингеом, пи-
неалне неоплазме, епендимом идр. су често праћене калцификацијама. 

Претходни церебрални инсулт – инфаркција, хеморагија, перивентрику-
ларна леукомалац (ПВЛ) због компромитоване васкуларизације могу довести 
до појаве калцификата. 

После радијационе терапије – могу настати опсежни калцификати због ми-
нерализирајуће микроангиопатије. 

Радилошка идентификација калцификација - У новорођенчади и одојчади 
до затварања велике фонтанеле, ултразвук мозга је показао високу сагласност 
са ЦТ налазима. Раније је за откривање калцификата коришћена радиографија 
лобање, али је касније најбоља метода постао скенер ендокранијума (ЦТ). Чак 
и са појавом магнетне резонанце (МР) у раних 90-их прошлог века, ЦТ је ос-
тао супериорнији за идентификацију калцификација. Калцијум је диамагнетна 
супстанца и има веома ниску магнетну разлику у односу на околно ткиво. 
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Дијагностика болести праћених можданим калцификацијама – изглед и ло-
кализација калцификата у ендокранијуму могу допринети дијагнози, али се мо-
рају корелирати са клиничком сликом (кожне промене, епи напади, ментална и 
моторна ретардација, парезе, полиурија, олигурија, као и симптоматологија од 
стране других органских система), временом настанка болести (интраутери-
не или стечене). У диференцијалној дијагнози користе се бројна испитивања: 
генетска, метаболичка, хормонална, серолошка, хематолошка, електрофизио-
лошка, микробиолошка, патохистолошка итд.

литератУра

Livingston JH, Stivaros S, Warren D, et al. Intracranial calcification in childhood: 1. 
a review of aetiologies and recognizable phenotypes. Dev Med Child Neurol 
2014; 56:612-26.
Freshney IR. Culture of Animal Cells: A Manual of Basic Technique and 2. 
Specialized Applications, 7th ed. Wiley-Blackwell, New Jersey; 2010. 
Shirley MD, Tang H, Gallione CJ, et al. Sturge Weber syndrome and port-wine 3. 
stains caused by somatic mutation in GNAQ. N Engl J Med 2013; 368:1971–9.



3. Метаболички поремећаји

65

3.2. УЛОГА ИСХРАНЕ У ЛЕЧЕЊУ УРОЂЕНИХ 
БОЛЕСТИ МЕТАБОЛИЗМА

Маја Ђорђевић, адријан Сарајлија

Урођене болести метаболизма (УБМ) су последица смањене ензимске ак-
тивности у сложеним процесима разградње масти, протеина и угљених хидра-
та. Услед делимичног или потпуног недостатка ензима долази до нагомилавања 
супстрата проксимално од метаболичке реакције и дефицита продукта дистал-
но од метаболичке реакције. Као што је познато, клиничка испољавања већине 
УБМ се могу објаснити овим биохемијским поремећајима. Један број УБМ се 
лечи смањеним уносом супстрата и надокнадом продукта, што чини терапију 
дијетом. 

Исхрана је основа терапије фенилкетонурије и других УБМ, као што су неке 
хиперлипидемије, галактоземија, гликогеноза тип 1, интолеранција фруктозе, 
поремећаји метаболизма аминокиселина, органске ацидемије и поремећаји ци-
клуса уреје. 

Поремећаји метаБолизма Протеина

Поремећаји метаболизма аминокиселина, органске ацидемије и поремећаји 
циклуса уреје припадају групи УБМ код којих клиничко испољавање болести 
зависи од уноса протеина. 

Лечење ових болести има за циљ да се дијетом ограничи унос укупних про-
теина или појединих аминокиселина које не могу да се разграде. С друге стране, 
треба водити рачуна, да унос ових аминокиселина буде довољан да обезбеди 
нормалан раст и развој. Код органских ацидемија смањеним уносом протеина 
смањује се стварање, а самим тим и деловање токсичних органских киселина 
и њихових метаболита. Код поремећаја уреогенезе смањеним уносом проте-
ина смањује се концентрација амонијака. На табели 1 приказане су најчешће 
урођене болести метаболизма које се лече хипопротеинском дијетом и резул-
тати терапије (1,2). 
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Табела 1. Најчешће урођене болести метаболизма које се лече хипопротеинском 
дијетом

Назив болести Одговоран ензим Терапија дијетом Ефикасност дијете 
Аминокиселине 
Фенилкетонурија Фенилаланин 

хидроксилаза 
Рестрикција 
фенилаланина

+++++

МСУД Дехидрогеназа 
рачвастих кето 
киселина 

Рестрикција леуцина, 
изолеуцина и валина 

++++

Хомоцистинурија Цистатионин ß- 
синтетаза 

Рестрикција 
метионина 

++++

Тирозинемија Фумарилацетоацетаза Рестрикција 
фенилаланина и 
тирозина 

++

Органске киселине
ГA тип 1 Глутарил coA 

дехидрогеназа
Рестрикција лизина и 
триптофана

+++

ПA и MMA Пропионил coA 
карбоксилаза и 
метилмалонил coA 
карбоксилаза

Рестрикција 
изолеуцина, валина, 
метионина и 
треонина

++

Циклус уреје 
OTЦ дефицит Орнитин 

транскарбамилаза
Рестрикција 
протеина уз 
додавање аргинина

+++

Друге болести уреја 
циклуса

Различити ензими Рестрикција 
протеина

+

Легенда: + - најмања ефикасност +++++ - максимална ефикасност; МСУД - дефицит дехидро-
геназе аминокиселина рачвастих кето киселина, односно болест са мирисом мокраће на јаво-
ров сируп - енглеска скраћеница МСУД од речи „maple syrup urine disease”. ГA тип 1- глутарна 
ацидурија тип 1; ПA - пропионска ацидемија; MMA - метилмалонска ацидемија; OTЦ дефицит 
- дефицит орнитин транскарбамилазе. 

Најбоље је да се протеини уносе из природних извора (углавном воће и по-
врће), али се у пракси доста користе индустријски хипопротеински производи 
(замене за млеко, јаја и брашно) који обезбеђују и довољан унос енергије. За 
организацију исхране код свих поремећаја потребно је да се користе мешавине 
аминокиселина које не садрже аминокиселине које болесник не може да ме-
таболише (нпр. фенилалнин код болесника са фенилкетонуријом или леуцин, 
изолеуцин, валин код болесника са МСУД-ом) (2).
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Поремећаји метаБолизма Угљених хидрата

галактоземија

Млеко је главни извор лактозе која се у цревима разлаже на галактозу и 
глукозу. Галактоза се метаболише у глукозо-1-фосфат који затим улази у Креб-
сов циклус. Недовољна активност галактоза-1-фосфат уридил трансферазе 
(ГАЛТ) изазива класичну галактоземију, а последица је накупљања токсичних 
метаболита галактитола и галактозо-1-фосфата.

Основни принцип лечења је исхрана без лактозе и галактозе. При првој 
сумњи на галактоземију из исхране треба одмах искључити галактозу не че-
кајући резултате предузетог испитивања (3). За новорођенче лечење подразу-
мева исхрану млечном формулом без лактозе, најбоље на бази соје. Млека са 
хидролизатима протеина крављег млека садрже минималне количине лактозе. 
Мајчино и стандардне адаптиране млечне формуле се не препоручују пошто 
садрже велике количине галактозе. Већи проблеми код деце која су на дијети без 
галактозе настају увођењем мешовите исхране, јер није могуће постићи потпуну 
елиминацију галактозе из исхране.Овај шећер се налази у скоро свим врстама 
воћа, односно поврћа. Такође, налази се у саставу гликолипида и гликопротеина, 
као и појединих полисахарида у легуминозама. Већина европских центара пре-
поручује дијету без уноса лактозе уз неограничен унос воћа и поврћа. Дијета се 
спроводи доживотно, али је код одраслих болесника либералнија (4).

гликогеноза тип 1

Гликогеноза тип 1 је најчешћа од свих гликогеноза. Тип 1а је проузрокован 
недовољном активношћу глукозо-6-фосфатазе. Услед овог поремећаја нема 
стварања глукозе ни гликогенолизом нити гликонеогенезом. Главни поремећај 
који се лабораторијски верификује је хипогликемија. 

Лечење се заснива на дијететском режиму чији је циљ превенција хипоглике-
мије и секундарне метаболичке декомпензације. То се постиже честим оброцима 
богатим угљеним хидратима током дана и ноћи. За одојче се препоручују адап-
тирано млеко без лактозе уз додатак малтодекстрина који је полимер гликозе. 
Током дана оброци се дају на свака 2 до 3 сата, а ноћу се примењује континуирана 
исхрана путем назогастричне сонде или перкутане гастростоме. Воће се такође 
не препоручује због садржаја фруктозе, тако да ови болесници добијају витамин 
Ц. Након прве године уводи се некувани кукурузни скроб, који се спорије раз-
грађује, односно спорије и у дужем периоду ослобађа глукозу (4).
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интолеранција фруктозе

Хередитарна интолеранција фруктозе је најчешћи урођени поремећај у ме-
таболизму фруктозе. Настаје услед недовољне активности ензима фруктоза-
1-фосфат алдолазе Б, што доводи до немогућности метаболисања фруктозе у 
глукозу. Симптоми се јављају ако дете уноси фруктозу или кравље млеко коме 
је додата сахароза. Одрастањем деца сама почињу да избегавају оброке које 
садрже сахарозу и фруктозу пошто њихово уношење брзо доводи до лошег 
општег стања. Лечење се састоји у доживотном спровођењу стриктне дијете 
без фруктозе, сахарозе и сорбитола (4). 

дислиПидемије

Уз физичку активност начин исхране је основа лечења дислипидемија. Ме-
дикаментозна терапија је од значаја у најтежим облицима и код болесника где 
хигијенско дијететски режим није довео до жељених резултата. 

фамилијарна хиперхолестеролемија

У исхрани деце са фамилијарном хиперхолестеролемијом препоручује се број-
не препоруке: употеба пецива од интегралних житарица, млека и млечних произ-
вода са умањеним садржајем масти, поврће и воће сваког дана, чешћи унос рибе, 
употреба биљних уља са ниским садржајем засићених и транс масних киселина, 
избегавање слаткиша, редуковање уноса соли итд. Транс масне киселине повећавају 
концентрацију ЛДЛ и снижавају концентрацију ХДЛ, те се препоручује смањење 
уноса ових масних киселина на мање од 1% укупног калоријског уноса. Приликом 
приправљања хране треба одстранити све видљиве масне наслаге са меса; храна 
се не сме пржити, већ се припрема печењем или кувањем; потребно је одстранити 
маст која се исцеди из меса током припреме; користити нерафинисана биљна уља 
за минимално наношење на површину за печење, поврће припремати без додатка 
уља; користити биљне зачине и маринаде без уља у циљу побољшања укуса хране. 
Унос засићених масти буде нижи од на нивоу 7-10% од укупног калоријског уноса, 
а да дневна количина холестерола у храни не превазилази 300 мг. Биљни станоли и 
стероли смањују апсорпцију холестерола из хране и могу да снизе концентрацију 
укупног холестерола у плазми за 5-10% (5).

хипертриглицеридемија

Промене у исхрани и животном стилу уопште представљају најважнију 
терапијску опцију у лечењу хипертриглицеридемије. Дијета треба да подразу-
мева смањен унос засићених масти, холестерола, рафинисаних шећера, уноса 



3. Метаболички поремећаји

69

сахарозе, код адолесцената ограничење уноса алкохола, а повећање уноса по-
линезасићених масних киселина, сложених угљених хидрата и растворљивих 
беланчевина. Дијета са повећаним садржајем мононезасићених масних кисе-
лина значајно снижава ниво триглицерида, посебно постпрандијално, а уз то 
побољшава инсулинску сензитивност. Такође, унос хране са високим садр-
жајем дуголанчаних н-3 полинезасићених масних киселина доводи до пада ни-
воа триглицерида (5).

закљУчак

Исхрана има важну улогу у лечењу урођених болести метаболизма. Отга-
низовање начина исхране овим болесницима може да се бави само лекари који 
се баве урођеним болестима метаболизма или исхраном. Приликом планирања 
дијете мора се водити рачуна о довољном уносу енергије, масти, протеина и 
угљених хидрата јер дете мора да расте и да се развија. Улога лекара примар-
не здравствене заштите је да прате раст и развој детета, а самим тим и начин 
спровођења дијете. 
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3.3. ПРИНЦИПИ ПАРЕНТЕРАЛНЕ РЕХИДРАЦИЈЕ У 
ПЕДИЈАТРИЈИ

адријан Сарајлија, Маја Ђорђевић

Лечење поремећаја равнотеже воде и електролита је усмерено према обез-
беђивању физиолошких потреба и надокнади губитака. Стога, терапија обух-
вата: 1) брзо повећање волумена ванћелијске течности како би се обезбеди-
ла перфузија ткива, 2) надокнаду дефицита воде и електролита уз корекцију 
ацидобазне равнотеже, 3) обезбеђивање енергетских потреба, 4) надокнаду 
текућих губитака уз предвиђање даљег клиничког тока болести (1). 

Предуслов успешне терапије поремећаја у равнотежи воде и електролита у 
педијатрији је познавање физиолошких потреба у води и електролитима према 
одговарајућем узрасту (1,2). 

физиолошке основе

У дојеначком узрасту проценат воде у организму је већи него код старије 
деце и одраслих. Код терминске новорођенчади вода чини око 75% укупне те-
лесне масе, после новорођеначког периода се смањује на 66%, а на 60% опада 
после прве године живота и остаје у том проценту све до пубертета (1,3). 

Вода у организму је подељена у два одељка: приближно две трећине се нала-
зи унутар ћелија (интрацелуларна течност, ИЦТ), док је 1/3 ван ћелија (екстра-
целуларна течност, ЕЦТ). Код фетуса и новорођенчета, међутим, волумен ЕЦТ 
је већи него ИЦТ. Волумен интраваскуларне течности мења се у многим пато-
лошким стањима, пре свега у дехидрацији, али и код анемије, полицитемије, 
срчане инсуфицијенције, поремећаја осмолалитета, хипоалбиминемије, инсу-
фицијенција јетре и бубрега (1,3). 

Садржај електролита се битно разликује у екстрацелуларном и интрацелу-
ларном простору. Натријум је најважнији катјон екстраћелијске течности док 
је калијум кључни катјон интрацелуларне течности. Концентрација електроли-
та у серуму не мора увек одговарати њиховој укупној количини у организму: 
у стањима са метаболичком ацидозом долази до изласка калијума из ћелије и 
тада, иако је концентрација калијума у серуму нормална или повишена, укупна 
количина калијума у организму може бити снижена (1,3). 
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физиолошке ПотреБе У течности

Постоје различити математички модели који омогућавају оптимално рачу-
нање физиолошких потреба детета у води, електролитима и енергији. Најважније 
формуле користе телесну масу, телесну површину или калоријску потрошњу. Још 
1957. године, Холидеј и Сегар су у часопису Pedijatrics дали формулу за израчуна-
вање потреба у течности и енергији према узрасту детета (табела 1) (4).

Табела 1. Формула за израчунавање потреба у течности и енергији према 
узрасту детета

Телесна маса (kg) kcal/kg ml воде/kg
3-10 100 100
11-20 1000 kcal + 50 kcal/kg  

за сваки kg >10 kg
1000 мл + 50 ml/kg  
за сваки kg >10 kg

>20 kg 1500 kcal + 20 kcal/kg  
за сваки kg >20 kg

1500 ml + 20 ml/kg  
за сваки kg >20 kg

Физиолошке потребе обухватају течност која се из организма избацује пу-
тем урина, столице, зноја, те инсензибилне губитке у води. Појачани губици 
течности се јављају у различитим физиолошким и патолошким стањима те је 
базични унос потребно прерачунати у складу са стањем пацијента (табела 2). 
Физиолошке потребе су веће за претерминску новорођенчад и новорођенчад 
мале телесне масе (1,3). 

Табела 2. Корекција потреба у течности у односу на стање детета

Стање Повећање потреба у течности
Повишена телесна температура 12% / °C
Хипервентилација 10-60 ml/100 kcal
Појачано знојење 10-25 ml/100 kcal
Хипертироидизам 25-50%

дехидрација

Губитак волумена телесних течности (дехидрација) је један од најчешћих и 
најважнијих проблема у клиничкој педијатријској пракси. У дечјој популацији 
постоји висока инциденција акутних цревних инфекција, али гастроинтестиналне 
сметње се могу јавити и код болести где је главни фокус инфекције на другом месту 
(пнеумонија, менингитис). Знак болести, нарочито код мање деце, је одбијање пе-
роралног уноса течности и хране, а висок однос површине тела према телесној 
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маси доприноси губитку течности путем евапорације. Код мање деце, бубрежни 
механизми концентрације урина нису довољно зрели те не могу да обезбеде адек-
ватно очување волумена телесне течности, поготово у условима фебрилности и 
гастроинтестиналних губитака. Настанку дехидрације код деце погодују и виша 
стопа базалног метаболизма и релативно висока фреквенција дисања (1,3). 

Сматра се да је дете са минималним знацима дехидрације акутно изгубило 
до 5% телесне масе. Дете са средње тешким знацима дехидрације изгубило је 
5-10% масе. Код ове деце региструје се смањење тургора коже. Најтеже су дехи-
дрирана она деца са губитком телесне масе од преко 10%, а ово стање је удруже-
но са знацима циркулаторног шока. Акутни губитак течности са више од 15% 
телесне масе најнепосредније угрожава живот. Треба имати у виду да код деце 
са хипернатријeмијском дехидрацијом изостају знаци губитка тургора коже, а 
доминира поремећај стања свести. Код деце са хипонатријeмијском дехидра-
цијом губитак тургора је изразит, а изглед коже је марморизован. Разликовање 
изонатријемијске од хипонатријемијске и хипернатријемијске дехидрације је 
веома значајно због различитог терапијског приступа. Код хипонатријемијске 
дехидрације количина течности се планира на исти начин као код изонатрије-
мијске, али се састав инфузионог раствора прилагођава концентрацији на-
тријума у серуму. Хипернатријемијска дехидрација се најчешће коригује рав-
номерним темпом инфузије током најмање 48 часова а однос 5% глукозе и 0,9% 
физиолошког раствора обично износи 6,5:1 (1,3).

Код болесника са благом до умереном дехидрацијом, терапијски метод из-
бора је орална рехидрација употребом специјалних рехидрацијских раствора. 

Хитна интравенска надокнада течности је индикована онда када постоје 
знаци компромитоване перфузије ткива: продужено капиларно пуњење, тахи-
кардија, бледило коже, олигурија, хипотензија. Клинички налаз веома добро 
корелира са степеном дехидрације и представља главни оријентир у плани-
рању рехидрације. Егзактна процена степена дехидрације, у процентима те-
лесне масе, је могућа у случају постојања податка о тачној телесној маси пре 
почетка тегоба које су проузроковале дехидрацију. 

Акутна дехидрација са хиповолемијским шоком, без обзира на врсту осмот-
ских поремећаја, спада у домен ургентне педијатрије. Приликом праћења болес-
ника, због процене уноса течности, поред клиничког прегледа и оцене степена де-
хидрације (стање мукозних мембрана, тургора коже, капиларног пуњења, стања 
свести, диурезе, пулса и артеријског притиска), у тешким стањима дехидрације је 
неопходно инвазивно мерење артеријског и централног венског притиска (1,3). 

За брзу надокнаду волумена код деце с претећим циркулаторним шоком 
најпре се даје болус течности у облику 20 ml физиолошког раствора натријум-
хлорида 0,9% на kg телесне масе. Ако нема клиничког побољшања овај болус се 
понавља, а ако нема удружене хроничне болести (нпр. урођене срчане мане, хро-
ничне плућне болести) наставља се с инфузијом раствора албумина (у кратко-
трајној интреванској инфузији 1-2 g/kg телесне масе у изотоној солуцији) (1,3).



3. Метаболички поремећаји

73

Током првих осам сати од почетка парентералне рехидрације потребно је 
надокнадити половину целокупног губитка течности уз надокнаду прерачуна-
тог физиолошког уноса (одржавање). Терапија подразумева примену изотоних 
раствора 0,9% NaCl и 5% гликозе, додавањем калијума у облику 7,4% раствора 
KCl (ако је успостављена диуреза!) и коригује се ацидоза применом бикарбо-
ната. Следећих 16 сати терапије обухвата надокаду друге половине процењеног 
дефицита течности уз основни физиолошки унос. Треба имати у виду да је мак-
симални темпо унос течности 100 ml/h (1,3). 

Након што је надокнађен губитак, наставља се са физиолошким уносом теч-
ности према табели 1, надокнађују се текући губици, наставља са корекцијом 
калијума и других евентуалних електролитних или ацидобазних поремећаја. 

истраживања и контроверзе

Интравенска рехидрација је терапија избора за тешку дехидрацију, као и 
за болеснике код којих орална рехидрација није успешно спроведена. Међу-
тим, постоје извесне контроверзе око практичног приступа интравенској ре-
хидрацији. 

У САД је спроведена пилот студија која је укључила 88 деце узраста 3-36 
месеци са умереном рехидрацијом услед акутног гастроентеритиса (5). Код 
једне групе испитиваних примењена је тзв. ултрабрза рехидрација са 50 ml 
0,9% раствора натријум хлорида/kg ТМ/h, док је код друге групе примењена 
брза рехидрација са 50 ml 0,9% раствора натријум хлорида/kg ТМ током 3 часа. 
Није било значајне разлике у крајњем исходу болести или присуству компли-
кација. Закључено је да ултрабрза рехидрација такође представља ефикасан и 
сигуран начин рехидрације. 

Студија канадских педијатара је укључила 223 деце узраста између 3 месеца 
и 11 година који су имали знаке дехидрације услед акутне цревне инфекције, код 
којих није било адекватног одговора на оралну рехидрацију (6). Компарирана 
је брза интравенскеа рехидрације са стартним болусом физиолошког раствора 
од 60 ml/kg у првом сату у односу на стандардну рехидрацију (20 ml/kg у првом 
сату). Код деце са бржим темпом рехидрације отпуст из болнице је био значајно 
каснији. Стога је закључено да стандардни иницијални болус у рехидрацији од 
20 ml/kg представља адекватнији терапијски метод. Може се закључити да пред-
лози нових, агресивнијих режима рехидрације код деце са акутних гастроенте-
ритисом нису показали предност у односу на стандардне методе. 

Орална рехидрација се сматра првом терапијском линијом код деце са 
благом или умереном дехидрацијом. Истраживања у САД су показала да три 
четвртине педијатара примењује интравенску рехидрацију и код болесника са 
умереном рехидрацијом. Полазећи од овог сазнања, Спандорфер и сар. су спро-
вели студију на узорку деце са умереном рехидрацијом услед акутног вирусног 



74

Адријан Сарајлија

гастроентеритиса (7). Орална рехидрација се показала једнако успешном по 
свим параметрима у односу на интравенску рехидрацију код деце са умереном 
рехидрацијом услед акутног вирусног гастроентеритиса. Примена оралне ре-
хидрације омогућила је избегавање непотребних хоспитализација. 

закљУчак

Рехидрација представља сложен начин терапије који прецизно укључује 
одређивање физиолошких потреба, дефицита насталог услед патолошког 
стања, као и динамичку корекцију према актуелним, текућим губицима. Упр-
кос релативној сложености, принципи рехидрације морају бити што јасније 
преточени у терапијски протокол који ће служити педијатрима на свим ниво-
има здравствене заштите. Испитивања интензивнијих метода у лечењу рехи-
драције нису показала предност у односу на стандардни, широко прихваћени 
приступ. Орална рехидрација представља терапију избора за децу са благом до 
умереном дехидрацијом, док је парентерална рехидрација неопходна за успеш-
но лечење тежег степена дехидрације. 

литератУра

Ford D. Regulation of body fluids, electrolytes and tonicity. In: Hay W, Levin M, 1. 
Deterding D, et al (editors). Current Diagnosis&Treatment – Pediatrics, 22nd ed. 
McGraw-Hill Education, 2014; 742-51.
Meyers RS. Pediatric fluid and electrolyte therapy. J Pediatr Pharmacol Ther 2009; 2. 
14:204–11. 
Đorđević M, Kecman B, Martić J, i sar. Osnovni principi metaboličke potpore 3. 
vitalnog ugroženog deteta. U: Zdravković D (urednik). Problemi u pedijatriji 
2005, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2006; 116-27.
Holliday MA, Segar WE. The maintenance need for water in parenteral fluid 4. 
therapy. Pediatrics 1957; 19:823-32. 
Nager AL, Wang VJ. 5. Comparison of ultrarapid and rapid intravenous hydration 
in pediatric patients with dehydration. Am J Emerg Med 2010; 28:123-9.
Freedman SB, Parkin PC, Willan AR, et al. Rapid versus standard intravenous 6. 
rehydration in paediatric gastroenteritis: pragmatic blinded randomised clinical 
trial. BMJ 2011; 343:d6976. 
Spandorfer PR, Alessandrini EA, Joffe MD, et al. 7. Oral versus intravenous rehydrati-
on of moderately dehydrated children: a randomized, controlled trial. Pediatrics 2005; 
115:295-301.



4.
Неонатологија

Модератор:
Проф. др Борисав Јанковић

Комодератор:
Проф. др Георгиос Константинидис





4. Неонатологија

77

4.1. РЕСПИРАТОРНА ПОТПОРА ПРЕВРЕМЕНО 
РОЂЕНОГ ДЕТЕТА

георгиос Константинидис

Неонаталне респираторне тегобе у превремено рођеног новорођенчета 
најчешће настају у првим данима или, често, првим сатима после рођења до-
водећи до плућне инсуфицијенције која често угрожава живот новорођенче-
та. Убедљиво најчешћи узрок који захтева респираторну потпору је респира-
торни дистрес новорођенчета (РДС), а узроци могу бити и апнеjа недоноше-
ности, трајна плућна хипертензија новорођенчета, плућни синдроми исти-
цања ваздуха (без обзира на етиологију), пролазна тахипнеа новорођенчади, 
бактеријски трахеитис, бронхиолитис и пнеумониа. Знатно ређе узрок респи-
раторне инсуфицијенције код превремено рођеног новорођенчета је синдром 
аспирације меконијума. У каснијем узрасту, респираторну потпору, најчешће 
као последица РДС-а и његових компликација, захтева бронхопулмонална 
дисплазија (БПД).

За дефиницију респираторне инсуфицијенције која захтева респираторну 
потпору чини се најбоља и најпрактичнија дефиниција Вермонт Оксфорд мре-
же која подразумева да сва новорођенчад која имају PаО2<50 mm Hg(<6.6 kPa) 
на собном ваздуху, централну цијанозу или потребу за допунским кисеоником 
на собном ваздуху за одржавање PаО2>50 mm Hg (>6.6 kPa) захтевају респи-
раторну потпору.

Циљ третмана респираторне инсуфицијенције је да се обезбеде интервенције 
које ће учинити да број преживелих буде максималан, док ће потенцијалне нежељене 
ефекте свести на минимум. Препоруке које следе су засноване на доказима.

Пренаталне мере које смањУјУ ПотреБУ 
за ресПираторном ПотПором

Претећем превременом порођају често претходи упозорење, што даје вре-
мена да се размотри врста интервенције, укључујући и транспорт “in utero” 
кад год је могуће. 

Превремено рођена новорођенчад са ризиком од РДС-а треба да се рађају у 
центрима где су на располагању одговарајуће вештине за стабилизацију и ре-
спираторну подршку, укључујући интубацију и механичку вентилацију (МВ) 
ако је индикована. Овако збринута новорођенчад имају бољи краткорочни и 
дугорочни исход лечења (1).
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Трудницама код којих се очекује превремени порођај се, да би се смањио 
ризик од респираторне инсуфицијенције и ране неонаталне смрти, пренатал-
но дају кортикостероиди. Једнократна употреба кортикостероида пренатално 
није повезана ни са каквим значајним нежељеним дејством ни код мајке ни 
код фетуса (12). Пренатално дати кортикостероиди смањују ризик од РДС-а 
али и умањују ризик од интравентрикуларног (интракранијалног) крварења и 
некротичног ентероколита (НЕК) (2).

Кисеоник

Традиционално, већини претерминске новорођенчади се одмах пресеца 
пупчана врпца како би се омогућио брз трансфер под грејно тело и инфлација 
плућа позитивним притиском (вентилацијом преко балон маске), често 
користећи 100% кисеоник са циљем да се постигне видљиво подизање груд-
ног коша и „розе боја новорођенчета“. Међутим, пожељно је да током прелазне 
фазе после рођења, сатурација мерена пулсном оксиметријом на десној руци 
расте постепено од око 60% на рођењу до 80% током 5 минута, и да достигне 
85% или више у року од 10 минута после рођења. Стога одложено подвезивање и 
пресецање пупчаника, те давање мaњих концентрација кисеоника побољшавају 
резултате у преживљавању и опоравку (3).

Кисоник се може давати помоћу носне каниле, маске лица или капуљаче, 
с концентрацијом кисеоника подешеном тако да се у недоношчади постигне 
PаО2 6,6 до 9,3 кPа, тј. засићење О2 од 88 до 94%. Нижи PаО2 у новорођенчади 
постиже готово потпуно засићење хемоглобина јер фетални хемоглобин има 
већу склоност кисеонику; виши PaO2 повећава и опасност од ретинопатије не-
доношчади. Без обзира на то како се примењује, О2 треба да буде загрејан (36 
до 37 °С) и овлажен.

Новорођенчад код које се овим поступцима не постиже побољшање су 
кандидати за примену неинвазивне механичке вентилације (НИППВ) или вен-
тилацију балоном и маском (40 до 60 удисаја/мин). Ако се новорођенче не ок-
сигенише задовољавајуће помоћу вентилације балоном и маском, индикована 
је ендотрахеална интубација и МВ.

Прекомерно излагање допунском кисеонику је јасно повезано са развојем 
ретинопатије прематуритета и мањој мери развојем БПД-а (4, 5). Колебања у 
сатурацији кисеоником су такође повезана са повећаном инциденцом ретино-
патије прематуритета (6). 

неинвазивна респираторна подршка

Неинвазивна респираторна подршка се може дефинисати као било који 
облик респираторне подршке који се не испоручује путем ендотрахеалнеог 
тубуса. Она обухвата СРАР (енглески акроним за континуирани позитивни 
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притисак у ваздушним путевима), разне типове вентилације кроз меке назалне 
продужетке или маске које се заједно називају „назална интермитентна вен-
тилација позитивним притиском“ (НИППВ) и примену навлаженог кисеони-
ка који се испоручује назалном канилом високог протока (ХФНK) (72). Ове 
методе се користе кад год је могуће као замена за механичку вентилацију код 
новорођенчади са РДС-ом јер мање оштећују плућа (7). Што се неинвазивна 
респираторна подршка раније примени, то је већа шанса да се избегне МВ, а 
када се користи од рођења смањује потребу и за терапијом сурфактантом, МВ 
(8) и потребу за трансфером у установу терцијерног нивоа.

Помоћу континуираног позитивног притиска се кисеоник даје под по-
зитивним притиском, обично од 5 до 7 cm H2О, што одржава алвеоле отво-
реним и побољшава оксигенацију смањујући количину крви у ателектатич-
ним подручјима док новорођенче спонтано дише. CPAP се може проводити 
преко носних наставака и различитих апарата којима се постиже позитиван 
притисак; такође се може применити преко ендотрахеалног тубуса повезаног 
с уобичајеним вентилатором с брзином подешеном на нулу. Мера примене 
контролисаног раног CPAP са способношћу да обезбеди додатне котролисане 
инфлације још увек је главни начин за пружање безбедне стабилизације пре-
времено рођене новорођенчади (9). 

Последњих година НИППВ је постала популарнија алтернатива за CPAP 
(7). Не постоји стандардизована метода која се користи за испоруку НИППВ.

терапија сурфактантом

Терапија сурфактантном је унела револуцију у неонатално респираторно 
збрињавање. Многи аспекти његове примене су испитивани у мултицентрич-
ним рандомизованим контролисаним студијама. Терапија сурфактантом, било 
да се даје профилактички (10) или као терапија (11) новорођенчадима који су 
са или у ризику од развијања РДС-а, смањује ризик од пнеумоторакса (плућни 
«airleak») и неонаталне смрти. Данашња клиничка испитивања су фокусирана 
на одређивање оптималне дозе, време дозирања, најбољи метод примене и нај-
бољи препарат сурфактанта. 

Новија истраживања су показала да је за новорођенче боље рано иници-
рање НИППВ-а и селективна примена сурфактанта него рутинска профилакса 
сурфактантом (12).

Механичка вентилација

Респиратори се могу подесити тако да вентилацију омогућавају одржавањем 
притиска или запремине ваздуха: асистирана контролисана (АК), код које је ре-
спиратор подешен тако да уз сваку инспирацију доводи пуни удах, или повреме-
ну обавезну вентилацију (ИМВ), код које респиратор доводи низ удаха унутар 
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временског раздобља, а болесници у међувремену могу спонтано удахнути без 
респиратора; те могу имати нормалну или високу фреквенцију (високо фре-
квентна осцилаторна вентилација (ХФОВ) доводећи и 400 до 900 удаха/мин). 
Није доказано ни за један облик или врсту вентилације да је бољи од другог.

Почетно подешавање респиратора се изводи зависно од тежине респира-
торне инсуфицијенције. Типично подешавање за новорођенче са “умереном 
потребом” за респираторну потпору је: FiO2 = 40%; инспираторно време (ИТ) = 
0,4 с; експираторно време (ЕТ) = 1,1 с, фреквенција = 40 удисаја/мин; вршни ин-
спираторни притисак (ПИП) = 15 cm H2О за децу врло мале порођајне тежине 
и до 25 cm Н2О за децу близу термина; позитивни притисак на крају експирија 
(енгл. акроним PEEP) = 5 cm Н2О. Ово подешавање се даље исправља на основу 
постигнуте оксигенације, покрета зида грудног коша, звукова дисања и напора 
при дисању те налазу гасова у артеријској или капиларној крви.

Паралитички лекови, седација и азот оксид су допунски облици лечења 
примењивани у неких болесника уз механичку вентилацију. Паралитички ле-
кови (нпр. векуронијев или панкуронијев бромид ) и седативи (нпр. фентанил 
или мидазолам) могу олакшати ендотрахеалну интубацију и помоћи стабили-
зацији стања. Инхалација азот оксида у дози од 5 до 20 ррм (милионитих дело-
ва) се може применити код тврдокорне хипоксемије, кад хипоксији доприноси 
плућна вазоконстрикција (нпр. код идиопатске плућне хипертензије, пнеумо-
није или урођене дијафрагмалне херније).

Кафеинска терапија

Метилксантини се већ дуго времена користе за лечење апнее прематури-
тета и олакшавање успешног „ослобађања“ од МВ. У оквиру студије “Caffeine 
for Apnea of Prematurity” (CAP) разматрало се питање дугорочних ефеката не-
онаталне кафеинске терапије рандомизовањем 2006 новорођенчади са телес-
ном тежином <1250 g на рођењу према кафеину или плацебу у првих 10 дана 
живота и наставком све док клиничар не одлучи да терапија више није по-
требна. Новорођенчад одређена за кафеин скинута су са вентилације недељу 
дана пре од новорођенчади одређене за плацебо, са одgоварајућом значајном 
редукцијом БПД-а (13). Праћење на 18 месеци је такође показало бољи исход 
код новорођенчади третиране кофеином (14). Произилази да кафеин треба да 
буде део рутинскоg збрињавања веома превремено рођене новорођенчади са 
потребом за респираторном потпором. 

Контролисана хиперкапнија

Иако још увек недостају јасни докази о дугорочној користи (15), толери-
сање повишених вредности PaCO2 може довести до смањења времена на МВ, 
што је сада већ устаљена пракса. Имплементација протокола за скидање са 
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вентилације који дозвољава хиперкапнију разултира ранијом екстубацијом и 
укупним смањењем трајања МВ. Толерисање pH вредности наниже до 7,22 то-
ком првих 5 дана и после тоgа наниже до 7,20 је у савременим неонатолошким 
протоколима широко прихваћено. 
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4.2. ПАРЕНТЕРАЛНА ИСХРАНА ПРЕВРЕМЕНО 
РОЂЕНЕ ДЕЦЕ

александар Сајковски

Главни циљ тоталне парентералне исхране (ТПИ) јесте да се обезбеди 
оптимални раст, развој и матурација превремно рођеног детета. Она је за-
мена за ентералну исхрану у свим стањима када се ентерална исхрана не 
може успоставити нормално или је она сама неадекватна за узраст и мета-
болизам детета. Мајчино млеко остаје преферирана форма исхране превре-
мено рођеног детета.

индикације за тоталнУ ПарентералнУ исхранУ

Зашто је ТПИ непходна? Зато што она обезбеђује нормални раст и развој 
детета, превенира развој енергетског катаболизма, редукује појаву хипоглике-
мије, повећава серумски ниво аминокиселина и ниво албумина у превремено 
рођене деце. 

Према томе, индикације за ТПИ код новорођенчади јесу (1):
прематуритет < 30 г.н. и/или телесна тежина <1000 грама, •	
новорођенчад > 30 г.н. код којих се не може успоставити ентерална ис-•	
храна до 5 дана живота,
новорођенчад < 30 г.н. са високим ризиком од појаве некротичног енте-•	
роколитиса
новорођенчад > 30 г.н.код којих је одсутан или реверзни фетални умби-•	
ликални артериски проток
новорођенчад са перинаталном асфиксијом и са аномалијама гастроин-•	
тестиналног тракта (ГИТ).

Постоји више разлога зашто превремено рођена деца (< 37 гестацијских 
недеља) и тешко болесна новорођенчад могу имати неадекватан унос хране 
ентералним путем, као што су гастроинтестинална незрелост са трендом раз-
воја некротичног ентероколитиса, мускуларна и неуролошка незрелост, стање 
основне болести и друго. Избор типа исхране (орална, ентерална, парцијална 
ПИ или тотална ПИ) треба да буде на индивидуалној основи, у сагласности 
са медицинским индикацијама и базиран на принципу да исхрана мора бити 
“што је могуће више неинвазвна”. Овакав приступ промовише систем исхра-
не са најмањим компликацијама и фаворизује ентералну или оралну исхрану 
увек када је то могуће.
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енергетске и нУтритивне ПотреБе

Препоручени парентерални калоријски унос, код прематурне ново-
рођенчади, варира од 89 до 120 ккал/кг/дан. Минималне енергетске потребе 
су 50–60 ккал/кг/дан, док унос од 100–120 ккал/кг/дан обећава максимални 
протеински унос. Код новорођенчади на ТПИ енергетске потребе су нешто 
ниже (90–100 ккал/кг/дан) у односу на децу која се хране ентерално, пре свега 
због мањег губитка енергије столицом и мање термогенезе. Клиничке студије 
показују да је рани и/или већи енергетски унос код прематуруса, са поче-
тком од 60 ккал/кг/дан и повећањем на 90–108 ккал/кг/дан, значајно повезан 
са позитивним азотним билансом, глукозом и биохемијском толеранцијом и 
растом (2).

амино киселине

Потребе за амино киселинама су знатно веће код прематуруса у односу на 
доношено новорођенче или већу децу. 

У ТПИ се користе кристалоидни раствори амино киселина, са концен-
трацијом од 3,5-15% (осмоларност 450-1450 мосмол/л). При томе је веома 
значајно узети у обзир неке карактеристике метаболизма амино киселина 
код прематуруса. Наиме, неки метаболички путеви за метаболисање ами-
нокиселина код мале деце су компромитовани због недостатка ензимских 
система (фенилаланин-хидроксилаза, тиозин- аминотрансфераза, цистати-
оназа). Као последица, амино киселине које сматрамо неесенцијалним код 
одраслих, као што су цистеин, тирозин, хистидин, таурин, глутамин и ар-
гинин, постају ”условно” есенцијалне код новорођенчади. Друге аминокис-
леине, као што је метионин, могу достићи високе серумске концентрације 
због незрелости ензима који их метаболишу. Дисбаланс серумских албуми-
на се врло лако развија код прематурних новорођенчади у односу на другу 
децу или одрасле, због незрелог метаболичког система, а то може резулти-
рати потенцијалним негативним ефектима на органе али и на неуролошки 
развој (3).

Код прематуруса који су на ТПИ, серумски амонокиселински профил се 
значајно разликује у односу на децу која су на исхрани мајчиним млеком.

Максимални унос амино киселина се базира на два основна постулата (4):
физиолошки ниво синтезе проетина је директно зависан од узраста: •	
доказано је да прематурна деца која су физиолошки у апроксиматив-
но 30. г.н. имају максималну синтезу протеина са потребама од 2,7 г/
кг/д. Позитиван азотни биланс се код прематуруса може обезбедити 
уносом амино киселина од 2,5 г/кг/дан и енергетским уносом од 60-90 
ккал/кг/дан; 
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серумска концентрација амонијака и уреје: продукција уреје је осетљива •	
мера за евалуацију аминокиселинске утилизације, док мониторинг плаз-
матских функционалних протеина, као што су преалбумин, фибриноген 
или ретинол везивачки протеин, дају информацију о суфицитном уносу 
аминокиселина у јетри. 

Студије које испитују азотни баланс код прематуруса на ТПИ показују да 
апроксимативно 380 мг (70%) долази од уноса 530 мг азота, што је однос једнак 
ономе код ентералне исхране. Веома значајна компонента је и да је аминокисе-
лински дисбаланс значајан фактор у развоју холестазе код прематуруса (5,6).

угљени хидрати

Глукоза у ТПИ утиче на осмоларност раствора за ТПИ. Она расте сигнифи-
кантно, од 255 мосм/л код 5% глукозе до 1020 мосм/л код 20% глукозе. Иску-
ства показују да се концентрација глукозе до 12,5% добро толерише перифер-
ним венским уносом.

Глукоза се директно метаболише у централном нервном систему.
Ендогена продукција глукозе код прематурне новорођенчади износи про-

сечно око 8 мг/кг/мин (11.5 гр/кг/д). Максимални унос глукозе не би смео прећи 
оксидациони ниво глукозе. Максимална оксидација глукозе је апроксимативно 
7 мг/кг/мин (10 гр/кг/д) код прематуруса, а 12 мг/кг/мин (18 гр/кг/д) код доне-
сене новорођенчади.

Екцесивни унос глукозе води до активације липогенезе са последичном де-
позицијом масти у јетри. Претерани унос глукозе доводи до оштећења функ-
ције јетре и појаве стеатозе јетре.

Једна од карактеристика метаболизма угљених хидрата код прематуруса 
јесте чест развој хипер- или хипогликемије. Инциденција хипогликемије је 
већа што је мања гестациона старост. Рани парентерални унос глукозе, заједно 
са аминокиселинама (2-3 гр/кг/д), чак и од првог дана живота, превенира поја-
ву хипогликемије код прематуруса (7).

липидне емулзије

Липидне емулзије у ТПИ су енергетски извор са малом осмоларношђу и 
високим енергетским коефицијентом по волуменској јединици. Неопходне су 
и за унос есенцијалних масних киселина. Продукција СО2 је нижа у паренте-
ралној исхрани у којој има масти у односу на ону са високим уносом угљених 
хидрата. Азотни метаболизам се такође побољшава парентералном исхраном 
којој се додају масти.

Оксидација масти зависи од укупног енергетског уноса и потрошње, уно-
са угљених хидрата и триглицерида и односа угљени хидрати/триглицериди. 
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Липогенеза се развија при уносу угљених хидрата од 18 гр/кг/д и више. Окси-
дација липида достиже максимум када је паренетарални унос липида преко 
40% од непротеинског уноса. Генерално препоручен липидни унос је 25-40% 
непротеинских калорија.

Превенција дефицита есенцијалних масних киселина се може постићи ми-
нималним уносом од 0,25 гр/кг/дан линолне киселине.

Тешко је дефинисати максималну дозу липида, али она свакако не би тре-
бало да пређе 3-4 гр/кг/д. Доза се може контролисати евалуацијом серумске 
концентрације триглицерида и холестерола, као и односом имеђу неестерифи-
кованих масних киселина и албумина.

Значајан је и мониторинг серумског нивоа триглицерида. Утилизација ли-
пидна зависи од узраста, тежине болести и неких других фактора. Брзина хи-
дролизе триглицерида зависи од активности липопротеин липазе. Активност 
овог ензима се може повећати уносом хепарина, али се овим не повећава ути-
лизација липида.

Унос масти у већим количинама појачава липидну пероксидацију и фор-
мирање слободних радикала. Због овога је важна суплементација витамина Ц 
и витамина Е (алфа-токоферол), који имају антиоксидативни ефекат у ТПИ.

Парентерална исхрана са 20% липидних емулзија је много боља и више 
физиолошка, пре свега због ниске концентрације фосфолипида у поређењу са 
парентералном исхраном са 10% емулзијом липида. Друга важна предност је 
што се оптимизује пропорција LC-PUFA (long-chain polyunsaturated fatty acids), 
које су ”условно” есенцијалне за прематурусе. Дефицит ових масних киселина 
резултира појавом малформација мрежњаче и ЦНС-а (8).
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4.3. НОВОРОЂЕНЧАД ИЗ КАСНЕ ПРЕТЕРМИНСКЕ 
ГЕСТАЦИЈЕ

борисав јанковић

Поред високе стопе превремених порођаја у неразвијеним и земљама у 
развоју, тенденција одржавања или пораста рађања пре термина бележи се и у 
срединама са високом медицинском технологијом и/или уређеним системима 
перинаталне и неонаталне здравствене заштите. Примера ради, у 2014. години 
просечна стопа преверемених порођаја у САД износила је 9,6%, док се у Чеш-
кој Републици, Аустрији, Белгији и Немачкој налазила у распону од 8,1-8,4%. 
Наведена појава се у знатној мери приписује сложеним и недовољно разјашње-
ним међусобним односима демографских, економских и здрвствених чинила-
ца који доводе до пораста касног претерминског порођаја (1). 

дефиниција, Учесталост и Узроци Порођаја 
У касној Претерминској гестацији

Гестација се рачуна од првог дана последње менструације и обележава 
бројем навршених недеља коме се додају дани текуће седмице. Сходно томе, 
претермински порођај настаје пре навршене 37. гестацијске недеље (г.н.) која 
обухвата период од претходно комплетираних 36 недеља и наредних 7 дана 
(ознака 37. недеље гестације је 36 0/7 – 36 6/7) (2). 

Гестација пре навршене 32. г.н. (< 31 6/7) се означава као рана претерминска, 
а период од започете 33. г.н. (≥32 0/7) до навршене 34 г.гн (33 6/7). као умерено пре-
терминсај гестација. Касна претерминска гестација се дефинише периодом 
од почетка 35. г.н (34 0/7) до навршене 37 г.н.(36 6/7), односно од 239. до 259. дана 
гестације (2,3).

Графикон 1. Претерминска гестација
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Заступљеност новорођенчади из касне претерминске гестације (НКПГ) бе-
лежи веома брзи пораст тако да та група превазилази 70% од укупне попула-
ције деце рођене пре термина (1). И у нашој земљи је од 2009. до 2014. године 
проценат превремено рођене деце је са 5,7 повећан на 6,7, уз истовремени по-
раст заступљености НКПГ од 3,9% на 4,7 % (пораст за 17%) (4).

Разлози повећаног броја НКПГ нису у потпуности разјашњени и најверова-
тније се ради о кумулативном и повезаном деловању више чинилаца. Све шира 
примена различитих техника асистиране репродукције довела је до пораста 
вишеструких трудноћа које носе већи ризик превременог порођаја. Осим тога, 
напредак у пренаталној дијагностици омогућио је активнији став у односу на 
одлуку о довршењу ризичних трудноћа пре достизања пуне гестације. Значајно 
место имају и измене у акушерској пракси са чешћом индукцијом порођаја или 
применом царског реза. Старије животно доба у коме се доноси одлука, или се 
из медицинских разлога реализује трудноћа, такође спадају у узроке повећа-
ног броја НКПГ. Та појава корелира и са прекомерним повећањем телесне масе 
труднице, као и са пушењем у трудноћи. У 2/3 случајева ради се о спонтаном, 
а у 25% трудноћа о индикованом („јатрогеном“) порођају у касној претермин-
ској гестацији (1-3).

морБидитет и морталитет нкПг

До недавно су деца рођена од 340/7-366/7 г.н. означавана као „предтермин-
ска новорођенчад“ (енгл. „near term newborn“) чиме се погрешно имплицирала 
њихова „скоро потпуна“ способност за некомликован постнатални ток. Међу-
тим, бројна истраживања и клиничка пракса показала су да се ради о значајној 
морфолошкој и функционалној незрелости због чега се данас користи знатно 
погоднији термин НКПГ („late preterm newborn“) (2,3).

Током касне претерминске гестације у плућима још увек не постоји довољ-
но сурфактанта, док се у алвеолама одвијају процеси накупљања течности. 
Мозак НКПГ има само 65-75% тежине која се достиже са навршених 37 гес-
тацијских недеља. Резерве гликогена, као и масно ткиво су недовољни, док је 
цревни мотилитет успорен. Због недовршеног пасивног трансфера мајчиних 
антитела имунски одговор је недовољан, док је активност глукуронске транс-
феразе у јетри смањена (3). Због свега наведеног, рани морбидитет НКПГ је 
квалитативно близак оном који је својствен превремено рођеној деци. Према 
сопственим искуствима, најчешћи узроци хоспитализације НКПГ су респи-
раторни дистрес, постасфиктични поремећаји, хипербилирубинемија, сепса 
и конгениталне аномалије (5). Учесталост појединих патолошких стања код 
НКПГ је у обрнутој сразмери са гестацијом (2,3). 
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Табела 1. Неонатални морбидитет и касна претерминска гестација

Гестација 

Заступљеност обољења / патолошких стања (%)
Респира-
торни дис-
трес

Интракранијално 
крварење

Некротизирајући 
ентероколитис

Сепса
Перзистент-
ни дуктус 
артериозус

34 0/7-34 6/7 5,40 0,42 0,28 0,88 3,34
35 0/7-35 6/7 2,88 0,20 0,03 0,53 1,20
36 0/7-36 6/7 1,57 0,84 0,05 0,27 0,37

Поред тога, хипогликемија се јавља код 20%, отежану терморегулацију има 
30-60% НКПГ, док се апнеје јављају у 4-12% случајева. Ризик тешке и/или про-
дужене хипербилирубинемије је два до пет пута већи у поређењу са термин-
ском новорођеном децом (2,3,6). 

И у земљама са развијеном перинаталном здравственом заштитом неона-
тални морталитет НКПГ је 2-3 пута виши од оног који се бележи код деце рође-
не у термину (2,3). Неонатални морталитет НКПГ у 2014. години је у Србији 
износио 8,2/1000 живорођених, што је двоструко више од опште стопе нео-
наталне смртности (4,3/1000 живорођених), односно десетоструко превазила-
зи неонатални морталитет терминске новорођенчади у нашој земљи (0,9/1000 
живорођених) (4)  

Због укорењеног мишљења да НКПГ немају повишен ризик од развојних 
сметњи, тек у новије време се могу наћи студије које се баве проблематиком 
касног морбидитета те популације новорођенчади. Они због различитих 
здравствених проблема и до 9 пута чешће захтевају лекарску помоћ. Углавном 
се ради о респираторним проблемима који се током раног детињства испоља-
вају чешћом појавом ноћног кашља или визингом. Ризик церебралне парализе 
је 3 пута виши у односу на децу рођену у термину, док је за 20-30% већа веро-
ватноћа когнитивних и поремећаја понашања, нарочито хиперактивног синд-
рома са поремећајем пажње (2,3). Такође су веома значајни резултати опсежне 
студије према којима је касни морталитетни ризик НКПГ у раном детињству и 
адолесценцији и до 40% виши у поређењу са децом рођеном у термину (7).

организација и ПостУПци зБрињавања нкПг

Адекватно збрињавање НКПГ је битан предуслов да савремени акушерски 
приступи, пре свега асистирана репродукција и превремено довршење по-
рођаја случају угрожености плода или труднице, допринесу снижењу перина-
талног и неонаталног морталитета (8).

Организација непосредног збрињавања НКПГ зависи од гестације и у 
већини случајева је у домену специјализоване неге коју према подацима из 
наше средине захтевају сва деца рођена током 35. г.н., као и 50% рођених у 36., 
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односно 37% оних из 37. г.н. (6). У одељење за интензивну терпију у САД се 
прима 5-16%, а у Бразилу 20-50% НКПГ. (2,9) Без обзира на наведене разлике, у 
регионализованом систему перинаталне здравствене заштите, индикован или 
„јатрогени“ превремени порођај у 35 г.н. треба обављати у породилиштима за 
високо ризичне трудноће, односно у терцијарним перинаталним центрима. У 
случају спонтаног превременог порођаја НКПГ са ТМ у распону од 1.500-1.800 
г се могу иницијално, или и трајно збринути у породилиштима другог нивоа 
која имају могућност примене сурфактанта, односно временски ограничене 
артефицијелне потпоре дисања (нивои 2В са више од 1000 и 2Г са више од 1750 
порођаја годишње). За НКПГ са ТМ већом од 1800 г у већини случајева су до-
вољне могућности породилишта која имају до 1000 порођаја годишње (ниво 
2Б). С обзиром на сразмерно високу учесталост респираторног дистрес синд-
рома код НКПГ, 24 h пре индикованог превременог порођаја треба дати пре-
вентивну дозу кортикостероида (бетаметазон). У случају претећег спонтаног 
порођаја у касној претерминској гестацији, ефективна превенција кортикосте-
роидима претпоставља токолизу од најмање 24h (10). 

Од практичног значаја је да збрињавање НКПГ подразумева знатно чешћу 
примену дијагностичких и терапијских поступака. По високој процентуалној 
заступљености посебно се издвајају интравенска инфузија (код 30-70% НКПГ), 
фототерапија (код 30-50% НКПГ) и примена антибиотика (код 20-40% НКПГ). 
Различите облике артефицијелне дисајне потпоре захтева 3-7%, а тоталну па-
рентералну исхрану до 11% НКПГ (2,3,9).

реанимација нкПг

Поред одређених новина у реанимационим поступцима сву новорођену 
децу, од почетка 35. гестацијске недеље могуће је да се у случају потребе уместо 
ендотрахелане интубације, артефицијелни дисајни пут обезбеди постављањем 
ларингеалне маске. Осим тога, реанимација се започиње собним ваздухом (11).

Процена ризика ране сеПсе код нкПг

С обзиром на већи ризик настанка сепсе, код НКПГ се у новије време по-
ред индикација које важе за сву превремено рођену децу (знаци системског 
инфламацијског одговора; колонизација труднице бета хемолитичким стреп-
тококусом групе Б без профилаксе; превремено прснуће плодових овојница), 
предлажу и блажи критеријуми када после основних дијагностiчких поступака 
треба започети антимикробну терапију (вероватна сепса), односно када по-
сле основне дијагностике процену о примени антибиотика треба донети уз 
разматрање и других фактора ризика (12) (Tабела 2).
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Табела 2. Клинички знаци вероватне и фактори ризика ране сепсе код НКПГ

Сепса
Вероватна Фактори ризика

Апгар скор < 5•	
У првих 12h од рођења:

Назални CPAP или механичка вентилација•	
Сви знаци респираторног дистреса са •	
потребом оксигенотерапије
Конвулзије•	
Примена вазоактивних лекова•	

Колонизација труднице S. agalactiae •	
(βHSB) без профилаксе 
Превременопрснуће плодових овојница •	
(>18 h пре порођаја) 

отПУст из Породилишта 

Хоспитализација НКПГ је у просеку 30% дужа у поређењу са боравком 
терминске новорођенчади породилишту. Уместо постизања ТМ од 2000 г као 
традиционалног критеријума за отпуст деце рођене са нижом ТМ, данас се пре 
свега узима у обзир физиолошка стабилност. То у основи подразумева перо-
ралну исхрану којом се постиже одговарајући тежински пораст, потом спо-
собност терморегулације и несметано дисање (13-15). Наведена три базична 
критеријума се детаљније формулишу и допуњавају упутствима према којима 
НКПГ може да буде отпуштено из породилишта уколико: 

успешно сиса најмање 24 сата пре отпуста и способно је да усклади си-•	
сање, гутање и дисање током храњења;
постоји постепена надокнада иницијалног губитка у ТМ;•	
су најмање током 24h пре отпуста витални знаци у физилошким границама; •	
у термонеутралним условима (температура просторије 20-25•	 0 C) одржа-
ва аксиларно измерену телесну температуру у опсегу од 36,6-370 C; 
у случају претходне појаве, апнеја није регистриована најмање 8 дана;•	
мокри (најмање 6 пута дневно) и имало је најмање две спонтане столице; •	
је на дан отуста гликемија нормална, а концентрација билирубина у зони •	
малог ризика и не захтева терапију;
су искључени фактори ризика за рану неонаталну сепсу; •	
је обављено испитивање слуха,•	
је код деце са ТМ <1,500 g обављен офталмолошки преgлед (за децу са •	
ТМ < 2000 g офталмолошки преgлед се може обавити после отпуста)
је узет узорак крви за скрининg на хипотиреозу и фенилкетонурију. •	
је код деце са ТМ >2000 g обављена је вакцинација првом дозом хепати-•	
тис Б вакцине, као и БСГ вакцинација (уколико дете није вакцинисано   
родитељи добијају одgоварајућа упутства);
је на дан отпуста обављен педијатријски преgлед којим је утврђен норма-•	
лан клинички налаз што се уписије у одgоварајућу документацију.
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Приликом доношења одлуке о отпусту у обзир треба узети и социјално- 
економске услове, као и образовни ниво родитеља. Такође је битно да постоје 
услови да се прва патронажна посета обави 48-72h по отпусту, као и да се 
у реgуларним интервалима током наредних 10-14 дана контролише опште 
стање детета са посебном пажњом усмереном према моgућој поремећајима 
збоg којих би била потребна поновна хоспитализација. После отпуста из 
породилишта НКПГ често захтевају поновну хоспитализацију, а најчешћи 
разлози су хипербилрубинемија, ненапредовање или тежински gубитак ус-
лед проблема у исхрани, суспектна сепса или накнадна појава апнеја. Веро-
ватноћа рехоспитализације је већа код НКПГ рођене током 37. g.н. , а тај пр-
видни парадокс се објашњава чињеницом да се незрелија деца знатно дуже 
задржавају у породилишту.
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5.1. ПОРЕМЕЋАЈИ КОЈИ СЕ МАНИФЕСТУЈУ 
СОМАТСКИМ СИМТПОМИМА КОД 
АДОЛЕСЦЕНАТА

александра Стојадиновић

Лекари који се брину о здрављу адолесцената често се сусрећу са пацијен-
тима који се жале на телесне симптоме, попут болова у трбуху, главобоље, 
лупања срца или несвестице. Основни задатак лекара јесте да утврди да ли су 
симптоми последица органског обољења и, ако јесу, да постави одговарајућу 
дијагнозу и препоручи терапију. Међутим, у многим случајевима код адолес-
цента са телесним симптомима није могуће поставити дијагнозу органског 
обољења или стања. За ове пацијенте је заједничко да се телесни симптоми 
понаваљају, да је забринут сам адолесцент и његова породица, да адолесцент 
изостаје из школе, мање се дружи са вршњацима, одустаје од спортских ак-
тивности или хобија. Због симптома се упорно обраћа лекару тражећи да ле-
кар утврди од чега болује. Адолесцент и његова породица инсистирају на до-
датној дијагностици и траже лечење телесних симптома и поред тога што су 
налази свих спроведених претрага уредни и упркос томе што их лекар увера-
ва да симптоми нису последица органског обољења. Често мењају лекаре, јер 
нису задовољни пруженом здравственом заштитом, што се у англосаксонској 
литератури назива „doctor shopping“ (1).

Код неких адолесцената са телесним симптимима присутно је органско 
обољење, али су симптоми због којих се обраћају лекару далеко израженији, 
изазивају већи стрес и преокупираност тегобама, него што се може очекивати 
у односу на објективно здравствено стање адолесцента (2).

класификација

Поремећаји који се примарно манифестују соматским симптомима због 
којих пацијент доживљава непријатна осећања и који ремете његово функци-
онисање спадају у менталне поремећаје. Група поремећаја који се манифестују 
соматским симптомима према Међународној класификацији болести, 10. реви-
зија (МКБ-10), сврставају се у групу соматоформних поремећаја (F 45), а према 
Дијагностичко статистичком приручнику менталних поремећаја, 5. ревизија 
(DSM-5), у групу соматских симптома и сродних поремећаја (2,3). 

Без обзира која се класификација користи, заједничко обележје наведе-
них поремећаја јесте да доминирају телесни симптоми, који су удружени 
са непријатним осећањима и поремећеним функционисањем адолесцента у 
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различитим доменима (породица, школа, вршњаци). Мисли, осећања и по-
нашања који се јављају код адолесцента због појаве телесних симптома чине 
суштину ових поремећаја. Другачије речено, није довољно да не постоји ме-
дицинско објашњење за симптоме на које се адолесцент жали, да би се поста-
вила дијагноза из ове групе поремећаја (2).

еПидемиологија

Не постоје подаци који се односе искључиво на адолесценте, али процењује 
се да је између 10% и 30% деце и младих до 18 година некада имало телесне 
симптоме који се могу описати као „функционални“ и не могу се објаснити 
као последица органског обољења (1). Преваленција је различита због разли-
чите методологије истраживања и врсте симптома који су праћени. Уочено је 
да учесталост телесних симптома расте са узрастом и да се чешће јављају код 
девојчица и девојака. Код адолесцената се често јављају главобоља, бол у леђи-
ма, екстремитетима, грудном кошу или бол утрбуху који задовољавају дијаг-
ностичке критеријуме за соматоформне поремећаје односно поремећаје са со-
матским симптомима (1,4,5). 

фактори ризика

Без обзира на врсту симптома на које се адолесцент жали, сматра се да сви 
поремећаји са соматским симптомима имају сличне узроке, факторе ризика, 
патофизиолошке и психолошке механизме и сличан одговор на терапију (1,6). 
Фактори ризика за настанак поремећаја са соматским симптомима могу се по-
делити на индивидуалне факторе, факторе у оквиру породице и факторе ши-
рег окружења (табела 2)(1,6).

Табела 2. Фактори ризика за настанак соматоформних поремећаја/поремећаја 
са соматским симптомима

Индивидуални фактори
Карактеристи-
ке личности 
и стратегије 
решавања и 
превладавања 
проблема

Савесни, осетљиви, анксиозни адолесценти, склони интернализацији и 
високом постигнућу у школи. Уколико адолесцент има унутрашњи кон-
фликт и осећа анксиозност, телесни симптоми „служе“ да избегне да се са 
њима суочи, што се назива примарним добитком. 
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Научено 
понашање

Уколико адолесцент због телесних симптома има мање обавеза у 
школи или код куће, очекивања од њега су нижа, то може додатно 
да подстакне одржавање симптома и представља секундарну до-
бит. У многим случајевима, пре појаве телесних симптома адолес-
цент је имао органско обољење због ког је добио посебну пажњу 
или привилегије. Понашање породице и окружења могу да до-
принесу да се телесни симптоми одржавају и након што је акутно 
обољење излечено

Присуство 
органског 
обољења

Многи адолесценти који пате од поремећаја са соматским сим-
птомима или соматоформног поремећаја имају неко органско 
обољење или стање (претходна повреда, акутна инфекција, добро 
контролисана астма или епилепсија). Код њих су телесни сим-
птоми претерано изражени у односу на објективно здравствено 
стање или се одржавају и након санирања повреде или акутне 
инфекције. Ови адолесценти имају склоност да нормалне соматске 
сензације доживљавају као интезивне, штетне и узнемиравајуће 
што се назива соматосензорном амплификацијом

Фактори у оквиру породице
Генетски фак-
тори 

Соматоформни поремећаји (поремећаји са соматским симптомима) се 
чешће јављају у неким породицама, а сматра се да је то делом последица 
генетских чинилаца, а делом утицаја окружења. 

Моделирање 
симптома

Неки адолесценти имају соматске симптоме које су видели у свом 
окружењу, нпр. неепилептички напад у адолесцената, који је при-
суствовао епилептичком нападу члана породице или особе из 
ширег окружења.

Реаговање 
родитеља 
на телесне 
симптоме 
адолесцента

Уверења родитеља о значењу и озбиљности симптома које адо-
лесцент испољава у великој мери утичу на интензитет и учеста-
лост телесних симптома адолесцента (7). У неким породицима је 
прихватљиво да особа има соматске симптоме, али не и да изра-
жава осећања (страх, бес). У таквим породицама, адолесцент дале-
ко више пажње и саосећања може да добије због својих телесних 
симптома него због непријатних осећања која изражава. Осим 
тога, презаштићујуће понашање родитеља је један од предиктора 
лошијег функционисања адолесцента који има телесне симптоме: 
нпр. родитељ не дозвољава адолесценту да иде у школу, да изла-
зи или да се бави спортом. Претерано изражавање забринутости 
може да представља додатни подстицај за одржавање симптома.
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Стресори у 
породици

Дисфункционална породица или значајне промене у породици, 
као што је смрт члана породице, развод, тешко обољење код чла-
на породице могу да допринесу појави телесних симптома код 
адолесцената. Стресори се могу препознати код већине адолес-
цената који пате од соматоформних поремећаја. Ипак, један мањи 
удео адолесцената не наводи било какве стресоре, било због тога 
што их није свестан, не жели да говори о њима или зато што нису 
присутни.

Фактори ширег окружења 
Школа Чести стресори у школи су преоптерећеност, страх од неуспеха, не-

склад између очекивања и способности адолесцента, изложеност 
малтретирању.

Локална 
заједница 

Изложеност насиљу, сиромаштво

Траума 
Породи-
ца, школа, 
вршњачка 
група, улица 
и сл. 

Адолесценти који су били жртве физичког, секусалног или емо-
ционалног злостављања чешће пате од поремећаја са соматским 
симптомима.

Стресори се могу препознати код већине адолесцената који пате од сомато-
формних поремећаја. Ипак, један мањи део адолесцената не наводи било какве 
стресоре, било због тога што их није свестан, не жели да говори о њима или 
зато што нису присутни.

евалУација

Већину адолесцената са соматоформним поремећајима сусрећу лекари који 
се баве соматском медицином. Да би се поставила дијагноза потребно је да адо-
лесцент има телесне симптоме и да ови симптоми узрокују одређене мисли, 
непријатна осећања, одређена понашања која ремете функционисање адолес-
цента. Дијагноза се може поставити уколико пацијент има телесне симптоме а 
да није доказано органско обољење, али постоји дистрес и поремћено функци-
онисање у различитим доменима живота (1,2,6). 

Евалуација треба да обухвати процену биолошких, психолошких, социјал-
них и развојних домена, а у процену треба да буде укључен педијатар и психо-
лог и/или психијатар (1,6). 

У оквиру евалуације треба утврдити да ли пацијент има неко органско 
обољење. Испитивање треба да буде свеобухватно и пажљиво планирано како 
би се избегле непотребна и потенцијално опасна испитивања, али и да се не 
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би пропустила дијагноза органског обољења. Присуство органског обољења не 
искључује могућност да адолесцент истовремено пати и од поремећаја са со-
матским симптомима (табела 2). 

Табела 2. Евалуација пацијената са телесним симптомима

Анамнеза
подаци о актуелним и ранијим телесним симптомима, њиховој природи, интензитету, •	
трајању, спроведеним претрагама и консултацијама, 
подаци о функционисању адолесцента у породици, међу вршњацима, у школи•	
постојање могућих стресора у различитим доменима живота адолесцента, •	
раније органске болести•	
породична анамнеза (органска обољења, соматоформни поремећаји, други •	
поремећаји менталног здравља). 

Физички преглед
детаљан физички преглед (налаз није у складу са тегобама адолесцента, било да је •	
потпуно уредан или да су симптоми претерано изражени у односу на физички налаз) 

Лаборатријска и друга испитивања 
у складу са симптомима, избећи непотребна и ризична испитивања•	

Психолошка/психијатријска евалуација

Када се посумња на групу поремећаја са соматским симптомима, потребно је да 
се рано у току евалуације консултује психолог и/или психијатар. Пре упућивања на 
консултацију код психијатра родитељима треба објаснити да свеобухватна проце-
на укључује испитивање телесног и психолошког домена здравља. Такође им треба 
указати да психолошка или психијатријска евалуација може да помогне да се боље 
разуме порекло дистреса адолесцента. Уколико се адолесценту и родитељима не 
пружи одговарајуће образложење, и једни и други често помисле да лекар не схвата 
довољно озбиљно симптоме адолесцента или верује да је адолесцент „луд“ (1).

Резултат свеоубхватне евалуације, треба да буде сагледавање биолошких, 
психолошких и социјалних фактора који утичу на појаву и одржавање телесних 
симптома код адолесцента и да послужи као основа за планирање третмана. 

лечење

У лечењу адолесцената који пате од поремећаја са соматским симптомима 
треба да учествују здравствени радници који се баве соматском медицином 
и професионалци који се баве менталним поремећајима. Након медицинске 
и психолошке/психијатријске евалуације тим стручњака заједно прави план 
лечења адолесцента. Тим треба да обави разговор са адолесцентом и поро-
дицом, како би им саопштио резултате спроведених медицинских претрага, 
резултате психолошке/психијатријске евалуације и дијагнозу и изложио план 
лечења. Важно је да се адолесценту и породици на једноставан и разумљив 
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начин објасни комплексна био-психо-социјална природа поремећаја од ког 
адолесцент пати. Адолесценти и њихове породице често се обраћају лекару са 
уверењем да постоји органско обољење и у великом броју случајева не при-
хватају објашњење о улози психосоцијалних фактора у настанку соматских 
симптома адолесцента (7). Тим који води рачуна о адолесценту треба да им 
помогне да разумеју повезаност тела и ума и да их подстакне да пажњу преус-
мере са трагања за узроком тегоба, ка бољем функционисању адолесцента. 

Најпогоднији третман за пацијенте који пате од поремећаја са соматским 
симптомима јесте модел интегрисане мултидисциплинарне рехабилитације (1). 
У оквиру овог модела, фокус се са трагања за узроцима помера на повратак нор-
малном функционисању у свим доменима. Овај приступ подразумева повећа-
вање дневних активонсти, побољшавање исхране, повећање физичке активности, 
повратак у школу, дружење са вршњацима. Когнитивно-бихевиорална терапија 
је терапија избора код ових пацијената (6). У оквиру овог третмана пацијент учи 
технике релаксације, подстиче се да другачије тумачи телесне сензације, учи ак-
тивне стратегије решавања и превладавања проблема, помаже му се да адекватно 
изражава осећања и подстиче се да се мање ослања на емоционалну подршку 
родитеља у вези са својим симптомима. У оквиру третмана, родитеље треба под-
стаћи да модификују своје понашање и да не поткрепљују одржавање симптома, 
било претераном бригом или омогућавањем секундарне добити (нпр. изостајање 
из школе, избегавање обавеза) (6, 7). Примену лекова треба размотрити уколико 
пацијент има коморбидни депресивни или анксиозни поремећај. 

Редовне контроле адолесцента су веома значајне како би се пратио ток лечења 
и на време дијагностиковало органско обољење, уколико се у међувремену јави. 

закљУчак

Педијатри често пружају здравствену заштиту адолесцентима који пате од 
соматоформних поремећаја, односно поремећаја са соматским симптомима. 
Неопходно је да препознају ове поремећаје, на време упуте адолесцента на пси-
холошку/психијатријску евалуацију и заједно са психолозима и психијатрима 
учествују у њиховом лечењу. 
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5.2. ПРЕВЕНЦИЈА ГЕНИТАЛНЕ ИНФЕКЦИЈЕ 
ХУМАНИМ ПАПИЛОМА ВИРУСОМ У 
АДОЛЕСЦЕНЦИЈИ

Катарина Седлецки

Инфекција гениталних органа хуманим папилома вирусом (ХПВ) представља 
најчешћу вирусну полно преносиву инфекцију (ППИ). Процењује се да ће током 
живота једним или више гениталних типова ХПВ бити инфицирано 50-80% жена 
(1). Учесталост инфекције ХПВ је највиша код сексуално активних девојака, што је 
условљено релативном незрелошћу репродуктивног система и карактеристикама 
њиховог сексуалног понашања (2). Инфекције ХПВ код младића су блажег тока као 
и њихове последице, али се сматра да је учесталост приближна као и у девојака (3).

Хумани папилома вирус припада фамилији papova вируса, који показује по-
себан афинитет за инфекције епидерма и слузокожа. Састоји се од дволанчаног 
кружног хеликса ДНК смештеног у капсиду начињеном доминантно од Л1 проте-
ина и у мањем обиму Л2 протеина. Поред структурних гена за Л1 и Л2 протеине, 
геном ХПВ садржи и друге гене (Е1, Е2, Е4, Е5, Е6, Е7) који омогућавају транскри-
пцију и репликацију вируса и интеракцију са геномом ћелије домаћина (1). До сада 
је идентификовано преко 100 различитих типова овог вируса, који показују разли-
чит онкогени потенцијал (2). Најважнији онкогени типови су 16, 18, 31, 33, 35, 39, 
45, 51, 52 и 56, а међу типовима ХПВ ниског ризика најзаступљенији су 6 и 11.

Највећи број инфекција ХПВ спонтано пролази, али су могући и бројни 
поремећаји здравља. Најчешћи су гениталне брадавице, рекурентна респира-
торна папиломатоза и премалигне и малигне промене аногениталних органа. 
Пажња стручне јавности је посебно усмерена на карцином цервикса утеруса, 
који је по учесталости четврта малигна неоплазма жена, а представља други уз-
рок умирања жена од карцинома у земљама у развоју. Данас се зна да је инфек-
ција ХПВ неопходни предуслов за развој тог карцинома. Настанку инфекције 
цервикса онкогеним типовима ХПВ су посебно склоне адолесценткиње, наро-
чито оне које су први полни однос доживеле пре навршене 16. године живота, 
односно у року од 18 месеци од наступања менархе (4).

Патогенеза инфекције хПв

Инфекција ХПВ се преноси директним контактом између коже или слузо-
коже аногениталне регије инфициране и здраве особе. Иницијална инфекци-
ја настаје продором вирусних честица до ћелија базалног слоја епитела, кроз 
микроабразије који настају током сексуалног односа.
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Вирус продире у ћелије базалног слоја процесом ендоцитозе, а по раз-
градњи капсида вирусна ДНК се транспортује у једро ћелије домаћина. Ин-
фективни вириони се стварају у средњим и горњим слојевима плочасто-слоје-
витог епитела. Ослобађање вируса из заражених ћелија се не одвија процесом 
лизе, већ по отпадању површног слоја, а за настанак нове инфекције потребно 
је да се вирусне честице ослободе из претходно инфицираних ћелија и преживе 
екстрацелуларно (5). Преко 70% инфекција ХПВ пролази без симптома, нешто 
спорије када је изазвана онкогеним генотиповима ХПВ. У студији која је про-
учавала ток инфекције ХПВ код адолесценткиње просечно трајање инфекције 
сојевима ниског онкогеног потенцијала износило је 524 дана, а онкогеним соје-
вима 656 дана (6). Ако је инфекција цервикса изазвана типовима ХПВ високог 
ризика, а имунски систем не успе да оствари контролу, развија се перзистентна 
инфекција. У ћелијама које су хронично инфициране ХПВ-ом временом расте 
нестабилност њиховог генома, што води ка могућој неопластичкој трансфор-
мацији (4). Таквом току инфекције ХПВ доприносе сексуална искуства са већим 
бројем партнера, пушење дувана, стање имунолошке супресије, инфекција 
цервикса утеруса хламидијом трахоматис и херпес симплекс вирусом и више-
годишња употреба хормонске контрацепције (4, 5). Прво се развија сквамозна 
интраепителна лезија ниског степена (CIN I - cervical intraepithelial neoplasia). 
Код имунокомпетентних младих особа CIN I најчешће спонтано регредира, 
али у зависности од типа ХПВ, броја вирулентних честица и механизма ин-
теграције вируса у ћелије домаћина могућа је и прогресија у сквамозну интра-
епителну лезију високог степена (CIN II и III) и цервикални карцином. Период 
између инфекција ХПВ и прогресије у инвазивни карцином цервикс утеруса 
обично траје 10 и више година (1).

У циљу ране детекције премалигних и малигних промена цервикса утеруса 
највећи значај има цитолошки преглед цервикалних размаза (ПАП тест). Во-
дичем добре клиничке праксе за дијагностиковање и лечење карцинома грлића 
материце у Републици Србији (7) планирано је да се свим женским особама 
старости 25-64 године врши ПАП тест у интервалима од три године (после два 
негативна налаза у периоду од годину дана).

Превенција инфекције хПв

Из више разлога је најважније да се код адолесцената спроводе мера примар-
не инфекције ХПВ. Први разлог је што млади ступају у полне односе у све ра-
нијем узрасту, а те инфекција најчешће настаје на почетку сексуалне активности. 
Други је што ће се превенирањем инфекција ХПВ спречити настанак гениталних 
брадавица и рекурентне респираторне папиломатозе, који су бенигне природе 
али могу захтевати многоструке хируршке захвате. Ипак, најважнији разлог је 
што се тиме значајно смањује ризик за настанак аногениталних карцинома.
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промоција безбедног сексуалног понашања 
и здравих животних навика

Познато је да кључну меру у превенцији полно преносивих инфекција 
(ППИ), укључујући и инфекцију ХПВ представља промовисање безбедног сек-
суалног понашања. То претпоставља да се становништву, а посебно генерацији 
младих људи пружи одговарајуће знање која ће их мотивисати да избегавају 
ризике, одложе сексуалну активност до постизања релативне зрелости, оства-
рују сексуалне односе само у дугим стабилним везама и развију активан однос 
према сопственом здрављу, који подразумева и периодичне систематске пре-
гледе. Безбедно сексуално понашање свакако подразумева редовну примену 
кондома, што је посебно важно у периоду младалаштва када се обично чешће 
мењају сексуални партнери.

Кондом, међутим, неће у потпуности спречити настанак инфекције ХПВ, јер 
не покрива све делове аногениталне регије које могу бити заражене. Ипак, мета-
анализом 20 студија је показано да се редовном употребом кондома повећавају 
шансе за спонтану резолуцију инфекције и регресију цервикалних лезија, чиме 
се смањује ризик од цервикалног карцинома (8). Осим тога, кондом штити и од 
других сексуално преносивих инфекција који су могући кофактори у настанку 
цервикалног карцинома и смањује ризик за развој гениталних брадавица (3).

С обзиром да пушење дувана, конзумирање алкохола и присуство других 
ППИ могу да допринесу прогресији инфекције ХПВ у неопластички процес, ва-
жно је да се адолесценти одговарајућим превентивним програмима мотивишу 
да избегавају психоактивне супстанце и усвоје здраве навике, као стил живота. 
Такође је неопходно да се створе предуслови за спровођење периодичног скри-
нинга на најчешће и најважније ППИ, а првенствено хламидијски цервицитис.

вакцина против хуманог папилома вируса

Развој вакцина против најчешћих и најзначајних гениталних типова ХПВ 
отвара нове могућности за заштиту здравља младих људи и снижавање учеста-
лости карцинома цервикса утеруса и других аногениталних карцинома.

Вакцине садрже партикуле сличне хуманом папилома вирусу (ВСП) које 
представљају рекомбинантни вирусни капсид створен од Л1 протеина. Те пар-
тикуле су морфолошки идентичне са самим вирусом, тако да индукују имуно-
лошки одговор, односно синтезу неутралишућих антитела. Партикуле не садр-
же вирусну ДНК, тако да не могу да се репликују и изазову инфекцију, а немају 
ни онкогени потенцијал (1).

До сада су развијене три вакцине: четворовалентна, двовалентна и девето-
валентна. Четворовалентна вакцина садржи ВСП против типова 6 и 11 који су 
одговорни за настанак око 90% случајева гениталних брадавица и против онко-
гених типова 16 и 18, који су повезани с развојем преко 70% случајева карцинома 
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цервикса утеруса (1,2). Двовалентна вакцина пружа заштиту од типова 16 и 18 
ХПВ. Деветовалентна вакцина садржи садржи ВСП за типове 6, 11, 16, 18, 31, 33, 
45, 52 и 58, а поред превенције гениталних брадавица пружа заштиту од скоро 
90% преканцерозних промена и карцинома повезаних са инфекцијом ХПВ (1).

Имуногеност и ефикасност вакцина. Све три вакцине су првобитно лицен-
циране у режиму од три дозе, које се дају интрамускуларно. Резултати истра-
живања су потврдили да су вакцине безбедне, веома имуногене и са добром 
толеранцијом (1,2). Специфична неутралишућа антитела достижу максималну 
концентрацију у крви после 7 месеци од прве вакцине, односно месец дана по-
сле треће дозе. После природне инфекције ХПВ-ом сероконверзија се обично 
дешава после 8-12 месеци код 70-80% жена, а концентрације специфичних ан-
титела у крви су много ниже него после добијања вакцине ХПВ (1).

Индуковани титар специфичних антитела у серуму је био значајно виши 
код девојчица узраста од 10 до 14 година у поређењу с девојкама старијих узра-
ста (9). Стога је оптимално да девојчице ову вакцину добију пре навршене 15. 
године живота, а свакако пре првог сексуалног односа (1, 10).

Резултати систематског прегледа литературе показују да давање две дозе 
ХПВ вакцине код девојчица узраста 9-14 година не изазива слабији имунски 
одговор у поређењу са давањем три дозе те вакцине код девојака узраста 15-24 
године (1). За остваривање дуготрајног имунитета неопходно је да интервал 
између прве и последње дозе ХПВ вакцине износи најмање четири месеца.

У складу са званичним ставом Светске здравствене организације (СЗО) у 
Стручно-методолошком упутству за спровођење имунизације против обољења 
изазваних ХПВ-ом у Републици Србији (2016.) наведено је да се код особа узра-
ста од 9 до 13 година, укључујући и ту годину, вакцина може применити у две 
дозе (у 0. и 6. месецу). Уколико се друга доза примени раније од 6 месеци на-
кон прве дозе, тада се мора применити и трећа доза вакцине. Вакцина се може 
применити и у режиму од три дозе (у 0., 2. и 6. месецу). Другу дозу треба дати 
најмање месец дана после прве дозе, а трећу најмање 3 месеца после друге дозе. 
Све три дозе треба применити у року од годину дана.

Када је особа узраста 14 година или старија вакцину треба применити у 
режиму од три дозе (у 0., 2. и 6. месецу). Другу дозу треба дати најмање месец 
дана после прве дозе, а трећу најмање 3 месеца после друге дозе. Све три дозе 
треба применити у року од годину дана.

Ефикасност ХПВ вакцина потврђена је у више студија. После 9,4 године 
праћења, ефикасност бивалентне вакцине је износила 95,6% у спречавању ин-
фекције типовима 16 и 18, 100% у спречавању перзистентне инфекције ХПВ-ом 
у трајању од 6 и 12 месеци, 95% против CIN I и 100% против CIN II/III. Додат-
но, бивалентна вакцина пружа унакрсну заштиту и против неколико других 
онкогених типова ХПВ. Ефикасност квадривалентне вакцине у спречавању 
обољења типовима 6, 11, 16 и 18 ХПВ износи 99% против гениталних брадави-
ца, 96% против CIN I, 100% против CIN II/III и 100% против преканцерозних 
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промена вулве и вагине (1, 2). Деветовалентна вакцина је последња развијена, 
а вакцинисане особе су праћене током четири године. Ипак, процењује се да ће 
та вакцина моћи да повећа степен заштите од карцинома цервикса утеруса са 
70% на 90% (1).

Још увек није позната дужина трајања имунитета, нити да ли ће бити по-
требна ревакцинација. Све три ХПВ вакцине одликује снажна имуногеност и 
одржавање значајно виших концентрација специфичних антитета у крви у од-
носу на природну инфекцију ХПВ.

У неким земљама су ХПВ вакцинацијом обухваћени и дечаци, мада већи-
на студија указује да таква стратегија није економски оправдана, осим када је 
мали обухват девојчица вакцинацијом и када је ниска цена вакцине (1).

Безбедност вакцине. Глобални саветодавни одбор за безбедност вакцина СЗО 
је закључио да ХПВ вакцине одликује одличан безбедносни профил. Најчешћа 
нежељена деловања су бол, црвенило и оток на месту убризгавања вакцине, а 
ређа фебрилност, главобоља, слабост, миалгија, артралгија, мучнина, повраћање 
и бол у абдомену. У студијама је учесталост озбиљних нежељених деловања и 
смртног исхода била приближна међу вакцинисаним женама и у контролним 
групама. Није запажена ни повећана учесталост спонтаних побачаја, мада се 
не препоручује вакцинација током трудноће. Било је случајева синкопе после 
убризгавања ХПВ вакцине, што се дешава и после других вакцина (1).

У истраживањима је посебна пажња била посвећена евидентирању нових 
хроничних болести и смртних исхода код вакцинисаних особа. Разлике између 
вакцинисаних жена и контролне групе за сада нису установљене (1, 2).

Клиничка истраживања о утицају вакцина на будућу плодност, ток и ис-
ход трудноћа за сада нису спроведена. Нека искуства са задесним трудноћама 
насталим током извођења клиничких студија постоје и не указују на повећану 
учесталост конгениталних аномалија, превремених порођаја и спонтаних по-
бачаја код вакцинисаних жена у односу на контролну групу (1). Није испити-
ван ни утицај примене вакцина у периоду дојења на новорођенче.

закљУчак

Генитална инфекција ХПВ представља велики проблем јавног здравства јер 
је веома честа и повезана са бројним поремећајима здравља, укључујући и ано-
гениталне карциноме. Ризик за настанак те инфекције је највиши код сексуал-
но активних адолесцената. Зато је важно младе мотивисати да редовно користе 
кондом, избегавају ризичне сексуалне односе и негују здрав стил живота, који 
подразумева и редовне здравствене прегледе. Правовременом вакцинацијом 
против најчешћих и најважнијих типова ХПВ могуће је значајно умањити ри-
зик за развој гениталних брадавица и аногениталних карцинома.
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5.3. ПОРОДИЧНА ТЕРАПИЈА АНОРЕКСИЈЕ 
НЕРВОЗЕ

Jасминка Марковић

Анорексија нервоза (anorexia nervosa) је психијатријски поремећај специ-
фичан за адолесцентни узраст и женски пол који снажно утиче на физички, 
емоционални и социјални развој младе особе. Овај поремећај карактеришу 
намерни губитак телесне масе (најмање 15% испод очекиване), преокупира-
ност телесном масом и храном, поремећај телесне схеме, страх од гојазности 
и дифузни ендокрини поремећај (аменореја, могућ и поремећај регулације 
хормона раста, кортизола, инсулина, тироксина). Намерни губитак у телесној 
маси се постиже смањеним уносом хране и применом једног или више од сле-
дећих облика понашања: изазивањем повраћања и/или пролива, претераним 
вежбањем, употребом супстанци које супримирају апетит и/или применом 
диуретика (1).

У литератури наилазимо на различите податке о учесталости овог поре-
мећаја, али се процењује да је преваленција поремећаја код женског пола од 
0,48% до 0,7% и да је 9 до 10 пута учесталији код девојака у односу на младиће. 
Врло је чест коморбидитет анорексије нервозе са другим психијатријским по-
ремећајима као што су депресивни поремећај (до 63%), анксиозни поремећај, 
опсесивно компулзивни поремећај (35%), избегавајући поремећај личности и 
бројни други (2). 

Мада су основни узроци анорексије нервозе и даље нејасни, све више је 
доказа да интеракција социо-културних и биолошких чинилаца доприноси 
настајању овог поремећаја. Код значајног броја пацијенткиња је потврђено 
да се анорексија нервоза чешће јавља у неким породицама што указује на 
генетску вулнерабилност (1). Новија истраживања указују и на неуроана-
томске, неурофункционалне, неурокогнитивне и неуротрансмитерске раз-
лике између група девојака са и без анорексије нервозе. Анорексија нервоза 
је дуготрајни поремећај и према бројним истраживањима потребно је од 6 
до 7 година третмана до постизања потпуног опоравка. Малобројне студије 
о прогнози овог поремећаја указују да се половина пацијенткиња потпуно 
опорави, код једне четвртине долази до непотпуне ремисије, док једна четвр-
тина има хронични ток поремећаја (2). Стопа смртности је око 5%, а у поло-
вини случајева узрок смрти је суицид (1,2). И поред напретка у разумевању 
поремећаја, питање ефикасности појединих третмана је и даље велики иза-
зов. Највећи број истраживања указује на ефикасност породичне терапије у 
третману овог озбиљног поремећаја (1,2,3). 
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шта је то Породична тераПија?

Породична терапија обухвата групу различитих приступа чији је циљ промена 
породичних односа. Настала је педесетих година прошлог века и данас представља 
врло распрострањен и широко применљив психотерапијски правац. Системска 
породична терапија породицу посматра као целину која превазилази збир њених 
појединачних чланова, са идејом водиљом да промена код једног члана породице 
утиче на остале чланове, а самим тим долази до промена и у целом породичном 
систему. Проблем се никада не посматра индивидуално него се сагледава као про-
блем који та особа има у интеракцијама које остварује у породици (4).

Свака породица представља систем који садржи супротне силе које су у 
међуигри и успостављају равнотежу. Ова равнотежа може се постићи само 
кроз стање сталних промена (као вожња бициклом-када се стане губи се рав-
нотежа). У ситуацији кризе, изазова, ова равнотежа се ремети и потребно је да 
се систем реорганизује да би наставио да функционише у промењеним усло-
вима. Рецимо, у породици са адолесцентом су неопходне промене у породич-
ном систему и прилагођавање новом животном циклусу породице (смањује се 
родитељска контрола, адолесцент има више аутономије, укључују се спољни 
системи и утицаји и сл.). Уколико је породица дисфункционална, овај развојни 
задатак је за њу претежак и породица остаје „заглављена“ у претходним фаза-
ма развоја и једини начин да се породица, односно брак родитеља сачува, јесте 
развијање симптома код једног члана породице. Обично се симптом, који је у 
суштини секундарни феномен, јер представља знак нарушеног склада, развија 
код најслабијег члана или код члана који је посебно заинтересован за опста-
нак породице. Врло често је то адолесцент. Та особа је само носилац симптома, 
идентификовани пацијент, маркер породичне дисфункционалности (4). 

Циљеви породичне терапије су промене у систему породичног функцио-
нисања које се постижу или индукцијом кризе и приморавањем система да се 
реорганизује или остваривањем малих промена до тачке када промена система 
постаје нужна у циљу прилагођавања на нову ситуацију. Терапеут помаже по-
родици да пронађе начине и промени дисфункционалне обрасце које одржа-
вају проблем код једног од чланова породице. Најбољи резултати се постижу 
уколико су присутни сви чланови породице али се промена на нивоу породич-
ног система може постићи и радом са само једним њеним чланом.

анорексија нервоза и Породица

Историјски гледано, анорексија нервоза се у литератури описује од пре 300 
година, а широј јавности постаје позната тек у другој половини ХХ века (5). 
Породица је током ХIХ века сматрана главним „кривцем“ за појаву анорексије 
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нервозе и основа третмана је била усмерена на изолацију пацијента од поро-
дице. Током ХХ века се поремећај детаљније проучава, повезује за социјалним 
чиниоцима и доводи у везу са утицајем културе и модернизацијом друштва. У 
то време породични проблеми се сматрају обавезним делом презентације по-
ремећаја исхране, а породични терапеути издвајају и карактеристичне обрасце 
у породицама са анорексијом нервозом које постају парадигма психосоматских 
породица. Неки од описаних образаца су: снажна повезаност међу члановима 
породице, нејасне међугенерацијске границе, претерана заштита и тенденција 
да се избегну конфликти (3,5). 

Појава анорексије нервозе код једног члана породице сматрала се после-
дицом дисфункционалности ширег породичног система и основа третмана је 
била управо на раду са целом породицом, а важне теме су биле оснаживање 
индивидуалности адолесценткиње, изазивање породичне умрежености, јачање 
„сиблинг“ подсистема (браћа и сестре у породици), постављање јаснијих међу-
генерацијских граница и решавање конфликата. И поред тога што се породи-
ца сматрала важним етиолошким фактором, у то време се постављају основе 
данашњих савремених третмана, јер се породица не искључује, него постаје 
веома значајан фактор у лечењу оболелог члана (5). 

ПринциПи Породичне тераПија анорексије нервозе

Овде ће бити приказан Моудсли модел породичне терапије анорексије нер-
возе, који је своју ефикасност доказао у бројним рандомизованим клиничким 
студијама и тренутно представља третман избора у лечењу овог озбиљног по-
ремећаја (3).

Моудсли модел је развијен 80-их година прошлог века у Лондону и засно-
ван је на системској породичној парадигми са новинама које се односе на улогу 
породице у патогенези анорексије нервозе (5,6). Овај модел породицу сматра 
главним извором снаге у процесу опоравка и не даје јој улогу кривца нити тра-
га за дисфункционалностима које могу објаснити настанак поремећаја. Уместо 
директног проучавања породичног функционисања, овај третман се иницијал-
но фокусира на добијање на телесној маси и то подржавањем родитеља да пре-
узму контролу над исхраном адолесценткиње. Постепено се ова контрола враћа 
адолесценткињи али тек када достигне стабилну телесну масу која не угрожава 
њено здравље. У последњој фази третмана, тежиште третмана се пребацује са 
узимања хране и телесне масе на друге теме које се односе на аутономију адо-
лесцента, брачне релације или друге теме које су од значаја за породицу (3,6).

Основни принципи Моудсли модела породичне терапије анорексије нервозе:
породица се охрабрује да поремећај разуме као озбиљну болест•	
анорексија се •	 екстернализује; посматра се и третира као болест а не из-
бор пацијента
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терапија се не фокусира на узроке болести, избегава се окривљавање ро-•	
дитеља за дететову болест
породици се јасно указује да је она одговорна за опоравак пацијента/па-•	
цијенткиње и да то треба да оствари кроз сарадњу са професионалцима
одрасли преузимају контролу над храњењем све док адолесцентиња не •	
буде у стању да се храни самостално; подстичу се да користе све своје 
вештине и да науче нове уколико је неопходно како би успели да „нахра-
не“ адолесценткињу
тек када се успостави и одржи адекватно узимање хране може се прећи •	
на истраживање развојних тема (1,3,6).

Адолесценткиња се због когнитивних дисторзија (поремећај телесне схе-
ме, страх од дебљине, преокупираност телесним изгледом и храном) не сма-
тра способном да доноси добре одлуке везано за узимање хране те је неоп-
ходно да се родитељи укључе у третман и „нахране“ своје дете. У клиничкој 
пракси се врло корисном показала метафора „за ову болест храна је лек“, ро-
дитељи контролишу да адолесценткиња храну узима у одговарајућој количи-
ни и на време, као што би надзирали и узимање лека (1). Све време је важно 
да терапеути воде рачуна о томе да се родитељи често осећају немоћно и да 
их многи криве за ћеркину болест али и да они ту кривицу често пребацују 
на адолесценткињу, те је екстернализација болести врло важна у овој фази 
(„анорексија је одговорна за одбијање узимања хране и друге симтоме, а не 
адолесценткиња“). У првој фази третмана једна од сеанси је опсервација по-
родичног ручка (код куће или на клиници), када терапеути посматрају пона-
шање породице за време оброка и охрабрују родитеље да испуне терапијски 
задатак и помогну адолесценткињи да поједе предвиђени оброк. Сеансе трају 
50-60 минута, осим породичног ручка који траје око 90 минута. Првих месе-
ци сеансе се заказују једном недељно, касније једном у две недеље или једном 
месечно. Укупно трајање третмана је од 6 до 12 месеци, у неким случајевима 
и дуже (3).
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6.1. ИСХРАНА КАО ХРОНОБИОЛОШКИ ЧИНИЛАЦ 
МЕТАБОЛИЧКЕ ХОМЕОСТАЗЕ

Марија Младеновић

Живот на Земљи је за већину живих организама, па и за човека, ритмички 
феномен. У нашем организму, као и код већине живих бића, постоји ендогени 
тајмер, познат као циркадијални систем, који представља еволутивно стече-
ну способност да се проактивно, понашањем и усклађивањем физиолошких 
процеса, прилагодимо кретању Земље. Хронобиологија је научна област која 
се бави испитивањем ове ритмичности у живим организмима, као и њиховом 
адаптацијом на факторе спољашње средине. Циркадијални систем код сисара 
састоји се од хијерархијски организоване мреже структура, тзв. часовника, 
одговорних за генерисање и синхронизацију унутрашњег ритма са споља-
шњом средином (1). Централни циркадијални сатни механизам смештен је 
у супрахијазматичном нуклеусу, док се периферни часовници налазе гото-
во у свим ћелијама организма. На периферне часовнике периодично делује 
централни пејсмејкер како би одржали заједнички ритам, али они поседују 
сопствене синхронизаторе, који стварају и одржавају ритмичке осцилације. 
Централни циркадијални часовник контролише активности везане за ри-
там будног стања и сна, аутономни нервни систем, централну телесну теме-
ратуру и секрецију мелатонина, док су периферни часовници одговорни за 
дневне осцилације ензима у најважнијим метаболичким путевима, секрецију 
хормона, детоксикационе процесе, имунски одговор, дигестију нутријена-
та, и друге. На ћелијском нивоу циркадијални ритмови су повезани широ-
ким комплексом молекуларних веза и осцилаторним ензимима. Ритмичност 
централног сата је комплексна и, генерално посматрано, има две основне 
функције:да интегрише светлосни сигнал из ретине преко оптичног пута у 
циркадијалне осцилације и да одржава комуникацију међу различитим пе-
риферним часовницима ендокриним сигналима и нервним импулсима. Код 
централног, као и код периферних часовника, постоји заједнички регула-
торни механизам који се заснива на моделу повратних спрега. Кључни гени 
циркадијалних чаовника CLOCK (circadian locomotor output cycles kaput) и 
BMAL1 (brain and muscle ANRT like protein 1) кодирају протеине који, након 
сопствене хетеродимеризације, започињу транскрипцију везујући се за спе-
цифичне DNA елементе у промотерима циљних гена, као што су кључни гени 
метаболизма, али и гени циркадијалног часовника, и то PER (period circadian 
protein) и CRY (criptochrome circadian protein) гени који, након достизања 
критичне концентрације протеина које кодирају, димеризују и инхибирају 
активност CLOCK и BMAL1 гена у ћелијском једру. Друга, добро разјашњена 
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повратна спрега обухвата Rev Erb-α ген где акумулација резултујућих протеи-
на доводи до репресије BMAL1 гена. Такође, посттранслационе модификације 
као што су фосфорилизација, убиквитинација и друге, важне су за правил-
но функционисање сатних механизама, као и синхронизацију циркадијалног 
система са спољашњом средином (1, 2). Усклађивање циркадијалног система 
и спољашње средине обавља се факторима спољашње средине, синхрониза-
торима, тзв. заитегеберима (нем. онај који даје време), међу којима је за цен-
трални супрахијазматични сат најважнија светлост, док се периферни часов-
ници усклађују другим факторима спољашње средине, где посебно значајно 
место заузима квалитет, квантитет и време конзумирања хране. Како се ре-
зултат активности циркадијалног система манифестује иницијално на нивоу 
транскрипције, али и посттранслационо, сматра се да око 10-20% ћелијксих 
транскриптома показује циркадијалне варијације, при чему посебно место 
заузимају гени есенцијални за метаболизам, преживљавање, сигнализацију и 
остале кључне ћелијске функције (1). 

Дакле, најважнији метаболички ензими су циркадијално контролисани, на 
нивоу транскрипције, и то директно, преко CLOCK и BMAL1 гена и индирект-
но, ендокриним факторима који су под утицајем циркадијалног сата. Ритмичка 
експресија различитих гена укључених у метаболизам значајна је са аспекта 
временског раздвајања међусобно супротних биолошких и хемијских процеса 
што, са еволутивног аспекта, повећава ефикасност ћелије. Дневне варијације 
метаболизма запажене су на различитим новоима, у флуктуацији нивоа цирку-
лишућих нутријената, степену утилизације нутритивних супстрата, стварању 
и потрошњи енергије, термогенези и другим. Тако, на пример, циркадијални 
сат у хепатоцитима утиче на хомеостазу глукозе преко гликонеогенезе као и 
стварања и разградње гликогена. Гликоген синтаза, кључни ензим у метаболи-
зму гликогена, показује максималну активност дању, а гликоген фосфорилаза 
ноћу. Фосфоенолпируват карбоксикиназа, важан ензим у процесу гликонео-
генезе, највећу активност показује у периоду транзиције из сна у будно стање, 
што обезбеђује добар енергетски почетак за дневне активности. Додатно, 
постоји и циркадијална регулација хормона укључених у метаболизам глукозе, 
као што су инсулин и глукагон, како у смислу количине, тако и осетљивости. 
Занимљива је смањена осетљивост на инсулин у послеподневним, вечерњим 
и ноћним сатима, те конзумирање хране богате простим угљеним хидратима 
која не може да се правилно искористи у овим периодима доводи до цирка-
дијалне дисритмије и последично нарушавања метаболичке хомеостазе. Та-
кође, многи ензими укључени у метаболизам липида показују циркадијалне 
варијације. Липолитичка активност је значајно већа ноћу те је тако и већи 
ниво неестерификованих масних киселина. Бета оксидација масних кисели-
на је циркадијално зависна, а ензими као карнитин палмитоил трансфераза 
1, средњеланчана ацил-коензимА дехидрогеназа, триглицерид- липаза масног 
ткива, хормон сензитивна липаза и други показују циркадијалне осцилације 
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у различитим ткивима и на нивоу генске експресије. За масно ткиво се данас 
зна да је комплексан метаболички орган који експримира и секретује бројне 
ендокрине факторе, адипокине, који утичу на хомеостазу енергије, дистрибу-
цију масти, дислипидемију, а подложни су циркадијалним променама. Кад је 
активност липопротеинске липазе усклађена са оброцима, долази до акумула-
ције масних киселина у адипоцитима, док конзумирање хране богате мастима 
ван ових периода доводи до ектопичног депоновања масних киселина у другим 
органима, као што су јетра, мишићи и панкреас и њиховог оштећења. Такође, и 
велики број нуклеарних рецептора укључених у метаболизам липида и глукозе 
показује цикличне осцилације у експресији. Синтеза DNA одиграва се у фази 
одмора, док је поправка оштећене DNA изражена током активне фазе, кад је и 
већи степен оксидативног оштећења. Кад је у питању метаболизам протеина 
генерално, синтеза и разградња највише зависе од врсте ткива, те је тако код 
скелетних мишића синтеза протеина највећа током активне фазе, а код срчаног 
мишића током сна.(3-5) 

Метаболички процеси који су под контролом циркадијалног сата негатив-
ном повратном спрегом утичу на сатни механизам, тако да се метаболизам 
генерално може сматрати интегралном компонентом циркадијалног система. 
Ово сазнање довело је до бројних истраживања у идентификовању кључних 
чинилаца који повезују метаболизам и циркадијални систем. Нова сазнања 
указала су би NAD+, есенцијални метаболички кофактор са централном улогом 
у редокс реакцијама организма, посредством NAD зависних ацетилаза могао 
да буде чинилац који повезује циркадијални ритам и метаболизам (5). Сличну 
улогу могла би да има и AMP активирана протеин киназа , одговорна за кључне 
метаболичке процесе као, на пр., унос глукозе у ћелију, бета оксидацију масних 
киселина, митохондријалну биогенезу и друге, а активира се ћелијским стре-
сом узрокованим променом односа AMP:ATP (6). Остаје, међутим, недовољно 
јасно који би то били конкретни нутритивни сензори који координирају пери-
ферне циркадијалне часовнике и којим механизмом . 

Дете се рађа са способношћу да успостави и одржи циркадијални ритам, 
али је он недовољно изражен на рођењу због незрелости нервог система гене-
рално. Централни циркадијални сат у супрахијазматичном нуклеусу осцили-
ра и пре рођења. Међутим, код терминског новорођенчета, током неонаталног 
периода, тешко је уочити разлике у понашању детета у односу на доба дана. 
Неразвијен циркадијални систем изузетно је подложан утицајима спољашње 
средине, који могу бити повољни, али и неповољни по дете. Повољан утицај 
свакако има природна исхрана и брижљива нега током овог вулнерабилног пе-
риода. Мајчино млеко је динамичан биолошки систем са запањујуће комплекс-
ним адаптацијама како у волумену, тако и у саставу, прилагођавајући се на тај 
начин потребама детета током живота, али и током дана. Дневни састав мај-
чиног млека се мења и у складу је са мајчиним циркадијалним метаболичким 
ритмом. Тако, неке аминокиселине, мелатонин, нуклеотиди, елементи у трагу, 
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витамини и др., показују јасне циркадијалне варијације, иако некада недовољ-
но јасног значења. Истраживања шпанских аутора су показала да се аминоки-
селине које су прекурсори неутротрансмитера налазе у већој концентрацији у 
дневним подојима, док је ниво триптофана, прекурсора мелатонина, („хормо-
на мрака„), највећи ноћу. Мелатонин је основна хрононутритивна компонента 
мајчиног млека са хипнотичким и релаксирајућим утицајем на мускулатуру 
гастроинтестиналног тракта и вероватно кључни фактор у успостављању об-
расца ноћ-дан код одојчета. Ускладу са тим, истраживања показују да дојена 
деца спавају у просеку 45 минута дуже ноћу него деца храњена адаптираном 
млечном формулом, и имају мању инциденцу колика. Због тога треба инсисти-
рати на одржавању ноћних подоја, али и на обезбеђивању за њих оптималних 
услова, без јаке светлости, буке и сувишног узнемиравања детета (7, 8). 

Неусклађеност између биолошког и социјалног ритма један је од важних 
фактора који се налази у основи бројних болести данашњице, као што су гојаз-
ност, хипертензија, дислипидемија, метаболички синдром, дијабетес мелитус 
тип 2, нека малигна обољења и друге. Студије које су се бавиле квалитетом и ду-
жином сна утврдили су да је хронодисрупција повезана са појавом гојазности и 
метаболичким поремећајима. Ситуације, као што су сменски рад, чести ноћни 
изласци, спавање у осветљеним просторијама уз рачунаре и телевизоре, честа 
и дугачка интерконтинентална авионска путовања подразумевају активност 
ван циркадијалног оквира и нарушавају метаболичку хомеостазу. Биохемијска 
објашњења укључују смањење хормона ситости, лептина, или смањену осетљи-
вост на њега, повећање гхрелина и развијање инсулинске резистенце. Студије 
такође указују да је негативан ефекат хронодисрупције на побројане факторе 
већи у детињству него код одраслих, о чему треба едуковати родитеље, васпи-
таче и здравствене раднике. Исхрана је потентни фактор спољашње средине 
који утиче на циркадијални ритам. Састав, количина, али време конзумирања 
хране генерално, али и посебних нутријената битни су хронобиолошки чини-
оци метаболичке хомеостазе (9). Истраживања на животињама су показала да 
конзумирање хране богате мастима репрограмира циркадијални транскрип-
том и метаболом, те тако доводи до суштинске реорганизације метаболизма и 
ремоделовања периферног циркадијалног сата у хепатоцитима. Ове су проме-
не реверзибилне, што отвара пут истраживањима у смислу терапијског ефекта 
исхране, адекватне по саставу и времену конзумирања, на различите метабо-
личке поремећаје (10). Осим тога, конзумирање хране у неактивним деловима 
дана, када за највећи број ткива и органа наступа период одмора, доводи до по-
грешних спољашњих инструкција периферним циркадијалним часовницима, 
када је већина метаболичких путева усмерена ка преузимању и складиштењу 
енергије. Такође, конзумирање високоенергетске хране пред спавање, нарочи-
то простих угљених хидрата, доводи до гојазности због смањене толеранције 
глукозе условљене привременом послеподневном инсулинском резистенцом. 
То, истовремено, доводи до десинхронизације циркадијалног система и као 
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последицу, према новим истраживањима има метаболички дисрегулацију и 
болести повезане са њом. С друге стране, исхрана у складу са циркадијалним 
ритмом, правовремено узимање квалитетних намирница превенира метабо-
личке поремећаје и поремећаје везане за гојазност, кардиоваскуларне болести, 
дијабетес, па и неке врсте малигних болести (9). Стога је, у циљу превенције 
ових болести које су достигле епидемијске размере у модерном друштву, неоп-
ходно промовисати здраве стилове живота почев од најранијег доба што, пре 
свега, подразумева природну исхрану због ненутритивних, а посебно хроно-
нутритивних ефеката мајчиног млека, као и исхрану која ће бити у складу са 
потребама и начином живота не само по количини и саставу, него и времену 
конзумирања хране, уз редовну физичку ангажованост и неговање правилног 
обрасца активности и одмора. 
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6.2. ПАРЕНТЕРАЛНА ИСХРАНА

Соња бојаџиева

Оптимална исхрана у педијатрији је исхрана која омогућава нормалан фи-
зички, интелектуални, емоционални и социјални раст и развој деце. Нутри-
тивни скрининг и нутритивна процена детета су важне мере свеобухватне 
евалуације детета с циљем раног откривања деце у ризику за неухрањеност и 
превенцију или смањење протеинске и/или енергетске малнутриције (1). До-
датне специјализоване нутритивне хранљиве материје могу се дати оралним, 
ентералним и парентералним путем са терапеутским учинком (2). 

Парентерална исхрана У Педијатрији

Парентерална исхрана (ПИ) је стерилан раствор који садржи неке или све 
витално важне хранљиве материје инјектиране интравенозно за краткотрајан 
или дугорочан период. Као алтернативна храна, не представља апсолутни ек-
вивалент оралне исхране. Адекватна парентерална исхрана у педијатрији схва-
та се као парентерална исхрана која ће у потпуности задовољити енергетске и 
нутритивне потребе детета, неопходне за дететов опстанак и додатно ће омо-
гућити нормалан раст и развој. Парентерална исхрана користи се код деце када 
пробавни тракт није функционалан и код пацијената који не могу у потпуности 
бити храњени оралним или ентералним путем (1, 3, 4).

Индикације за ПИ код деце: 1. Дигестиве индикације: малапсорпцијe, oд-
мор црева (Кронова болест, улцеративни колитис), неидентификовани ко-
литис, некротизирајући ентероколитис, интестиналне лимфангиектазије, 
акутни панкреатитис, желудачна хиперсекреција; неонатална патологија 
гастроинтестиналног тракта: гастрошиза, атрезија езофагуса, пупчана кила, 
меконијални илеус, синдром кратког црева, некротизирајући ентероколитис, 
компликована Хиршпрунгова болест, синдром хроничне цревне псеудо-оп-
струкције и друга стања; 2. Системске болести; 3. Eкстра-дигестивнe инди-
кације: у неонатологији код превремно рођене бебе, метаболичке болести, 
крајњи стадијум болести јетре, цистична фиброза; У хематологији и онко-
логији: чврсти тумори, леукемија, трансплантација коштане сржи; тешка 
обољења бубрега, тешке тубулопатије, бубрежна инсуфицијенција, хиперка-
таболизам (опекотине, политрауме) и друго. 

Када започети са парентералном исхраном ? Када је вероватно да пацијент не- 
ће бити у стању да једе или не може да задовољи нутритивне потребе ентерално 
за више од недељу дана за дојенчад, десет дана за мало дете, или две недеље за 
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старију децу. Парентералну исхрану треба користити и код знатно потхрање-
них пацијената који не подносе енергијом богату храну и протеине ентерал-
но (1). Време када треба започети са парантералном исхраном ће зависити и 
од индивидуалних околности и старости детета. Код превремено рођене бебе 
само један дан може бити јако важан и када очекујемо да ентералална храна 
неће бити толерисана. Међутим код старије деце и адолесцената до око седам 
дана може се толерисати, у зависности од старости, нутритивног статуса, бо-
лести, операције или медицинске интервенције (5). Парентерална исхрана по-
чиње када пацијент има стабилан електролитни и ацидо-базни баланс и није у 
стању шока. 

калориjске ПотреБе

Циљ тоталне парентералне исхране (ТПИ) је да обезбеди адекватне кало-
рије и хранљиве састојке за правилан раст и развој детета. Исхрана треба да 
задовољи прехрамбене потребе пацијента (базални метаболизам, физичку ак-
тивност, раст и корекцију већ постојеће неухрањености), укључујући подршку 
анаболичких функција (6). Енергетске потребе могу се поделити на протеинске 
и непротеинске калорије (из угљених хидрата и липида) ( Табела 1) (5).

Табела 1. Дневне калориске потребе детета на парентералној исхрани 

Узраст (године) kcal/kg телесне тежине 
Претерминско новорођенче 110-120
0-1 90-100
1-7 75-90
7-12 60-75
12-18 30-60

аминокиселине У Парентералној исхрани 

Протеини су главне структурне и функционалне компоненте свих ћелија 
у телу. Из перспективе хранљивости, важан аспект протеина су есенцијалне 
аминокиселине које људи не могу да синтетизују и зато их морамо обезбедити 
у исхрани или парентералним растворима. Полу есенцијалне аминокиселине 
се могу синтетизовати из других аминокиселина, али је њихова синтеза огра-
ничена под одређеним околностима (6,7). Ове аминокиселине могу бити од по-
себног значаја за превремено рођено дете у развоју специфичних ензима који 
учествују у синтези аминокиселина (5, 7).
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Код превремено рођене бебе снабдевање аминокиселинама требало би да по-
чне у првом постнаталном дану. Минимални унос аминокиселина је 1,5 g/kg 
дневно да би се спречио негативан азотни биланс . Препоручује се максимални 
унос аминокиселина до 4 g/kg дневно (5). За новорођенчад током првог месеца 
живота препоручује се минимални унос аминокиселина 1,5 g/kg на дан, док 
максимални унос аминокиселина обично не треба да прелази 3 g/kg дневно. Од 
1. месеца до 3. године живота препоручује се минималан унос аминокиселина 
1,0 g/kg дневно, како би се избегао негативан азотни баланс. Од 3. до 5. године 
живота дневни унос од 1,0 до 2,0 g/kg на дан сматрају се разумним за стабилне 
болеснике. За критично оболеле пацијенте препоручује се већи унос аминоки-
селина (до 3 g/kg на дан). Од 6. до 12. године живота постоји мали број пода-
така, али дневни унос од 1,0 до 2,0 g/kg на дан сматра се разумним за стабилне 
болеснике. За критично оболелу децу препоручује унос аминокиселина до 3 g/
kg дневно. Код адолесцента минимални унос амино- киселина од 1,0 g/kg те-
лесне масе на дан препоручује се како би се избегао негативан биланс азота, а 
горња граница је 2,0 g/kg телесне масе дневно.

лиПиди У Парентералној исхрани 

Липидне емулзије су саставни део педијатријске парентералне исхране и 
обезбеђују високе енергетске потребе без преоптерећења и врше суплемента-
цију есенцијалних масних киселина. Липидни унос треба да обухвати 25-40% 
не-протеинских калорија код пацијената на тоталној парентералнои исхрани. 
Парентерални унос липида обично је ограничен на максималних 3-4 g/kg днев-
но (0,13-0,17 g/kg по сату) код одојчади и 2-3 g/kg дневно (0,08-0,13 g/kg на сату) 
код старије деце. Дозирање липидних емулзија не треба да прелази капацитет 
за клиренс липида и треба га прилагодити код хиперлипидемије. У терминске 
и претерминске новорођенчади липидне емулзије обично се примењују конти-
нуирано, током око 24 часа. Ако се липидна инфузија повећава од 0,5 до 1 g/kg 
на дан, битно је пратити концентарције у крви да не би настала хипертригли-
церидемија (5).

Угљени хидрати У Парентералној исхрани

Угљени хидрати су главни извор енергије у исхрани и обезбеђују 40-60% 
енергије. Глукоза се користи од стране свих ћелија и служи као метаболичко 
гориво за мишиће, јетру, срце, бубреге и црева и главни извор енергије за мо-
зак и еритроците. Потрошња глукозе варира од 2 mg/kg у минути код одраслих 
до 8 mg/kg у минуту код превремено рођене деце (или од 3 g/kg дневно, од-
носно 11,5 g/kg на дан). У превремено рођене деце инфузије треба започети са 
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4-8 mg/kg у минути. Максимална оксидација глукозе у превремено рођене деце 
је 8,3 mg/kg у мин (12 g/kg на дан) након рођења. Код критично оболеле деце 
унос глукозе треба ограничити на 5 mg/kg по мин (7,2 g/kg на дан). Глукоза код 
терминске новорођенчади и деце до 2 године не би требало да прелази 18 g/kg 
дневно (13 mg/kg у минути). Унос глукозе треба обично да обухвати 60-75% 
непротеинских калорија (Табела 2) (5).

Табела 2. Препоручене дозе глукозе у ПИ (g/kg телесне тежине на дан) 

Дан 1 Дан 2 Дан 3 Дан 4
До 3 kg 10 14 16 18
3-10 kg 8 12 14 16-18
10-15 kg 6 8 10 12-14
15-20 kg 4 6 8 10-12
20-30 kg 4 6 8 <12
 >30 kg 3 5 8 <10

течност и електролити 

Вода је битан носач за хранљиве материје и метаболите и обухвата највећи 
део телесне масе људе у било ком узрасту. Захтеви за воду и електролите по 
јединици телесне масе су веома велики по рођењу и смањују са годинама све до 
одраслог доба (Табеле 3, 4 и 5).

Табела 3. Препорука за унос течности (ml/kg телесне тежине на дан)

Дани после рођења 1 дан 2 дан 3 дан 4 дан 5 дан 6 дан
Терминско новорођенче 60–120 80–120 100–130 120–150 140–160 140–180
Претерминска беба 
>1500 g 

60–80 80–100 100–120 120–150 140–160 140–160

Претерминска беба 
<1500 g

80–90 100–110 120 –130 130–150 140–160 140–180

Табела 4. Дневна потреба у течности за дојенчад после првог месеца и старију 
децу

Узраст Течност (ml/kg телесне тежине)
Дојенчад после првог месеца 120–150, максимум 180
1–2 година 80–120, максимум 150
3–5 година 80–100
6–12 година 60–80
13–18 година 50–70
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Табела 5. Дневне потребе у електролитима одојчади и деце на парентералној 
исхрани 

Електролит (mmol/kg) Дојенче Деца >1 годинe
Натријум 2.0–3.0 1.0–3.0
Калијум* 1.0–3.0 1.0–3.0

*Суплементацију калијумом треба с увек започети по успостављању диурезе 

методе Парентералне исхране

Парентерална исхрана може се применити кроз периферне вене, као и преко 
централног венског катетера. Клиничко стање, болест као и потребе трајања па-
рентеалне исхране су важне за одлуку. ПИ могла би бити континуирана паренте-
рална исхрана у току 24 сата или циклична парентерална исхрана која траје око 12 
до 18 сати. Апсолутна контраиндикација за парентералну исхрану је стање шока 
код детета. Компликације у току парентералне исхране могу бити: инфекције, 
метаболички поремећаји, хематолошке болести, сепса, ендокардитис, остеомије-
литис, васкуларна тромбоза, недостатак елемената у траговима, недостатак вита-
мина, болести јетре, холестаза, болести костију, ретардација раста, компликације 
у вези катетера, refeeding синдром и друге (5, 8, 9). Основне принципе практичне 
примене парентералне исхране је врло важно примењивати како би парентерална 
исхрана била правилна и успешна. Домаћа парентерална исхрана је паренетарлна 
исхрана која се врши код куће. То је најбоља опција за побољшање квалитета жи-
вота ове деце и њихових породица у оквиру ограничења болести (5).

закљУчак

Парентерална исхрана још увек буди интересовања научника и клинича-
ра и представља једно од највећих достигнућа модерне медицине. Нови облик 
парентералне исхране је парентерална исхрана са стабилним комплексним 
нутритивним солуцијама и без компликација (10). Будуће студије морају де-
финисати адеквантнији унос хранљивих материја и ригорозне тестове за иско-
ришћавање неких нутријенаса. 
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6.3. ИСХРАНА ПРЕВРЕМЕНО РОЂЕНОГ ДЕТЕТА

татјана николић

Исхрана превремено рођеног детета и даље представља извор бројних не-
сугласица истраживача и велики изазов за клиничаре. Некадашња схватања да 
рано започињање исхране незрелог новорођенчета може бити опасно и да њено 
одлагање неће имати штетне последице, била су основ неадекватне исхране 
ове популације деце. Сада је јасно да неадекватна исхрана у овом раном, веома 
осетљивом периоду њиховог живота, повећава не само краткорочни морбиди-
тет, већ утиче и на дугорочни развој (1). Постоје чврсти докази да епигенетски 
механизми, тригеровани исхраном током раног развоја, могу утицати на ме-
таболичке процесе и повећати предиспозицију ка развоју хроничних болести 
током целог живота индувидуе (2). 

Опште је прихваћен став да је циљ у планирању исхране превремено рође-
ног детета постизање раста приближно оном који има фетус одговарајуће 
гестацијске старости. Нажалост, садашња сазнања о стварним нутритивним 
потребама ове новорођенчади су још увек ограничена. Већина студија је обух-
ватала новорођенчад стабилног клиничког стања и мало се зна о утицају раз-
личитих патолошких стања на њихове нутритивне потребе (3).

Код великог броја превремено рођене деце, нарочито оне веома мале телес-
не масе, исхрану почињемо као парентералну. Страх од развоја метаболичких 
компликација водио је многе педијатре ка рестриктивном планирању парен-
тералне исхране првих дана живота незрелеог новорођенчета. Показало се, 
међутим, да рано увођење парентералне исхране минимализује губитак тежи-
не, обезбеђује бољи раст и свеукупни исход превремено рођеног детета. Стога 
су препоруке да се у првим сатима по рођењу крене са такозваном “агресив-
ном” парентералном исхраном, која подразумева пун унос аминокиселина уз 
одговарајући унос глукозе и липида. Адекватни унос свих хранљивих материја 
и микронутријената, иако дефинисан за превремено рођену децу, није увек 
могуће постићи и парентерална исхрана се често мора прилагођавати мета-
боличком одговору новорођенчета. Пример за то је склоност незрелог ново-
рођенчета ка развоју хипергликемије, због перзистентне продукције глукозе у 
склопу пораста вредности регулаторних хормона (кортизола, катехоламина). 
Нежељени ефекти хипергликемије су бројни, а терапија инсулином може их 
додатно погоршати. И препоручени унос липида и аминокиселина је често 
тешко достићи. Имајући у виду све проблеме и компликације које се јављају 
у склопу дуготрајне примене парентералне исхране (хипо и хипергликемија, 
азотемија, метаболичка ацидоза, хипертриглицеридемија, холестаза, дефицит 
елемената у трагу и инфекције), постоји тенденција построжења индикација за 
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њену примену, као и тенденција њеног што краћег спровођења. Стога је препо-
рука да се адекватна парентерална исхрана започне што раније, али уз увођење 
ентералне исхране што пре је могуће (1, 4). 

И започињање ентералне исхране превремено рођеног детета, такође је 
тема бројних несугласица и дебата. Оно што клиничаре брине је могући развој 
некротичног ентероколитиса као последице раног увођења ентералне исхране. 
С друге стране, рани минимални унос млека значајно подстиче и структур-
ну и функционалну матурацију незрелог интестиналног тракта. У склопу ове 
ране стимулације, запажа се краћи је временски период потребан за постизање 
комплетне ентералне исхране, краћа хоспитализација и мања учесталост хепа-
тичке дисфункције и касне неонаталне сепсе (5). Тренутно важеће препоруке 
су да први ентерални оброк незрелог новорођенчета ТМ >1500 g буде у првом 
дану живота, а да се минимални ентерални унос код новорођенчади манје од 
1500 g започне у току прва три дана живота. Наравно, као и за терминско ново-
рођенче, морају бити задовољени услови везани за опште стање, респираторну 
и гастроинтестиналну функцију (6).

Избор млека, и за терминско и за претерминско новорођенче, је на првом 
месту мајчино млеко. Као замена, када постоје технички услови и уз одобрење 
мајке, може се дати донорско млеко. Исхрана мајчиним млеком код превре-
мено рођеног детета има не само нутритивне предности, већ подстиче и ма-
турацију незрелог гастроинтестиналног тракта, што води бољој толеранцији 
ентералне исхране. Још једна од значајних предности мајчиног млека је утицај 
на развој имунског система и заштита од инфекција. Не само да је учесталост 
некротичног ентероколитиса и касне сепсе мања током хоспитализације, већ је 
и потреба за рехоспитализацијом значајно ређа током наредне 3 године. Уз то, 
мајчино млеко утиче и на метаболичке функције, па чак и на дугорочни неуро-
развојни исход превремено рођене деце (7).

Али, треба знати да су нутритивне потребе превремено рођеног детета по-
већане све до предвиђеног термина порођаја, као и да концентрација протеина, 
минерала и витамина у мајчином млеку опада током лактације. Стога, детету 
веома мале порођајне телесне масе, мајчино млеко не може да задовоњи све 
нутритивне потребе, што се може се одразити не само на раст, већ бити и ос-
нова развоја Остеопеније прематуритета. Обогаћивање мајчиног млека има за 
циљ да се задрже све предности природне исхране уз оптимизирање нутрити-
вног састава. Постоје комерцијално доступни препарати, “фортифајери”, чија је 
улога да повећају енергетску вредност мајчиног млека, као и садржај протеина, 
калцијума, фосфора, различитих минерала у трагу и витамина. Као резултат 
примене ових препарата запажено је краткорочно побољшање напредовања 
(телесне масе, дужине и обима главе), без појаве нежељених ефеката. Међу-
тим, до сада није било већих и добро дизајнираних студија које би потврделе 
безбедност и дугорочне користне ефекте ових препарата. Постоје и дилеме ве-
зане за могуће предности “индивидуализованог” обогаћивања млека, у скла-
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ду са енергетским и протеинским саставом анализираног узорка, у односу на 
“стандардизовано” обогаћивање. С обзиром на несумњив значај обогаћивања 
мајчиног млека, у плану је спровођење додатних студија које ће бити усмерене 
ка поређењу препарате различитог сасатава и праћењу краткорочних и дуго-
рочних ефеката, у циљу проналажења оптималног састава фортифајера (8).

У ситуацијама када није могућа исхрана мајчиним или донорским млеком, 
ентералну исхрану чини адаптирана млечна формула, али она прилагођена 
потребама претерминског новорођенчета. Постоје строго дефинисани крите-
ријуми које свака прематурна млечна формула мора да задовољи, а истражи-
вања иду у правцу дизајнирања специјализованих формула за децу екстремно 
мале телесне масе (<750 g) (5).

Колико дуго ће се исхрана превремено рођеног детета разликовати од тер-
минског зависи од више фактора, пре свега порођајне телесне масе, ухрање-
ности на рођењу и при отпусту из болнице и наравно врсте млека којом се но-
ворођенче храни. Фортификација мајчиног млека се препоручује до достизања 
телесне масе од 1800 g. У даљем току настављају се подоји. Ако напредовање 
новорођенчета на мајчином млеку није адекватно, препоручује се замена поло-
вине или трећине дневних оброка претерминском или прелазном формулом. 
Код новорођенчади која се хране адаптираном млечном формулом, исхрану 
специјализованом формулом би требало спроводитие бар до узраста од 40. 
постконцепционих недеља и достизања телесне масе која одговара 25. перцен-
тилу телесне масе за кориговану гестацијску старост (9).

У циљу пружања оптималне нутритивне подршке превремено рођеном детету, 
неопходно је редовно праћење раста на основу кориговане гестацијске старости, 
све до узраста 24 до 36 месеци и исхрана мајчиним млеком када год је могуће. 
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6.4. ДИЈЕТЕTСКО-ТЕРАПИЈСКИ ЗНАЧАЈ 
СРЕДЊЕЛАНЧАНИХ ТРИГЛИЦЕРИДА

недељко радловић

Средњеланчани триглицериди (СЛТГ) су естри глицерола и средњелан-
чаних масних киселина (C8-12), тј. капронске [CH3(CH2)4COOH, C6], кап-
рилне [CH3(CH2)6COOH, C8], капринске [CH3(CH2)8COOH, C10] и лауринске 
[CH3(CH2)10COOH, C12]. Са изузетком кокосовог и палминог уља, из којих се 
добијају за дијететско-терапијску примену, релативно мало су присутни у хра-
ни (Табела 1) (1). Уопште их нема у маслиновом, сунцокретовом, кукурузном 
и сојином уљу (1). 

Табела 1. Садржај СЛТГ у у храни (% укупне масти) 

Кокосово уље 53-62
Палмино уље 46-64
Бутер 8-15 
Хумано млеко 4-8
Кравље млеко 8
Козје млеко 12,5-18 
Овчје млеко 11,2-18

СЛТГ, односно средњеланчане масне киселине, карактерише низ специфи-
чности на којима базира њихова терапијска примена (2-4). Основна својства 
СЛТГ су растворљивост у води и ниска молекулска маса. Захваљујићи томе 
варе се и ресорбују независно од жучних киселина и соли и транспортују 
портним портним крвотоком, тј. невезано за хиломикроне и лимфоток, 70% 
као слободне масне киселине и глицерол и 30% у нехидролизованом облику. 
Поред панкреасне липазе, хидролизују их сублингвална и желудачна липаза 
и ентероцитна хидролаза, док се ресорпција, примарно парацелуларним пу-
тем, сем у танком цреву, обавља и у желуцу. СЛТГ имају само енергетски зна-
чај (8-9 kcal/g), при чему пренос њихових масних киселина у митохондрије, 
за разлику од дуголанчаних (≥14C), не захтева присуство карнитина. Додатно 
својство им је да се брзо оксидишу у јетри и оскудно депонују у масном ткиву. 
Поред тога, као и остале масти, битно побољшавају укус хране и у складу с 
тим њену прихватљивост. 

Због наведених својстава, СЛТГ чине драгоцен извор енергије у обољењима 
праћеним поремећајем дигестије, апсорпције и транспорта масти, као и окси-
дације масних киселина дугог ланца (Табела 2) (4-8). Користе се и у дијететском 
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третману акутног панкреатитиса, резистентних облика епилепсије и хиперли-
тидемије са дефицитом липопротеинеске липазе (тип I и V) (9). 

Табела 2. Индикације за примену СЛТГ

Егзокрина инсуфицијенција панкреаса 1. 
Холестазни синдром 2. 
Поремећаји лимфотока на нивоу мезентеријума и дуктуса торацикуса 3. 
Тешке хроничне ентеропатије (целијачна болест и др.) 4. 
Акутни панкреатитис 5. 
Синдром кратког црева 6. 
Хиломикронска ретенциона болест 7. 
Абеталипопротеинемија 8. 
Поремећаји оксидације дуголанчаних масних киселина9. 
Дефицит карнитина (примарни, развојни, секундарни) 
Дефицит карнитин палмитоилтрансферазе I и II
Дефицит карнитин ацилкарнитин транслоказе 
Дефицит дуголанчане 3-хидроксиацил CoA дехидрогеназе

СЛТГ се дистрибуирају у облику уља или 50% водене емулзије и користе као 
додатак храни. Калоријска вредност емулзије је двоструко нижа у односу на уље. 
На нашем тржишту су присутне у облику уља под називом Ceres-MCT (Dr Schär 
GmbH, Немачка). Уносе се у ограниченој количини, јер у противном, као осмо-
тски активне супстанце, изазивају абдоминалне колике и дијареју. У неким од 
специјалних млечних формула, као што је Aptamil Allergy Digestive Care (Милу-
па, Намачка), СЛТГ чине 50% масти, а присутне су и у емулзији липида за парен-
тералну исхрану. Поред тога, СЛТГ представљају значајне конституенте емулзије 
липида за парентералну исхрану, као и препарата за ентералну исхрану (9, 10).
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7.1. КЛОСТРИДИЈУМ ДИФИЦИЛЕ ИНФЕКЦИЈА У 
ОДОЈЧАДИ И ДЕЦЕ

биљана вулетић

Clostridium difficile (КД) је најчешћи узрок болничке дијареје одраслих 
са високом стопом морталитета и морбидитета. У последњих неколико де-
када епидемиологија КД инфекције (КДИ) је промењена са порастом стопе 
озбиљности инфекције у релацији са појавом хипервирулентног соја NAP1 
као и појавом болести међу амбулантним пацијентима и у широј животној 
заједници. Иако је мало познато о КДИ код педијатријских пацијената, КД 
је изненађујуће препознат као важан патоген у дечјем узрасту. И независно 
од тога што се тестирање одојчади не саветује , показало се да је 26% деце 
хоспитализоване са КДИ за период 2001-2006. године у 22 дечје болнице у 
САД било млађе од једне године, а чак 5% новорођенчад (1). Исти тренд по-
раста броја оболелих је настављен што је довело до изненђујућег сазнања да 
je КД веома значајан патоген у дечјем узрасту са још увек нејасним образло-
жењем и дилемом, да ли су наступиле промене у екологији микрорганизама 
или је дијагностика постала боља (2). Важна чињеница у покушају одговора 
на ово питање јесте откриће хипервирулетног соја бактерије познатог као 
ribotyp 027 NAP1 у неколико држава САД и Европе. Добро су познати фак-
тори ризика за настанак КДИ, болничко лечење и примена антибиотика, али 
будући да се инфекција јавља и у ванболничким условима и без претходне 
експозиције антимикробној терапији постало је јасно да постоје и други чи-
ноци који погодују развоју инфекције. То су употреба инхибитора протонске 
пумпе, пролонгирана инсерција назогастричне сонде, претходна хируршка 
интeрвенција на абдомену, стање реналне инсуфицијенције, имуносупресија 
и већ позната обољења везана за гастроинтестинални тракт, посебно канцер 
и стање после трансплантације (3). 

CLostridium diffiCiLE У новорођенчета и одојчета

Интестинални тракт новорођенчета је стерилан, али већ са 12 месеци у 
погледу цревне флоре постаје налик адултном. Статус носиоца КД је у про-
секу 37% за новорођенче и 30% између 1, и 6. месеца. На ову колонизацију 
незнатно утиче руптура плодових овојака или претходна примена антибио-
тика али су услови спољашне средина у којој новорођенче борави необично 
важни. Ифекција КД може бити пренета са руку болничког персонала, каде за 
купање, термометра, радних површина за повијање. Одојче које сиса је знатно 
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мање колонизовано са КД ( 14%) у односу на оно које се хране формулом 
(30%). У узрасту од 6 до 12 месеци просечно 14% одојчади су носиоци КД, а 
са 3 године овај проценат је сличан са нехоспитализованим адултима и из-
носи 0-3%. Клинички се болест КДИ ретко јавља пре 12- 24 месеци а један од 
разлога је дефицит целуларног механизма везивања токсина у овом узрасту 
(4). Због високе стопе асимптомских носилаца, детекцију KД токсина не треба 
тумачити као главног узрочника дијареје пре адолесценције, посебно у мале 
деце и одојчади (5).

клиничка слика и дијагноза

Инфекција КД је фекално-орална. Високо резистентне споре се не 
могу уништити дезинфицијенсима на бази алкохола , дуго преживњавају у 
спољашној средини и уносе се преко руку, контаминиране хране и воде, у 
болничкој средини или ван ње. Једном ингестиране ацидорезистентне споре, 
пасирају желудац и после контакта са жучним киселинама клијају у вегета-
тивне облике у дебелом цреву где продукују токсине А и Б који су одговорни 
за настанак пролива и псеудомембранозног колитиса. Овом процесу погодује 
дизбаланс у садржају интестиналне флоре настао најчешће дуготрајном упо-
требом антибиотика. Клиничка слика КДИ има варијабилне манифестације 
почев од асимптомске колонизације или благе дијареје до фулминантне бо-
лести праћене манифестацијама токсичног мегаколона или сепсе са могућим 
смртним исходом. Дијагноза КДИ се базира на клиничкој слици дијареје и 
позитивним налазом токсина у узорку столице. Најчешеће коришћени тест 
за детекцију токсина А и Б је ензимски имуноесеј (EIA) (6). Мање доступан 
тест одобрен од стране FDA (North American Academy Test), укључујући PCR 
технику, је брз, сензитиван и сличне специфичности као и ензимски имуно-
есеј. Зато што су асимптомски носиоци у детињству тако чести, треба избе-
гавати рутинско тестирање столице на КД у деце млађе од једне године. Оно 
може бити разматрано у деце узраста од 1 до 3 године са клиничком сликом 
дијареје, али претходно тестиране на друге узрочнике, посебно вирусне (7). 
За децу старију од 3 године тестирање се спроводи у случајевима пролонгира-
не дијареје када су сагледани сви други узроци, а фактори ризика присутни. 
Децу са суспектним мегаколоном , одојчад у стању хроничне дијареје , децу са 
већ познатим болестима интестиналног тракта ( Хиршпрунг, канцер ), као и 
ону у стању имунодефицијенције, је потребно тестирати. Нарочито је важно 
да се ниједан од тестова столице на КД не препоручује као тест провере тера-
пије. Екскреција токсина у 13-24 % је дужа од 2 недеље, а у око 6% до 4 недеље 
после терапије (7).
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тераПија и Превенција 

Први корак у третману КДИ је прекид антибиотске терапије. Метрони-
дазол је лек избора у деце са лаким и средње тешким обликом болести. Даје се 
у дози од 30 мг/кг максимум 2гр/дневно. Орални ванкомицин или ванкомицин 
преко клизме, са или без интравенске примене метронидазола, је индикован у 
иницијалној терапији пацијената са тешким обликом инфекције и за оне који 
не реагују на орални метронидазол.Терапија не треба да траје дуже од 10 дана. 
Искуство је показало да је резистенција КД на метронидазол изузетно мала чак 
и кад је у питању ново изоловани сој NAP1. Други антимикробни лекови који се 
користе у лечењу КДИ су Nitazoxanid, Fidaxomicin (одобрен од FDA 2011 за адулте 
) и Rifaximin, али са недовољно доказа за употребу код деце (8). У терапији КДИ 
значајно место заузима такозвана биотерапија која подразумева употербу про-
биотика, фекална трансплантација и имуноглобулини (9,10 ). Хируршко лечење 
КДИ, које подразумева субтоталну или тоталну колектомију, је индиковано само 
у случајевима који не реагују на медикаментну терапију и оних са клиничком 
сликом фулминантног колитиса. Ова компликација је код деце релативно ретка.

Драматична промена у епидемиологији КДИ показује недвосмислено рас-
тући тренд болести међу децом и обавезује на критички осврт како педијатра 
тако и институција на превентивно деловање, првих у смислу рационалне при-
мене антимикробне терапије у циљу смањивања најважнијег фактора ризика и 
избегавање непотребног тестирања, а здравствених служби на појачани надзор 
у придржавању хигијенских мера: прање руку водом и сапуном је много ефи-
касније од средстава на бази алкохола на који је бацил резистентан, а најсигур-
нија заштита је редовно ношење рукавица. 
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7.2. ЦИСТИЧНЕ ПРОМЕНЕ У ХЕПАТОБИЛИЈАРНОМ 
ТРАКТУ

Зоран голубовић

Термин цисте јетре обично се односи на солитарне непаразитске цисте 
у јетрином ткиву, најчешће познате као просте бенигне цисте. Међутим по-
ред ових у хепатобилијарном стаблу могу се разликовати још и мултипне 
цисте, настале у оквиру полицистичне болести јетре, хидатидне (ехиноко-
кне) цисте, цисте холедоха и цистично измењени малигни тумори. Сва ова 
стања је неопходно разликовати на основу симптоматологије, клиничкe сли-
ке и радиографског изгледа, а у циљу правилне дијагностике и лечења. Пре 
почетка широке примене савремених дијагностичких техничких помагала 
као што су ултрасонографија (УЗ), компјутеризована томографија (ЦТ) и 
магнетна резонанца (НМР) ове цисте су обично бивале дијагностиковане 
тек кад би порасле до те величине да су представљале палпабилну масу у тр-
буху са свим последицама. Данас се ове цисте обично откривају као асимп-
томатске лезије и као узгредни налаз. Прецизна преваленца и инциденца 
ових цисти је непозната јер су већина асимптоматске, тако се сматра да се 
јављају у око 5% популације. 

Просте Бенигне цисте

Узрок им је непознат, мада се сматра да су конгениталне. Обложене су 
епителом билијарног типа и вероватно су резултат прогресивне дилатације 
конгениталних микрохамартома. Како ове цисте ретко садрже примесе жучи 
сматра се да микрохамартоми не развијају нормалну везу са билијарним 
стаблом. Течност у цисти је обично по саставу слична плазми и вероватно 
настаје секрециом цистиног епитела. То је разлог неуспеха лечења ових цисти 
само пункциом. Генерално не узрокују јасне симптоме. Понекад постоји туп 
бол у горњем десном квадранту абдомена или надутост. Ретко су довољно 
велике да се могу и палпирати преко предњег трбушног зида. Жутица као по-
следица притиска на изводне билијарне канале није уобичајена. Ретко може 
доћи до торзије или руптуре цисте са знацима акутног абдомена или кас-
нијег развоја инфекције у виду апсцеса јетре. Дијагностика ових цисти под-
разумева пажљиву анамнезу и физикални преглед који се допуњује имиџинг 
процедурама (УЗ, ЦТ, НМР) (1). Просте бенигне цисте имају типичан ра-
диографски изглед са танким зидом испуњене хомогеним садржајем ниског 
интензитета. Лабораторијске анализе су углавном у границама нормале.  
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Већина пацијената са простом бенигном цистом је без симптома и не за-
хтева лечење. До сад нема доказано успешне конзервативне терапије ове 
болести. Пункција под контролом ултразвука или ЦТ је технички једнос-
тавна али је напуштена због појаве рецидива у скоро 100%. Пункциона ас-
пирација у комбинацији са склерозацијом има понекад успеха. Неопходна 
претпоставка успеха ове терапије је потпуни колапс зидова цисте после 
аспирације, што није могуће у случају задебљаног зида цисте или велике 
цисте. Осим тога пласирање перкутаног катетера се не препоручује због 
велике вероватноће инфекције. Ако циста толико порасте да изазива симп-
томе у виду болова хируршки начин лечења је оправдан. Хирушки или ла-
пароскопски се начини ексцизија дела зида цисте који издиже ткиво јетре, 
и тако се излучена течност излива у перитонеалну дупљу. Такође је могућа 
аблација остатка зида цисте елктрокаутеризацијом мада најчешће није не-
опходна јер перитонеум може ресорбовати сву течност коју лучи остатак 
зида цисте (2). Обавезан је хистопатолошки преглед ексцидираног зида да 
би се искључили евентуални цистаденоми или цистаденокарциноми који 
захтевају ресекциону хирургију.

Полицистична Болест јетре

Конгениталне је природе и обично је удружена са аутосомалном поли-
цистичном болешћу бубрега. Ретко се дијагностикује код деце, а обично расте 
у пубертету или касније код одраслих. Полицистична болест бубрега предходи 
појави цисти у јетри и обично за последицу има реналну инсуфицијенцију, а 
ретко је удружена са инсуфицијенцијом или фиброзом јетре. Терапија је ин-
дикована само у случају појаве симптома у виду тегоба, а код асимптоматских 
пацијената ризик од компликација које су последице ове болести је мањи од 
ризика удруженог са терапијом (3).

цисте холедохУса

То су ретке конгениталне аномалије билијарног стабла. Класификују се у 
5 типова. 

Кесасто или фузиформно проширење екстрахепатичног билијарног стабла; 1. 
Дивертикулум екстрахепатичног билијарног стабла2. 
Холедохоцела3. 
Мултипне цисте интра или екстрахепатичног билијарног стабла (или оба)4. 
Појединачне или мултипне цисте интрахепатичног билијарног стабла.5. 



7. Гастроентерологија

143

Најчешће се јавља тип 1 и заједно са типом 4 чини више од 90% свих (4).
Класична клиничка слика је представљена тријасом: абдоминлни бол, жу-

тица и палпабилни тумафакт испод десног ребарног лука среће се у око 15 до 
20% пацијената. Клиничка слика се разликује у две старосне групе пацијената у 
узрасту неонатуса и одојчета и у периоду старије деце. У првој групи најчешћа 
је појава жутице, а бол је преовладавајући симптом у старијих пацијената. У 
савком случају на ову болест се диференцијално дијагностички мора мисли-
ти у случају постојања опструктивне жутице или панкреатитиса код деце. 
Биохемијске анализе могу бити нормалне или показивати знаке опструкције, 
протромбинско време може бити продужено због холестазе, као и амилазе у 
периоду болова. Модерне имиџинг методе омогућавају прецизну дијагнозу. 
Иницијална метода је свакако ултрасонографија која може показати облик 
величину и положај цисте, васкуларну анатомију и изглед јетриног ткива. У 
савременим условима примарна дијагностичка метода је магнетна холагиопан-
креатографија, а понекад је за допуну потребна ендоскопска ретроградна хо-
лангиопакреатографија или интраоперативна холангиографија (5). 

Лечење је искључиво хируршко уз уклањање цисте у целини и прављење 
портоентероанастомозе са ру ипсилон вијугом. Парцијална ресекција као и ди-
ректна интерна дренажа жучног садржаја у црева доводи до повећаног ризика 
од холангитиса панкреатитиса и појаве холангиокарцинома. У случају немо-
гућности ресекције целокупне цисте прибегава се одстрањењу ендотела цисте у 
циљу идентификације отвора жучних и хепатичних канала као и панкреатичног 
извода. Ако у неонаталном периоду није могуће одбацити дијагнозу билијарне 
атрезије, неопходна је хитна хируршка интервенција. Насупрот томе ако је беба 
у добром стању хирургија се може одложити до трећег месеца старости. Ипак 
даље одлагање операције повлачи за собом опасност од развоја фиброзе јетре, 
холангитиса и перфорације цисте (6).

ехинококУсне (хидатидне) цисте

Настају инфестацијом паразитом Echinococcus granulosus. Крава, овца и чо-
век су прелазни домаћини. Ларве пролазе кроз зид црева прелазног домаћина 
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и доспевају у мезентеријални крвоток па циркулацијом доспевају до јетре. Ту 
се учауре и као такве расту у виду цисте формирајући спољњи инфламатор-
ни слој и унутрашњу герминативну мембрану из које се развијају ћерке цисте. 
Пацијент са хидатидном цистом најчешће нема никакве симптоме све док 
циста својом величином не почне да притиском изазива бол. Циста може да 
руптурира и то је најозбиљнија компликација. Руптура у билијарно стабло за 
последицу може имати жутицу и холангитис, а у случају руптуре у перитоне-
алну дупљу може доћи до анафилактичког шока (7). Као и код просте цисте 
и ехинококна се може инфицирати са последичном појавом апсцеса јетре. Од 
дијагностичких налаза од значаја су позитиван титар ехинококних антитела 
код већине (али не свих) пацијената, као и постојање еозинофилије у око 40% 
пацијената. При ехосонографском прегледу као и на ЦТ и НМР могуће је раз-
ликовати спољњи дебљи слој цисте и постојање ендоцисте танког зида. Конзер-
вативна медикаментозна терапија (албендазол) је релативно неефикасна. Овај 
лек се користи као адјувантна терапија пре и постоперативно у циљу заштите 
пацијента од расејања болети. 

Циљ лечења је превенција компликација које настају због раста и руптуре 
цисте. Препоручено лечење је хируршко, било минимално инвазивно ако је то 
изводљиво, било класично оперативно. При хируршком лечењу јављају се два 
техничка проблема ризик од анафилаксе због расипања течности из цисте која 
садржи јаја и ларве паразита и рецидива у случају некомплетног одстрањења 
герминативне менбране. У циљу превенције ових проблема по аспирацији 
садржаја а пре отварања цисте убацује се хипертони раствор натријум хлорида, 
а тек потом се ексцидира кров цисте и одстрањује герминативна мембрана (пе-
рицистектомија) без покушаја одстрањивања спољње чврсте мембране цисте. 
Понекад је ово могуће извести минимално инвазивним хируршким техникама 
(лапароскопски) (8).

Малигни тумори јетре са централном некрозом се визуелизују и некад 
погрешно дијагностикују као цисте јетре. Практичан проблем у евалуацији 
и дијагностици цистичних промена на јетри је диференцијација малигних 
цистичних промена од свих осталих. Малигне промене имају обично дебље, 
неравне, хиперваскуларизоване зидове, док просте цисте имају танке зидове са 
хомогеним изгледом унутар цисте. Унутрашњост малигних промена обично је 
хетерогена и септирана. 
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7.3. ВИЛСОНОВА БОЛЕСТ

ацо Костовски

Вилсонова болест (ВБ) је аутосомни рецесивни генетски поремећај метабо-
лизма бакра, изазван мутацијом АТП7Б гена који кодира синтезу транспортера 
бакра АТП-азе због чега је смањена хепатична екскреција бакра. Бакар се не 
инкорпорише у церулоплазмин, акумулише се у јетри, мозгу, рожњачи, срцу, 
панкреасу и у зглобовима. Инциденца болести је 1:30000-:50000. Постоје више 
од 500 мутација гена од којих 380 имају потврђену улогу у патогенези болести. 

Болест може да се презентује хепатичним манифестацијама, неуропсихич-
ким поремећајима, на рожњачи са Keyser-Fleischer (KF) прстеном или као акут-
на хепатична инсуфицијенција. У дијагностичком поступку се служимо ком-
бинацијом различитих клиничких и лабораторијских параметара с обзиром да 
ни један од њих сам по себи није довољно поуздан за дефнитивно постављање 
дијагнозе. Напредовањем лабораторијских техника мутацијске анализе постају 
део дијагностичког алгоритма, а посебно су корисне у болесника с поузданим 
клиничким и лабораторијским налазима. Фамилијарни скрининг је обавезан у 
свих првих сродника болесника. Рана дијагноза ВБ је пресудна, јер ако се бо-
лест не лечи доводи до развоја тешких компликација и смртног исхода. Циљ ле-
чења је смањити токсичну концентрацију бакра у ткивима појачавањем његове 
екскреције мокраћом или смањењем апсорпције у цреву. Медикаментно лечење 
укључује примену хелатора (пенициламин и триентин) као и препарата цинка. 
Трансплантација јетре је терапија избора у случајевима акутне инсуфициенције 
јетре као и узнапредовале болести која не реагује на медикаментну терапију.

Протекле три декаде донеле су значајан напредак у познавању патогенезе, 
ћелијске биологије и молекуларне генетике ВБ, док још увек постоје бројне 
контроверзе везане за дијагностику и терапију. Симптоми се у већине болес-
ника јављају до 30. године живота. ВБ је прогресивни поремећај који, с обзи-
ром на врло шаролику клиничку слику, може остати непрепознат, те ако се 
не лечи, довести до развоја тешких компликација и смртног исхода. Презен-
тација болести изузетно је ретка пре пете и након педесете године живота. 
Клинички, болест се може манифестовати врло различито те је за постављање 
сумње и ране дијагнозе врло важно познавати све облике презентације бо-
лести. Болесник са ВБ може имати изоловано јетрене, неуролошке или пси-
хијатријске симптоме или пак комбинацију тих симптома. Као болест јетре 
се јавља у отприлике 40% болесника, и може се показати различитим поре-
мећајима као што су асимптоматска хепатомегалија, перзистентно повишени 
AST и ALT, масна јетра (диференцијална дијагноза са аутоимуним хепати-
том ), цироза јетре, акутни хепатитис, акутна инсуфициенција јетре, Coombs  
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негативна хемолитична анемија и акутна бубрежна инсуфициенција (2). Обзи-
ром на ограничења лабораторијских тестова који се користе при постављању 
дијагнозе некад је тешко разликовати ВБ од болести јетре друге етиологије. 
На ВБ треба мислити код сваког болесника с патолошким налазима јетрених 
функционалних тестова и у склопу дијагностичке обраде таквог болесника 
нужно је учинити анализе које упућују на поремећај метаболизма бакра. Ако 
се болест не препозна у још увек реверзибилној фази, може прогредирати до 
смрти болесника услед ослабљене функције јетре.

Иако је Вилсонова болест ретка, око 6-12% престанка функције јетре чини 
баш Вилсон-ов фулминантни хепатитис (3). У болесника са ВБ који се мани-
фестују болешћу јетре, неуролошка симптоматологија се може јавити 2-5 го-
дина касније и најчешће обухвата екстрапирамидне симптоме и знаке. Већи 
депозити бакра јасно се приказују на магнетској резонанцији мозга. Зависно од 
њихове локализације и интензитета симптоми варирају од дискретних до врло 
изражених а најчешће као сметње говора и тремор (4). Поремећаји говора су 
у облику дизартрије, понекад дисфоније, а нису ретки ни поремећаји гутања. 
Ови болесници могу имати и дистонију. Код појединих болесника доминира 
слика акинетско-ригидног паркинсонизма, а код других пак атетотске, хореи-
формне и остале хиперкинезије. Болест може довести до отежаног хода и атак-
сије, ретко до епилептичких напада.

При постављању дијагнозе ВБ служимо се одређивањем церулоплазмина, 
бакра у серуму и 24-часовном урину и сувом ткиву јетре, те прегледом на КФ 
прстен. Дијагноза неуролошког облика може бити једноставна у болесника с 
типичним симптомима, позитивним КФ прстеном и сниженим церулоплазми-
ном. Постављање дијагнозе у болесника са јетреном болести комплексније је с 
обзиром да ни један од стандардних лабораторијских параметара није сам по 
себи довољан за постављање дијагнозе.

Најбржи и најсигурнији тестови за дијагнозу акутне јетрене инсуфицијенције 
код ВБ су алкална фосфатаза (која је нормална или испод нормале), ниво били-
рубина је веома висок, а серумске аминотрансферазе (AST и ALT) су умерено 
повећане. Комбинација односа алкалне фосфатазе према повећању укупног 
билирубина који је мањи од 4 и однос AST према ALT већи од 2,2 имају сензи-
тивност и специфицност од 100% (5). Дијагноза се потврђује помоћу повећаног 
садржаја бакра у сувом ткиву јетре. У патохистолошком налазу биопсије јетре 
у раној фази болести налазе се микро/макровезикуларна стеатоза или фокал-
на хепатоцелуларна некроза или ‘хронични активни хепатитис’. Бакар у сувом 
ткиву јетре повишен је у 82% болесника и обично досеже вредности 250 µg/g 
суве материје (2) и најбољи је биохемијски тест у дијагностици болести. Пот-
врда дијагнозе је и анализа мутације гена где је најчешћа хомозиготна мутација 
ATP7B гена. Помоћу мутационих анализа може да се идентификује мутација 
пробанда, затим скрининг асимптоматских браће и сестара (25 % су хомозиго-
ти), а највећи број пацијената су compound хетерозиготи (8).
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Знаци јетрене болести нису специфични за ВБ. Било која јетрена болест 
непознатог узрока треба да се сматра за ВБ док се не докаже супротно. Обич-
но је присутна цироза кад се постави дијагноза болести. Зато увек код нејасне 
слабости јетре треба урадити серумски церулоплазмин, бакар у 24 часовном 
урину, офталмолошки преглед за шпалт лампом на KF прстен и ако су сва три 
поменута теста позитивна дијагноза је постављена. Од стране EASL израђено је 
клинички практично упутство за дијагнозу и третман ВБ (10).

Лечење ВБ је ефикасно, а циљ медикаментног лечења је смањити накупљање 
бакра у организму подстицањем излучивања (применом хелирајућег агенса) 
или смањивањем интестиналне апсорпције бакра (применом препарата цин-
ка). Медикаментна терапија се узима доживотно како би се спречио релапс или 
прогресија болести. Трансплантација јетре решава основни патофизиолошки 
поремећај и терапијски је избор у животно угроженог болесника код кога се 
не очекује повољан ефекат терапије медикаментима. Пенициламин је хелатор 
који се у Европи широко примењује. Терапија почиње дозом од 10 mg/kg/дан 
у подељеним дозама, а у наставку лечења се доза лека подиже до максимал-
них 20-30 mg/kg. Терапија одржавања је 15-20 mg/kg (10). Пенициламин до-
води до брзог терапијског одговора, али значајан део болесника има нуспојаве 
(супресија коштане сржи, реакције сличне лупусу и нефротски синдром), Како 
би се избегао развој хиповитаминозе B6, уз пенициламин даје се пиридоксин 25 
mg/dan. Основни механизам деловања цинка је блокирање транспортног про-
теина бакра у слузници црева (10). Ради се о ефикасној и нетоксичној терапији. 
Препоручена дневна доза цинк-ацетата за одрасле је 150 mg/dan подељено у три 
дозе, а минимална доза је 100 mg/ дан (2x50 мг). Пожељно га је узимати на глад-
но један сат пре оброка. Цинк има улогу у терапији асимптоматских болесника, 
терапији одржавања у болесника претходно лечених хелаторима те почетној 
терапији болесника с блажим неуролошким симптомима. Монотерапија цин-
ком се не препоручује у симптоматских болесника с обзиром да се њиме не 
може постићи брзо излучивање сувишног бакра. Трансплантација јетре је ин-
дикована код тешке болести јетре (акутна фулминантна инсуфициенција и 
хронична декомпензована болест).

Ограничење уношења бакра храном препоручује се у свих новооткривених 
болесника. Избегавање намирница са повећаним садржајем бакра (орашасто 
воће, чоколада, какао, шкољке, изнутрице, нарочито говеђа јетра, махунарке 
и гљиве) пожељно је током првих година након постављања дијагнозе док се 
сувише строг дијетни режим не препоручује, јер је за болесника неугодан и 
непрактичан, а нема важнијег утицаја на ток болести. 

Након започињања терапије потребна је редовна контрола због процене 
њеног учинка, сарадње болесника и нуспојава медикаментне терапије. Кон-
троле се спроводе у 6-месечним интервалима током прве 2 године терапије, а 
касније једном годишње. Контролни преглед подразумева одређивање бакра и 
цинка у 24-часовном урину ако је болесник на терапији цинком, протеинурије у  
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24-часовном урину ако је на терапији пенициламином. Биопсија јетре је инди-
кована једино у случајевима нејасног погоршања јетрене болести. Медикамент-
ну терапију треба узимати доживотно, како би се спречио релапс или прогре-
сија болести. Шта више, код наглог прекида терапије може доћи до опасног 
погоршања болести јетре. Адолесценти неретко нередовно узимају терапију те 
на то треба посебно упозорити болесника и породицу.
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7.4. ФУНКЦИОНАЛНИ ПОРЕМЕЋАЈИ 
ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНОГ ТРАКТА

горан палчевски

Рецидивни абдоминални болови (РАБ) за многе гастроентерологе предста-
вљају праву „ноћну мору“. Дуготрајни, понављајући болови у трбуху могу бити 
најважнији симптом великог броја органских болести, али узрок им је најчешће 
функционалан (1). Стога се посљедњих десетак година користи термин функ-
ционални гастроинтестинални поремећаји (ФГП). Иако им се не може утвр-
дити анатомски, метаболички, инфективни, упални или неопластични узрок 
у болесника и њихових обитељи изазивају напетост и страх (2). Проблемом 
ФГП-а први су се почели бавити Apley i Naish прије 40 година. Изучавали су бол 
у абдомену у дјеце и адолесцената између 4. и 16. године којему се није могао 
пронаћи органски узрок и назвали га рецидивирајући болови у абдомену. Да 
би се задовољило критерије РАБ-а морале су бити присутне 3 или више епи-
зода абдоминалне боли у раздобљу од 3 или више мјесеца, сметње су морале 
ометати дијете у обављање нормалних активности, а између болова дјеца су 
морала бити без сметњи (3).

Годинама након тог чланка истраживачи су описивали различите подврсте 
болова у трбуху, давали нова патофизиолошка објашњења узрока, предлага-
ли нове методе лијечења (3, 4).Тако су у Риму 1988. године усвојени Римски 
I критерији (Rome criteria) који су користили приступ темељен на симптому 
(symptom based approach). Помоћу њих постало је, у одраслих, могуће дијагно-
стицирати ФГП без опсежних лабораторијских и сликовних претрага. Од 1999. 
године прилагођени су и дјечјој доби. Међутим примјена тих Римских II кри-
терија у свакодневном раду била је ограничена (4, 5).

Дијагностички критерији за ФГП су усавршавани па су 2006. године усвоје-
ни Римски III критерији (3). Према њима (Таблица 1) разликују се функцио-
нални поремећаји у дојенчади и малог дјетета од функционалних поремећаја у 
дјеце и адолесцената (4). Даљња истраживања указују да су измјењени крите-
рији поузданији при дијагностицирању ФГП (5).
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Таблица 1. Функционални гастроинтестинални поремећаји у дјеце и адолесцената 
- Рим III дијагностички критерији

Дојенчад и мала дјеца: Дјеца и адолесценти
Г1 Дојеначке регургитације Х1 Повраћање и аерофагија
Г2 Руминирајући синдром 1а. Синдром адолесцентне руминације
Г3 Сy цикличког повраћања 1б. Синдом цикличког повраћања
Г4 Дојеначке колике 1ц. Аерофагија
Г5 Функционална дијареја Х2 Абдоминални бол узрокован ФГ 

поремећајима
Г6 Дојеначка дисхезија 2а Функционална диспесија
Г7 Функционална опстипација 2б. Синдром иритабилног цријева

2ц. Абдоминална мигрена
2д. Функционална абд. бол 
2д

1
.Синдром функционалног абдоминалног бола 

Х3 Констипација и инконтиненција 
3а. Функционална констипација
3б. Неретенцијска инконтиненција 

еПидемиологија

Подаци о учесталости ФГП су врло шаролики. Према Chitkari превален-
ција РАБ-а је између 0.3% и 19% (5). Разлоге треба тражити у отежаном 
прикупљању података због добних, културолошких, социоекономских, ког-
нитивних и обитељских разлога који обликују дјететов одговор на бол те 
понашању лијечника. Што су дјеца млађа учесталост је мања, а повећава се пре-
ма адолесценцији. Први вршак у поболијевању биљежи се између 8. и 10. године, 
а други у адолесценцији. У доби од двије године – 3,8%, 3 године 6,9%, 6 година 
- 11,8% дјеце има РАБ. У млађој доби РАБ је подједнако заступљен у дјевојчица и 
дјечака, да би у адолесценцији омјер био 4:3 у корист дјевојчица. У дјеце млађе од 
двије године РАБ је чешће удружен с органском болест (5, 6).

клиничке манифестације фгП-а

Симптоми ФГП су бројни, али се могу објединити у 3 основне скупине: 
а) изолирана пароксизмална периумбиликална бол б) диспепсија - нелагода 
у горњем дијелу абдомена (епигастрију) повезана с јелом, мучнином, подри-
гивањем, жгаравицом, регургитацијом, штуцањем, раним осјећајем ситости 
и повременим повраћањем ц) болови у доњем дијелу абдомена удружени с 
поремећајима у функцији цријева удружени с прољевима, опстипацијом или 
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осјећајем непотпуног пражњења цријева (5). Често је и преклапање симпто-
ма. Бол онемогућава редовито похађање наставе. Та су дјеца анксиознија и де-
пресивнија. Према Римским III критеријима разликују се функционални по-
ремећаји у дојенчади и малог дјетета од функционалних поремећаја у дјеце и 
адолесцената (7). 

дијагностички ПостУПак и Праћење дјеце с фгП

У свакодневном раду лијечнику је најважније искључити органску болест 
као узрок ФГП-а. При узимању анамнезе и прегледу пажњу треба обратити на 
присуство упозоравајућих знакова (alarm symptoms or signs) (Таблица 2) (7, 8).

Таблица 2. Упозоравајући симптоми у абдоминалној боли дјеце

Бол која буди дијете из сна Успорење раста 
Бол удаљенија од пупка Невољно мршављење
Значајно повраћање Губитак апетита
Поремећаји столице  
(опстипација, прољев, крв у столици)

Одложени пубертет 

Целијакија,улкус у обитељској анамнези Упалне болести цријева
Повећана јетра и/или слезена Патолошки лаб. налази 
Палпабилна маса у абдомену (анемија, убрзана СЕ)
Ванцријевни симптоми (фебрилитет, Осип, 
бол у зглобовима, афте, Уринарне сметње) 

Уколико набројани знаци нису присутни, довољно је учинити основне ла-
бораторијске претраге (Слика 1) (9). Изостанак знакова упозорења те нормал-
ни налази лабораторијских претрага у дјеце између 4. и 18. године с боловима 
у трбуху упућује нас на кориштење Римских III критерија и нису потребни 
даљњи дијагностички поступци. УЗ преглед абдомена и мале здјелице у ових је 
болесника безначајан јер се патолошки налаз јавља само у њих 1% (8). 

Када се постави дијагноза функционално увјетованих болова у трбуху ро-
дитељи почињу сумњати у знање лијечника што води помањкању повјерења. 
Родитељ види своје дијете тијеком атаке боли и «зна да узрок није у дјететовој 
глави» па устрају на даљњим претрагама. Лијечници се боје превида што уз-
рокује провођење многих тестова којим се рјешавају сумње родитеља. Анкси-
озност и фрустрације цијеле обитељи се продубљују због вјере да „мора бити 
нешто озбиљно или лијечници не би радили све те тестове“ чиме се зачарани 
круг затвара. Стога је тијеком контрола, уз редовите физикалне прегледе, по-
требно радити само минимум лабораторијских претрага. Таквим се приступом 
родитељи и дјеца увјеравају да бол није органски увјетована, а успоставља се и 
додатно повјерење у лијечника.
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Слика 1. Препоручени поступник за ФГП у дјеце и адолесцената

лијечење фгП-а

Лијечење дјетета с ФГП-ом захтијева пуно стрпљења и времена, а требао 
би га водити лијечити лијечник примарне здравствене заштите (1, 8). Успјеш-
ност првенствено овиси о ступњу повјерења између лијечника и болесника. 
При дијагностицирању лијечник мора вјеровати у ФГП као најчешћи узрок 
РАБ-а. Негативни налази учињених лабораторијских претрага само су доказ да 
је дијагноза точна. Педијатар мора уважавати родитељску и дјечју забринутост, 
увјеравати их да је узрок тегоба безазлен, те да са тим сметњама дјеца морају 
и могу научити живјети (1). Веће болесниково и родитељско знање повећава 
повјерење у лијечника и смањује број посјета лијечнику. У неким случајевима 
довољно је само препознати главни повод који узрокује атаку боли – стрес, 
одређену храну (млијеко, кофеин, сорбитол, маст) или количину хране. Избје-
гавањем тих „тригера“ смањује се и учесталост ФГП-а (1, 8). Болесник и обитељ 
морају разумијети да се дијете мора научити суочавати са потешкоћама, а ције-
ли тијек лијечења потребно је усагласити са родитељима и школом. 

Такав начин лијечења понекад није довољан. Тада је потребно проводити 
комбинацију одговарајуће прехране (избацивање крављег млијека и млијечних 
прерађевина), психотерапије и одређених лијекова (1, 8). 
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ПсихотераПија У лијечењУ фгП-а

У лијечењу се користе различити типови психотерапије. Изгледа да је 
најдјелотворније когнитивно бихевиорално лијечење. Иако му је учинкови-
тост у психијатријским круговима потврђена, међу педијатрима и родитељим 
није особито прихваћен. Разлоге треба тражити у цијени, обитељском отпору 
и особном увјерењу о природи болести (1, 8). 

фармакотераПија У тераПији фгП-а

Примјена лијекова (антиколинергици, антациди, антагонисти H2 рецепто-
ра, инхибитори протонске пумпе, спазмолитици, миорелаксанси, нестимули-
рајући лаксативи, антидијареици, пробиотици, антиеметици) у ФГП није ети-
олошка већ симптоматска. Њихова дуготрајна учинковитост је упитна, а често 
могу изазвати нуспојаве (1, 8). Бројни су психотропни лијекови кориштени у 
лијечењу ФГП-а: трициклички антидепресиви, амилтрптилин, габапентин и 
клонидин, селективни инхибитори поновне похране серотонина. Подаци о дје-
лотворности у дјеце су ограничени. У литератури се спомињу и други лијекови 
који утјечу на серотонин -, особито у лијечењу абдоминалне мигрене (10). У 
посљедње вријеме објављени су докази о корисности уља пеперминта у лије-
чењу ФГП-а, особито уколико је присутан СИЦ (8).

Закључно, не постоји јединствен начин лијечења болесника с ФГП-ом. Лије-
чење се мора прилагодити појединцу, а састоји се у провођењу одговарајућег 
начина прехране (храна без лактозе или обогаћена влакнима), примјени ког-
нитивне бихевиоралне терапије, биофидбека и фармакотерапије. Поједине се 
компоненте лијечења проводе саме или у комбинацији (1, 8). Трећина болесни-
ка у одраслој доби неће имати тегоба, трећина ће и даље имати сталне болове 
у абдомену, а у трећине ће се развити еквивалентна симптоматологија (нпр. 
главобоља). Такођер особе које су у дјетињству имале РАБ и као млађи одрасли 
ће бити окупиранији својим здрављем, анксиознији, депресивнији и имати из-
ражене хипохондријске тегобе (4). 
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8.1. АКУТНИ НАПАД АСТМЕ

бранимир несторовић

Три су основна принципа лечења акутног напада астме:
сузбијање запаљења дисајних путева,1. 
сузбијање бронхоопструкције, 2. 
сузбијање хипоксије.3. 

Бета‑2 агонисти су основни лекови који се користе за сузбијање акутног на-
пада астме. Најбоље је да се дају инхалаторним путем, јер је тада однос ефекта/
нежељених дејстава најповољнији. У акутном нападу астме најважније је утвр-
дити реаговање на бета‑2 агонисте. Ако оно постоји, не ради се о озбиљнијем 
нападу. У те сврхе даје се салбутамол, путем небулизатора (данас стандардна 
доза од 1,25 мг за предшколску децу, односно 2,5 мг за школску). Конфорније 
је давање комбинације фенотерола/ипратропиума (доза је 10-12 капи по инха-
лацији). Алтернатива је исти лек у виду спреја, 2 удаха у размаку од по један 
минут, преко неке од комора. У деце млађе од 18 месеци, реакција на давање 
салбутамола често није видљива. У њих се може покушати се са применом ад-
реналина, у облику инхалација (1 до 3 ампуле), евентуално у комбинацији са 
ипратропиум бромидом. Уз адреналин или салбутамол пожељно је све време 
давати кисеоник. Иста доза бета агониста се понавља још два пута, уколико 
реакција није била оптимална или је изостала.

Ако постоји реакција на примену бета-агониста, терапија се наставља по 
потреби (инхалације када пацијент има опструкцију, на 4 до 6 сати).

Уколико је реакција повољна, лечење се наставља код куће, уз бронходила-
таторе неколико пута дневно и оралне стероиде (преднизолон, 0,5 до 1мг мг/кг 
телесне тежине, до максималних 20‑30 мг/дан, у јутарњој дози). Уколико дете 
не повраћа, стероиде увек треба дати орално, јер је кинетика орално датих сте-
роида незнантно другачија од парентерално примењених. 

Ако реакција није адекватна, мора се покушати са давањем једне дозе пред-
низолона (30 мг код деце до пет година и 40 мг већој деци). Кортикостерои-
ди враћају функционалност бета-2 рецептора унутар 60 минута од примене. 
Примена стероида унутар 4 сата од појаве изразитије опструкције значајно 
ублажава тежину напада и у великог броја деце уклања потребу за хоспита-
лизацијом. Уколико пацијент после један сат од примене стероида и поновне 
примене бета-2 агониста и даље не показује повољну реакцију, индикована је 
хоспитализација. Овакви напади се означавају као акутни тешки напад астме. 
Овај термин означава да нису нису реаговали на адекватну и на време при-
мењену терапију.
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Након пријема у болницу мора се пажљиво проценити стање детета. Тера-
пија се састоји у примени рехидрације, оксигенотерапије и системских стеро-
ида, инхалацијом бета‑2 агониста и аминофилина интравенски. Рехидрација 
се спроводи орално (ако дете не повраћа) или парентерално. Уколико се на-
докнада спроводи парентерално, даје се 12 мл/кг или 260 мл/м2 физиолошког 
раствора у првом сату. Касније се даје 50‑60 мл/кг или 1 500 мл/м2 хипотоних 
раствора (глукоза 5 % и физиолошки раствор у односу 4: 1, јер се надокнадјује 
течност која је испарила преко плућа убрзаним дисањем). Следећа мера је 
примена кисеоника, 30‑40% (4‑6 литара/мин), ретко су потребне више кон-
центрације (до 70‑80% и 6‑8 л/мин). Примена кисеоника коригује поремећај 
вентилације/перфузије у астматском нападу. Данас већина аутора сматра да је 
примена стероида у акутном тешком нападу астме неопходна, мада нема јас-
них клиничких студија које показују повољан ефекат. Они, међутим, убрзавају 
опоравак пацијента, скраћују дужину хоспитализације и доводе до брже нор-
мализације плућних функција после напада. Разлика у клиничкој слици између 
пацијената са акутним тешким нападима лечених стероидима и онима којима 
су давани само бета-2 агонисти и друга потпорна терапија, виђа се после 2-3 
дана. Стероиди се понављају још два пута у прва 24 часа (сваких осам сати по 
половина претходне дозе). После примене рехидрације, кисеоника и стероида, 
наставља се са инхалацијама салбутамолом. Аминофилин вероватно није прва 
линија терапије, али га треба дати свој деци са непотпуним одговором на бета-
2 агонисте. Даје се у дози од 5,6‑7 мг/кг, споро интравенски у виду инфузије (са 
50‑100 мл глукозе 5%) или ињекције (са најмање три пута већом количином 
глукозе), споро (најмање 20 минута). Код деце која су добијала оралне препа-
рате теофилина у претходних 12 сати, доза се смањује за 50%.

Примена антибиотика током акутног напада астме нема много оправдања. 
Антибиотике треба дати само уколико постоје јасне индикације: 1) доказани  
(брисом) стрептококни фарингитис, 2) пурулентни отитис или 3) пнеумонија 
(верификована снимком плућа). Ово последње није лако, јер и мрљасте сенке 
какве дају ателектазе у астматском нападу, могу личити на пнеумонију. Већ је 
речено да повишење броја леукоцита у току акутног напада астме не значи бак-
теријску инфекцију. 

Није потребно спровођење физиотерапијских мера. 
У одојчади је реакција на бета‑2 агонисте слаба или потпуно изостаје. У слу-

чају да је опште стање детета добро, да нормално узима оброке, смеје се,  терапија 
обично није потребна. Уколико је степен опструкције велики, дете одбија оброке, 
замара се, слабо плаче, појачано се зноји, индикован је покушај бронходилатато-
рима. Уместо бета‑2 агониста користи се ипратропиум, на кога реагује око 40% 
одојчади (250 мцг на 6‑8 сати). Понекад се покушава и са давањем адреналина у 
инхалацијама. Основа за примену овакве терапије је чињеница да је опструкција 
у овом узрасту мање изазвана бронхоконстрикцијом, а више едемом слузокоже. 
Адреналин, као вазоконстриктор, вероватно у те деце смањује едем. 
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Захваљујући претходно описаној терапији, код највећег броја оболеле деце 
долази до брзог побољшања стања. У мањег броја пацијената долази до даљег 
погоршавања стања, са знацима претеће респираторне инсуфицијенције. Зна-
ци настанка овог озбиљног стања су: PEFR нижи од 25% нормалних вреднос-
ти, пулсус парадоксус већи од 15 ммHg, тешка диспнеја уз употребу помоћне 
дисајне мускулатуре, PCO2 већи од 40 ммHg (5,3 kPa), сатурација мања од 90% 
при удисању 60% кисеоника.  

Оваква деца се морају превести у интензивну негу. 
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8.2. БРОНХИЕКТАЗИЈЕ

Катарина Милошевић

дефиниција и класификација Бронхиектазија

Појмом бронхиектазија обухваћена су сва патолошка стања у којима дола-
зи до дилатације бронхијалног стабла. Карактерише их нарушавање епитела, 
са појавом фиброзе као и неадекватно регулисан инфламаторни одговор. Мор-
фолошка класификација на цилиндичне, вретенасте и саћасте бронхиектазије 
потиче од Реида (1950.) а дата је у табели 1.

Taбела 1. Kласична класификација бронхиектазија (Реид)

Врста бронхиектазија Kaрактеристике
Цилиндричне Бронхијално стабло униформно дилатирано, са 

задебљалим зидом, дилатација до периферних дисајних 
путева, без редукције броја (на бронхограму изгледа као 
да је смањен, јер су периферни дисајни путеви испуњени 
мукусом, па се не приказују).

Вретенасте Локализована мрежа сужења, наизменично са 
проширењима, слично варикозним венама. Број 
генерација дисајних путева редукован на половину.

Саћасте Бронхи дилатирани, личе на гроздове циста испуњених 
ваздухом или течношћу. Број грана сведен на око четврти-
ну нормалног.

Витвел (1952) даје нешто другачију класификацију која указује у извесној 
мери и на етиологију. Taкo по његовој класификацији постоје фоликуларне и 
ателектатичне (тракционе) бронхиектазије.

инциденција Бронхиектазија

Инциденција појаве бронхиектазија већином је непозната. Процењује се да 
варира од 3,7/100 000 деце на Новом Зеланду до 52/100 000 одраслих у САД. Код 
деце, бронхиектазије које нису повезане са цистичном фиброзом уочене су код 
1% свих случајева популације у Енглеској. Стварна важност овог проблема је 
у озбиљности обољења, егзарцербацијама и већој учесталости, иако нажалост 
права учесталост појаве бронхиектазија у већини земаља остаје непозната.
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Патофизиологија Бронхиектазија

Патофизиолошки гледано, настанак бронхиектазија је и даље недовољно 
познат. Најшире прихваћена хипотеза о самом процесу болести је хипотеза за-
чараног круга (слика 1): иницијално оштећење епитела праћено инфекцијом и 
недовољно регулисан инфламаторни процес који омогућава појаву нових ин-
фекција (1).  Биопсија бронхијалне мукозе пацијената показује инфилтрацију 
неутрофила и Т лимфоцита, а успут се могу детектовати повишене вреднос-
ти еластазе и хемореактаната интерлеукина 8 (IL-8), фактора некрозе тумора 
алфа (TNF-α) и простаноида (2).

Слика 1. Хипотеза ,,зачараног круга’’

инфламаторни одговор У Бронхиектазијама

Код пацијената са бронхиектазијама присутан је карактеристичан неутро-
филни инфламаторни одговор, са повећаном концентрацијом неутрофилне 
еластазе и мијелопероксидазе у бронхијалном стаблу (3). Проинфламаторни 
медијатори IL-8, интерлеукин 1 β (IL-1β) и TNF-α су највероватније укључени 
у миграцију неутрофила кроз зид бронхија у лумен, на шта указује јасна пози-
тивна корелација између концентрације ових фактора и количине патогених 
микроорганизама који се могу изоловати из плућа оболелих. Неутрофили по-
седују способност фагоцитозе, продукције реактивних кисеоничних медијато-
ра и антимикробних супстанција, а када су активисани врше секрецију више 
протеаза, укључујући неутрофилну еластазу, катепсин Г и протеазу 3 (4). Поред 

Поремећени 
цилијарни 

клиренс

Koлонизација 
бактеријама

Запаљењска
реакција

Oштећење
плућа
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неутрофила, у одржавању инфламације учествују и макрофаги, Т лимфоцити 
и еозинофили, који, ослобађајући бројне инфламаторне медијаторе, привлаче 
неутрофиле у бронхијално стабло и регулишу имунски одговор.

неУтрофилна еластаза

Нетрофилна еластаза је серин-протеаза из фамилијe химотрипсина (5). 
Хумана неутрофилна еластаза се синтетише током промијелоцитне дифе-
рецијације и складишти у азурофилним гранулама неутрофила из којих се, 
по активацији неутрофила, отпушта у екстраћелијску средину или улази у 
фаголизозоме (6). Oва потентна серин-претеаза има важну улогу у урође-
ном имунском одговору организма на грам-негативне бактерије, спирохете 
и гљиве. С обзиром на њен широк спектар деловања, неутрофилна еластаза 
има значајну улогу у модулацији инфламаторног одговора. Бројне студије су 
показале да неутрофилна еластаза игра битну улогу у дегенерацији епитела 
дисајних путева, поготово у случајевима када је регулација њене активности 
неадекватна (6,7). Експериментално је показано да неутрофилна еласта-
за оштећује епителне ћелије и смањује фреквенцију удара цилија, што иде 
у прилог хипотези по коме нерегулисана активност неутрофилне еластазе 
проузрокује повреде епитела и смањење мукоцилијарног клиренса и допри-
носи стварању погодне средине за хроничне инфекције, какве се срећу код 
бронхиектазија (8).

Неутрофилна еластаза може да оштети епител бронхија разградњом елас-
тина, колагена и протеогликана (8). Постоји позитивна корелација између 
концентрације неутрофилне еластазе у спутуму испитаника са бронхиекта-
зијама и количине произведеног спутума у   року од 24 часа, као и са бројем 
бронхиектатичних плућних лобуса и концентрацијом леукоцита у спутуму 
(7,8). Истовремено, концентрација еластазе у спутуму негативно корелише 
са показатељима плућне функције, као што су FEV1 и  FVC. Ови подаци ука-
зују на значај улоге неутрофилне еластазе као једног од промотера оштећења 
епитела и показатеља прогресије болести. У досадашњим истраживањима 
механизама који леже у основи бронхиектазија нису узимани у обзир поли-
морфизми у промотору гена ELANE.

етиологија Бронхиектазија

Последњих година је постало јасно да термин бронхиектазија обухвата гру-
пу обољења, а не један ентитет. Преглед етиолошких типова бронхиектазија 
дат је у табели 2.
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Табела 2. Етиологија бронхиектазија

Eтиологија Пример
Koнгениталне Williams-Campbell синдром

Mournier-Kuhh синдром
Maрфанов синдром

Генетски условљене Цистична фиброза
Примарна цилијарна дискинезија
Дефицит алфа-1 антитрипсина

Стечене После аспирације страног тела
Постинфективне (велики кашаљ, ТБЦ, СИДА)
У склопу астме, саркоидозе, реуматских болести, лупуса

Прогноза пацијената, посматрана кроз дужи временски период, обично је 
добра, уз постојање мањег прогресивног губитка плућне функције који нема 
утицаја на морталитет.

клиничка Процена Бронхиектазија

Продуктиван кашаљ, нарочито између вирусних прехлада, најважнији је знак 
који треба узети у разматрање код деце, као и хронични или влажан кашаљ. Сва-
ког дана током 8 недеља (осим код детета које повремено има кашаљ са периоди-
ма комплетног излечења током 8 недеља) (10). Такође треба узети у обзир дете са 
продуженим, акутним кашљем (3-8 недеља) код кога се симптоми погоршавају и 
постају учесталији. Млађа деца обично не искашљавају испљувак (11,12).

У неким случајевима код деце симптоми који се приписују астми или слабо 
реагују на конвенционалне методе лечења можда су у ствари повезани са брон-
хиектазијама. У том погледу само најтипичније случајеве ‘’астме праћене ка-
шљем ‘’ не треба даље истраживати. До развоја бронхиектазија може доћи код 
локализоване хроничне бронхијалне опструкције, укључујући органско страно 
тело које се појављује са консолидацијом, или када се касни са бронхоскопским 
отклањањем (10,12). Тежи случајеви гастроезофагеалног рефлукса, некоордини-
сано гутање или касна појава фистуле Н типа и поремећаји езофагеалне покре-
тљивости (укључујући и пацијенте који су оперисали атрезију езофагуса) треба 
да буду узети у обзир као могући етиолошки узроци развоја бронхиектазија.

Микробиолошки фактори такође треба да упозоре на развој бронхиекта-
зија код деце. Позитивна култура испљувка на бактеријске организме може да 
укаже на суштински поремећај који је у вези са бронхиектазијама, нарочито 
налаз Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa и нетуберкулозне мико-
бактерије (ЦФ или примарна цилијарна дискинезија) или Burkholderia cepacia 
(хронична грануломатозна обољења или ЦФ) (12). Неки организми имају скло-
ност да проузрокују исходе на дуже време, на пример нарочити серотипови 
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аденовируса (11). Bordetella pertussis или било која епизода теже упале плућа 
(без обзира на узрочника) треба да се даље испита, нарочито ако симптоми 
нису јасни или уколико нема значајних клиничких знакова болести (10,12).

На сумњу наводе и епизоде консолидације које се понављају (две или више) 
или постојање локализоване или мултифокалне упорне и необјашњиве ра-
диографске абнормалности плућног паренхима после 12 недеља после првог 
обољења. У ове спадају инфилтрати, консолидације или ателектазе.

клиничка слика

Када се погледа литература о клиничким знацима бронхиектазија код деце 
види се да су многи радови застарели, да се   односе на децу која болују већ дуже 
време или на локалну популацију које живи у сиромаштву, тако да се умањује 
њихова важност у модерној лекарској пракси, чији циљ мора бити да се симп-
томи и знаци болести препознају веома рано. Скорашње студије су показале да 
се са дијагнозом може да закаснити у периоду од 3 до 3,6 година од прве поја-
ве симптома. Пошто је могуће да дете са утврђеним бронхиектазијама можда 
нема уобичајене симптоме, као што су хронични влажан кашаљ са продуктив-
ним гнојним испљувком (10).

У литератури се описују “звиждање” и повремене хемоптизије (9,10). Дис-
пнеја је описана у многим студијама које се баве бронхиектазијама. Код деце 
може да се јави ненапредовање и неухрањеност упркос нормалној тежини и 
висини (10,12). Ређе се описују грозница, болови у грудима и понављане ин-
фекције доњег респираторног тракта (12). Симптоми и клиничка слика код 
деце са бронхиектазије дати су у табели 3.

Табела 3. Карактеристични симптоми бронхиектазија код деце

Симптоми Учесталост налаза у оболеле деце
Kaшаљ Преко 80%
Искашљавање гнојног спутума Oкo 60%
Инспиријумска пуцкетања Преко 90%
Maљичасти прсти Између 40% и 50%
Хемоптизије Између 4% и 8%

Интерпретација литературe што се тиче физикалног налаза је комплико-
вана у смислу важности за текућу популацију. Док се класични знаци узна-
предовалог обољења (маљичасти прсти, цијаноза, деформитет грудног коша, 
хиперинфлација) спомињу у скорашњим студијама, поједине студије код па-
цијената са бронхиектазијама које нису у вези са ЦФ показују да пацијенти не 
морају увек да имају маљичасте прсте и да деформитет грудног коша не мора 
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бити уобичајен (10,13). Значајан знак су свакако инспиријумска пуцкетања 
која представљају отварање дисајних путева испуњених течношћу приликом 
аускултације плућа, нарочито у одсуству вирусне инфекције (13).

тераПија Бронхиектазија

Због недовољног броја пацијената са бронхиектазијама које нису у вези 
са ЦФ, а који би се могли укључити у клиничка истраживања учинка поједи-
них врста лечења, лечење се темељи на протоколу лечења цистичне фиброзе. 
Циљ лечења је спречити зачарани круг инфекција и запаљења и на тај начин 
спречити даље оштећење дисајних путева и пропадање плућних функција, да 
се смањи број егзарцербација и унапредити квалитет живота ових пацијената. 
Многе болести и стања захтевају специфично лечење (имунодефицијенције, 
тумори, хронична запаљења, имунске болести, саркоидоза, туберкулоза, астма, 
алергијски риносинузитис) (9). Најважније за педијатријско лечење бронхи-
ектазија је идентификација етиолошког узрока (имунодефицијенција, страно 
тело у дисајним путевима, аспирација, атипична цистична фиброза, примарна 
цилијарна дискинезија) (9).

Терапија бронхиектазија укључује примену антибиотика (инхалационих 
и системских), имуномодулатора (макролиди, инхалациони кортикостерои-
ди), хиперосмоларних агенаса, као и одговарајуће физиотерапије (постурална 
дренажа), која има за циљ уклањање нагомиланог мукуса из дисајних путева 
(9,14). Од велике је важности да се, уколико је могуће, утврди етиолошки узрок 
бронхиектазија код пацијената, како би се примарно узрочно обољење могло 
адекватно третирати. Примена антибиотика може бити краткорочна, за суз-
бијање егзарцербација, али и дугорочна. Прецизни микробиолошки налаз је 
кључан код терапије антибиотицима. Макролидни антибиотици привлаче по-
себну пажњу јер смањују хиперпродукцију мукуса и имају антиинфламаторна 
својства (14). Муколитици, као што је N-ацетилцистеин, омогућавају лакше 
избацивање нагомиланог мукуса из дисајних путева (14,15). У циљу смањења 
хроничне инфламације примењују се антиинфламаторни лекови, као што су 
кортикостероиди (инхалацијом или интравенски) и ибупрофен (15).
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8.3. PАЦИОНАЛНА АНТИМИКРОБНА ТЕРАПИЈА 
РЕСПИРАТОРНИХ ИНФЕКЦИЈА

Срђан пешић

Потрошња антиБиотика У дечјем УзрастУ У срБији

Србија спада у ред земаља са највишом стопом прописиваности антибио-
тика у Европи. Иако нема тачних података о потрошњи антибиотика по годи-
нама, сматра се да се у последњих десетак година она креће од 30 до 40 ДДД на 
1000 становника дневно. На основу података студије коју су спровеле ESAC и 
ECDC у Србији је у 2011. прописано 27 ДДД на 1000 становника дневно. Осим 
тога, Србија је на другом месту у Европи по прописиваности макролидних ан-
тибиотика са дугим деловањем (превасходно азитромицина), а међу првих де-
сет земаља по прописиваности полусинтетских пеницилина и цефалоспорина 
(1). Ови подаци нам показују да се у нашој земљи антибиотици прописују мно-
го и често нерационално. У последњих 20 година прописиваност антибиотика 
у дечјем узрасту је опала за скоро 25%, али се и даље највећи број антибиотика 
пропише за инфекције које нису изазване бактеријама (прехлада, синузитис, 
акутни бронхитис и др.).

Прописиваност антибиотика у дечјем узрасту је нарочито висока у при-
марној здравственој заштити. Најновија истраживања показују да је од 2011. до 
2013. године антибиотике у просеку годишње примало преко 700 000 деце. Број 
прескрипција лагано опада али је и даље изузетно висок и међу највишим је у 
Европи. Највише антибиотика приме најмлађа деца, узраста од 2 до 24 месеца. 
Око 70% свих антибиотика у дечјем узрасту се пропише за инфекције горњих 
респираторних путева, акутни тонзилофарингитис и акутни отитис медија. 
Најпрописиванији антибиотици за oбе локализације инфекције су амоксици-
лин (40%), цефалексин (21%), амоксицилин/клавуланат (18%) и азитромицин 
(12%). За акутни отитис медија лекари у примарној здравственој заштити су 
деци најчешће прописивали амоксицилин/клавуланат (29%), цефиксим (21%), 
амоксицилин (19%) и цефпрозил (16%) (2). У поређењу са признатим иностра-
ним водичима, као и са националним водичем, мали проценат деце је примао 
препоручени  антибоотик за одређену индикацију.

Директна последица нерационалне примене антибиотика јесте пораст ре-
зистенције бактерија, најчешћих изазивача на најчешће коришћене антибиоти-
ке. Осим пораста резистенције бележи се и пораст алергијских реакција на нај-
чешће коришћене антибиотике, ремећење нормалне цревне бактеријске флоре 
и пораст трошкова лечења. Реалност је да је најчешћи изазивач, најчешћих ре-
спираторних инфекција у дечијем узрасту, пнеумокок, постао резистентан на 
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најчешће коришћене антибиотике, превасходно на пеницилине и макролиде 
(3). Подаци су скромни али нам ипак показују да је у региону забележен пораст 
резистенције пнеумокока на природне пеницилне и азитромицин и да се она, у 
зависности од подручја, креће од 25% до 40%.

тераПијски водичи за лечење инфекција горњих 
ресПиратоних ПУтева У дечјем УзрастУ

Терапијски неуспех у лечењу инфекција дисајних путева код деце пени-
цилинима све је чешћи па у протоколе релевантних удружења и институција 
њихово место почињу да заузимају други антибиотици. Највећи проблем је у 
емпиријској примени антибиотика. Још пре више од 10 година, анализом вели-
ког броја клиничких студија (35 студија, 7125 деце) Keсеј и Пичичеро су пока-
зали да је терапијски успех у лечењу акутног тонзилофарингиса мањи од 40% 
уколико се примењује пеницилин. Терапијски неуспех је био најмањи код деце 
која су примала амоксицилин/клавуланат или цефалоспорине друге генерације 
(4). Имајући све ово у виду, јасно је да се принципи емпиријске употребе анти-
биотика у дечјем узрасту морају јасно дефинисати а терапија контролисати од 
стране државних тела. Едукација и лекара и пацијената у том смислу може да 
буде од великог значаја.

Принципи рационалне емпиријске употребе антибиотика у инфекцијама 
респираторних путева се заснивају на неколико полазних ставки. Примарно 
је да се на основу локализације инфекције и старости пацијента претпоставе 
могући изазивачи. Следећи корак у овом алгоритамском начину размишљања 
јесте да се на основу претпостављених изазивача изабере могући антибиотик 
избора, као и алтернативни антибиотик. Трећи параметер који нам је потребан 
при одлучивању који лек да изаберемо као први јесте епидемиолошка ситуација 
везана за степен резистенције најчешћих изазивача на најчешће коришћене ан-
тибиотике на нашем подручју. На овај начин емпиријски бирамо терапију из-
бора а могућност нерационалне примене антибиотика сводимо на минимум. 
Овако се и креирају антиинфективни терапијски водичи. Имајући у виду да је 
степен нерационалне примене антибиотика директно пропорционалан степе-
ну резистенције појединих изазивача на њих, оваквим приступом смањујемо 
могућност нерационалне примене, али и резистенције на минимум.

Када је терпија акутног тонзилофарингитиса код деце у питању, не постоје 
генерално прихваћени приступи. Са једне стране постоји став да се тонзили-
тис изазван пиогеним стрептококом групе А мора доказати (брзим микроби-
олошким тестовима) и брзо лечити у циљу превенције компликација. Овакав 
приступ доминира у САД, Италији, Француској и Финској. Са друге стране, 
здравствене институције у В. Британији (NICE), Шкотској, Холандији или 
Белгији, сматрају да је стрeптококни тонзилитис блага, самолимитирајућа 
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инфекција и да у развијеним земљама не доводи до повећаног ризика од ком-
пликација, па се треба посветити прецизној дијагнози и процени ризика, а 
терапију применити само код високоризичне деце. Било како било, већина 
водича (AAP, IDSA, ICSI, SAHP, CDC, NICE) предвиђа да је антибиотик пр-
вог реда избора и даље феноксиметилпеницилин или амоксицилин за оралну 
или пеницилин Г за парентералну употребу. У случају алергије типа 1, могуће 
је применити клиндамицин, еритромицин или кларитромицин (стрептокок 
је постао високо резистентан на азитромицин) или, код алергије која није 
типа 1, цефалоспорине прве или друге генерације за оралну примену. Морају 
се предвидети и околности које повећавају могућност повећане резистенције 
стрептокока (узраст испод 3 године, боравак у болници, недавана примена 
пеницилина, имунокомпромитованост и др.) када треба да се примене алтер-
нативни антибиотици (најчешће цефалоспорини друге и треће генерације за 
оралну употребу) (5, 6).

САНФОРД-ов водич за антиинфективну терапију, који се сматра једним 
од најкоришћенијих и најадекватнијих приричника за примарну здравстве-
ну заштиту, препоручује да је амоксицилин у високој дози (80-90 мг/кг) лек 
првог реда избора у лечењу акутне упале средњег ува код деце. Уколико је 
дете у претходних 10 дана примало антибиотике препорука је да лек првог 
реда избора буде амоксицилин/клавуланат (90 мг/кг ампицилина), цефало-
спорин друге или треће генерације за оралну употребу или азитромицин 
(7). Не треба заборавити да је пнеумокок у високом проценту резистентан 
на азитромицин. 

Иако су неке земље као обавезујуће увеле протоколе по којима се и код 
деце млађе од 2 године може применити принцип чекања и посматрања без 
антибиотика, у Србији је и даље став да се у овом узрасту антибиотик мора 
применити. Код деце старије од 2 године могуће је спровести ову стратегију, 
осим уколико инфекција није озбиљна, са израженом оталгијом и високом те-
лесном температуром, када се антибиотик мора одмах применити. Деца млађа 
од 2 године као и сва деца са тешким акутним отитис медија треба да примају 
антибиотике 10 дана, старија деца (2-5 година) и она са благом или умереном 
инфекцијом 7, а деца старија од 6 година са благим или средње тешким симп-
томима само 5 дана. Америчка академија за педијатрију (ААР), Америчка ака-
демија за породични медицину (AAFP), Центар за контролу болести и превен-
цију (CDC), Америчко удружење за инфективне болести (IDSA) и Британски 
национални институт за здравство (NICE) предлажу врло сличне водиче, уз 
додатак да се код неанафилактичке („нон-1“) алергије на пеницилине као лек 
првог реда избора препоручује цефдинир, цефподоксим или цефуроксим, а 
код анафилактичког типа алергије (тип 1) еритромицин или кларитромицин, 
односно азитромицин, уколико локална резистенција на њега није висока. Уко-
лико дете не може да уноси лекове орално, лек првог реда избора је цефтриак-
сон парентерално. 
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Америчка академија за педијатрију (ААР) препоручује да се деци са симпто-
мима акутног синуситиса пропише антибиотик само уколико су симптоми од 
почетка озбиљни, уколико се временом погоршавају или уколико су перзистент-
ни. Лек првог реда избора је амоксицилин у комбинацији са клавуланском кисе-
лином. Амоксицилин се мора применити у високој дневној дози од 45-90 мг/кг. 
Уколико дете не може да подноси оралну терапију, алтернатива је цефтриаксон. 
Уколко постоји алергија на пеницилине лек првог реда избора може да буде цеф-
динир, цефуроксим или цефподоксим. Код озбиљних облика алергије или кад 
други антибиотици не дају резултате у првих 72 сата може се применити левоф-
локсацин. Имајући у виду да је степен резистенције пнеумокока и хемофилуса на 
котримоксазол и азитромицин изузетно висок, они се не препоручују. И друга 
удружења попут америчких IDSA, AAFP, SAHP, CDC, канадског министарства 
здравља или британске NICE имају сличне препоруке. (8, 9, 10). 

И код лечења ванболничке пнеумоније у дечјем узрасту нема усаглашених 
ставова. Бритинско грудно удружење (BTS) предлаже да сва деца са јасним кли-
ничким симптомима пнеумоније морају да примају антибиотике, јер се вирус-
на и бактеријска упала не могу јасно клинички одвојити. Америчко удружење 
за инфективне болести (IDSA), с друге стране, сматра да се антибиотици не 
морају рутински примењивати код предшколске деце јер јекод њих у највећем 
броју случајева извор инфекције неки вирус. Емпиријска употреба антибиоти-
ка се мора претпоставити на основу могућих изазивача у дечјем узрасту. Код 
новорођенчади доминирају грам-негативни узрочници, код предшколске деце 
вируси или атипични узрочници, а код деце старије од 12 година су најчешћи 
изазивачи као и код одраслих (пнеумокок, хемофилус, атипични узрочници, 
мораксела). Антибиотик првог реда избора зависи од узраста. Код старије деце 
то је амоксицилин или амоксицилин са клавуланском киселином, орални це-
фалоспорини друге или треће генерације или, уколико претпостављамо атипи-
чне узрочнике, то је азитромицин (7).

закљУчак

Инфекције респираторних путева су најчешће у свакодневној пракси, ре-
зистенција најчешћих изазивача на најчешће примењиване антибиотике рас-
те, па су принципи емпиријске употребе антинбиотика у овим инфекцијама 
снажно оружје у борби против неконтролисане употребе. Код деце се, због 
повећане резистенције најчешћих изазивача респираторних инфекција (пне-
умокок, хемофилус, мораксела, пиогени стрептокок и атипични узрочници) 
на најчешће коришћене и најефикасније антибиотике (природни пеницилини, 
полусинтетски аминопеницилини и цефалоспорини прве генерације) намеће 
потреба за другим антибиотицима, пре свега комбинацијом аминопеници-
лина са инхибиторима клавуланске киселине или цефалоспоринима друге и 
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треће генерације за оралну употребу. Већина релевантних иностраних водича 
и терапијских протокола предвиђа да се у емпиријској терапији инфекција ре-
спираторних путева код деце могу применити комбинација амоксицилина са 
клавуланском киселином или цефалоспорини друге или треће генерације. Ово 
је нарочито индиковано уколико постоји неанафилактички тип алергије на пе-
ницилине, уколико је дете боравило у болници у претходних седам дана, млађе 
је од три године или је у претходних месец дана примало стандарне природне 
или полусинтетске пеницилине.
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8.4. КАРДИОПУЛМОНАЛНЕ ИНТЕРАКЦИЈЕ

александар Совтић, предраг Минић

Увод

Открићем механизма размене гасова на алвеоло-капиларној мембрани, раз-
умевањем феталне и постнаталне плућне и системске циркулације и ткивног ме-
таболизма, омогућено је сагледавање врло сложених узајамних односа система 
органа за дисање, срца и система крвотока. Честу последицу различитих обољења 
плућне циркулације представља развој плућне хипертензије (ПХ) – табела 1. 

Табела 1. Клиничка класификација плућне хипертензије 

Плућна артеријска хипертензија 1. 
(ПАХ)

Идиопатска (ИПАХ)1.1. 
Фамилијарна (ФПАХ)1.2. 
Удружена са факторима ризика1.3. 

Системска обољења1.3.1. 
Конгенитални системско-1.3.2. 
пулмонални шант
Портна хипертензија1.3.3. 
ХИВ инфекција1.3.4. 
Лекови и токсини1.3.5. 
Остало (поремећаји 1.3.6. 
штитасте жлезде, HHT, 
гликогенозе, М. Гоше, 
хемоглобинопатије)

ПАХ са значајним захватањем 1.4. 
венског и капиларног корита

Венооклузивна болест плућа1.4.1. 
Плућна капиларна 1.4.2. 
хемангиоматоза
ППХН1.4.3. 

ПХ у вези са обољењем левог срца2. 
Обољење ЛП или ЛК2.1. 
Обољење валвула 2.2. 

ПХ у везу са обољењем плућа и 3. 
хипоксемијом

ХОБП3.1. 
ИБП3.2. 
Поремећај дисања у спавању3.3. 
Алвеоларна хиповентилација3.4. 
Стални боравак на великој 3.5. 
надморској висини
Развојни поремећаји3.6. 

ПХ у вези са хроничном 4. 
тромбоемболијском болешћу плућа

Опструкција проксималних ПА4.1. 
Опструкција дисталних ПА4.2. 
Нетромботичка емболија плућа 4.3. 
(тумори, паразити, страна тела)

Остало5. 
Саркоидоза, хистиоцитоза X, 5.1. 
лимфангиоматоза, компресија 
крвних судова плућа (аденопатија, 
тумор, фиброзирајући 
медијастинитис) 

Легенда: ХИВ – вирус хумане имунодефицијенције, ХХТ – хередитарне хеморагијске телеанги-
ектазије, ППХН – перзистентна плућна хипертензија новорођенчета, ЛП – лева преткомора, ЛК 
– лева комора, ПХ –плућна хипертензија, ХОБП – хронична опструктивна болест плућа, ИБП 
– интерстицијумска болест плућа, ПА – плућна артерија.
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ПлУћна хиПетензија

Дефиниција плућне хипертензије зависи од узраста и сматра се да је од кли-
ничког значаја ако износи више од 50% од измерене вредности средњег арте-
ријског притиска. Иако постоје и нешто другачија мишљења, вредност средњег 
притиска у плућној артерији >20ммHg сматра се патолошком, ако је инвазивно 
мерена у току катетеризације десног срца изван узраста одојчета (1, 2). Развој 
cor pulmonale представља адаптивни одговор десне коморе на повећање нак-
надног оптерећења (afterload) узрокованог ПХ. 

Знаци доминације или хипертрофије десне коморе уочени у току електро-
кардиографије (ЕКГ), обично су мање изражени у болесника са хроничним 
обољењима плућа. Патолошки ЕКГ налаз у смислу хипертрофије десне коморе 
има 28-75% болесника са cor pulmonale (3). Слични подаци су добијени у болес-
ника са доказаном ПХ на основу ехокардиографије, од којих је 69% имало ЕКГ 
знаке хипертрофије десне коморе (ХДК) (4). Због ниске сензитивности и ви-
соке специфичности, нормалан ЕКГ налаз не искључује дијагнозу, али се због 
широке доступности и даље врло често користи као помоћни тест за потврду 
постојања ХДК. Дијагноза ПХ данас се заснива углавном на налазу ехокарди-
ографије, ређе катетеризације срца. Конвенционална терапија ПАХ подразу-
мева надокнаду кисеоника, примену плућних вазодилататора (најчешће Ca-
антагониста), диуретика, варфарина и инотропа. Неконвенционална терапија 
подразумева давање простагландина I2- простациклина и његових синтетских 
аналога (епопростенол, трепростинил, илопрост), антагониста ендотелинских 
рецептора (босентан) и инхибитора ензима фосфодиестеразе-5 (силденафил, 
тадалафил), који различитим механизмима деловања проузрокују плућну 
вазодилатацију (5). У изабраним случајевима лечење је хируршко.

секУндарна ПлУћна хиПертензија  
Услед оБољења ПлУћа

У болесника са узнапредовалом плућном болешћу у цистичној фибрози, 
придруженом перипортном, примарном билијарном фиброзом јетре и секун-
дарном ПХ са декомпензацијом десне коморе, понекад је тешко утврдити до-
минантну природу симптома и према томе спровести лечење. Развој ПХ код 
обољења интерстицијума плућа (ИБП) је добро позната компликација, која чес-
то остаје непрепозната до испољавања знакова инсуфицијенције десног срца и 
њена преваленција износи 84%. Оболели од ИБП са развијеном ПХ имају врло 
брзу прогресију симптома која се завршава смртним исходом изузев ако се не 
спроведе унилатерална или билатерална трансплантација плућа. 
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Поремећаји дисања У сПавањУ

Опструкцијске апнеје у току спавања (ОСА) у дечијем узрасту су најчешће 
у вези са аденотонзиларном хиперплазијом, а ређе са патолошком гојазношћу, 
краниофацијалним скелетним малформацијама и аномалијама дисајних пу-
тева (7). Настанак плућне хипертензије и хроничног плућног срца објашња-
ва се повишењем тонуса симпатикуса, поремећајем функције ендотела крвних 
судова, инфламацијом, метаболичким поремећајима и повишењем склоности 
тромбоцита ка агрегацији. Лечење је најчешће хируршко, иако се последњих 
година користи и неинвазивна механичка вентилација.

ПлУћне манифестације оБољења срца

Промена функције леве коморе због обољења миокарда, интракардијалног 
шанта и обољења улазног и излазног тракта леве коморе, доводи до кардиоме-
галије и повећања притиска и волумена крви у плућној циркулацији. Степен 
бронхалне хиперреактивности потиче и од надражаја рефлексних механиза-
ма и констрикције глатке мускулатуре у зиду бронха. Повећање отпора про-
току ваздуха кроз дисајне путеве проузрокује визинг који може бити чујан у 
току аускултације плућа неких болесника („срчана астма“). Ово стање је ретко 
праћено поремећајем функције плућа опструкционог типа, а коефицијент ди-
фузије угљен-моноксида је снижен (8).

Диспнеја и ортопнеја су доминантни симптоми развијеног едема плућа. У 
току ноћи може доћи до испољавања периодичног дисања, односно смењивања 
циклуса хипервентилације са апнејама у трајању од 10-20 секунди, што се пона-
вља у правилним интервалима (Cheyne-Stokes-ово дисање). Болесници са овим 
поремећајем, уз знаке срчане слабости имају инсомнију и прекомерну дневну 
поспаност, уз значајно погоршање срчане функције (9).
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9.1. OСНОВНЕ СМЕРНИЦЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ 
ИНДИКАЦИЈА И ОДРЕЂИВАЊЕ ОПТИМАЛНОГ 
ВРЕМЕНА И НАЧИНА РЕШАВАЊА НАЈЧЕШЋИХ 
УРОЂЕНИХ СРЧАНИХ МАНА КОД ДЕЦЕ

јован Кошутић

У овом тексту биће приказана практична упуства за постављање индика-
ција за интервенцију и одређивање оптималног времена и начина решавања 
најчешћих урођених срчаних мана (УСМ) код деце, као што су отвор међупре-
ткоморске преграде (АСД), отвор међукоморске преграде (ВСД), отворени ар-
теријски канал (ductus arteriosus persistens – ДАП), коарктација аорте (CoАо), 
тетралогија Фало (T Fallot), транспозиција главних артерија срца (ТГА) и ком-
плексно унивентрикуларно срце.

отвор међУПреткоморске Преграде (асд)

АСД је друга по учесталости ацијаногена мана са заступљеношћу до 7,5% 
свих УСМ и, истовремено, најчешћа мана која остаје непрепозната у детињству 
и по први пут се дијагностикује у адултном добу. Разлог овоме је што су код 
највећег броја деце са АСД-ом симптоми одсутни или су минимални, а објек-
тивни клинички налаз је оскудан (1).

Због тога што су код највећег броја пацијената симптоми одсутни или су ми-
нимални, АСД се традиционално кардиохируршки решава елективно у узрасту 
од 3-5 година, када је телесна маса детета (ТМ) > 15кг. Последњих 20 година у 
све већој примени је транскатетерско затварање АСД-а и данас се на овај начин 
може затворити око 70-80% свих отвора на међупреткоморској прегради.

Транскатетерском затварању АСД-а се, слично хирургији, приступа када дете 
има ТМ већу од 15-20кг. При томе није пожељно да пречник отвора буде већи од 
бројчано изражене телесне масе пацијента. Транскатетерски се затвара највећи 
број отвора у фоси овалис (АСД секундум) док се горњи и доњи кавални, АСД у 
пределу коронарног синуса као и тзв. АСД примум (парцијални атрио-вентрику-
ларни септални дефект) затварају искључиво кардиохируршки (1-3).

Код веома малог броја деце (4-5% свих АСД-а) АСД може бити праћен симп-
томима и знацима конгестивне срчане инсуфицијенције (КСИ) са повишеним 
притиском у плућима и ненапредовањем. Ако је АСД изолован, код оваквих 
пацијената се хирушка корекција мане врши чим се процени да је иста узрок 
тегоба, без обзира на узраст детета (обично између 6-12 месеци живота). Ако 
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су, мeђутим, АСД , ненапредовање и плућна хипертензија део шире клиничке 
слике у оквиру неког од синдрома са мултиорганском дисфунцијом, хируршко 
решавање мане најчешће неће довести до решавања проблема ненапредовања 
и неће битније утицати на даљи развој васкуларне болести плућа (4).

отвор међУкоморске Преграде (всд)

Отвор међукоморске преграде (вентрикуларни септални дефект – ВСД) је нај-
чешћа урођена срчана мана (УСМ) и чини око 25% од свих урођених срчаних мана 
(1,5). Највећи број изолованих ВСД-а спада у групу малих отвора (<1/3 пречни-
ка аорте) који се само конзервативно прате и обично не захтевају хируршку ко-
рекцију. Одојче које је достигло 6 месеци живота без симптома и знакова КСИ и 
без развоја плућне хипертензије треба конзервативно пратити. Важно је истаћи да 
се током праћења мали па и средњи отвори само смањују а не повећавају!

Код пацијената са средње великим ВСД-ом и израженим симптомима и зна-
цима КСИ одлука о евентуалној хируршкој корекцији мане и о времену опера-
ције зависи од бројних фактора од којих су најважнији: стање пацијента, узраст, 
телесна маса, процена могућности фармаколошког лечења КСИ, процена веро-
ватноће спотаног смањивања или затварања отвора, процена ризика од иревер-
зибилне васкуларне болести плућа. Симптоми и знаци КСИ код ове деце обично 
се јављају од краја првог до 6. месеца живота. Одојчад која повољно одговоре 
на медикаментозну терапију и код којих је притисак у плућној артерији мањи 
од 60% системског треба конзервативно пратити (1,5). Највећи број одојчади са 
средње великим отвором спада у ову подгрупу и код већине њих се Л-Д шант у 
другој половини прве године живота смањује и никада неће захтевати хируршку 
корекцију мане (1). Око 15-20% ових пацијената, међутим, има велики шант који 
се одржава и у другој половини прве године живота и већина њих се оперише до 
првог рођендана. Код деце са средње великим ВСД-ом старије од 2 године, а која 
немају симптоме ни знаке КСИ, немају васкуларну болест плућа и нормално се 
развијају, одлука о оперативном лечењу углавном се базира за ехокардиограф-
ској процени степена волуменског оптерећења левог срца (z-score енд-дијастол-
ног пречника леве коморе, величина леве преткоморе).

Одојчад са великим ВСД-ом, било са симптомима и знацима тешке КСИ са 
ненапредовањем и хипотрофијом, било са израженом плућном хипертензијом 
треба, по могућности, оперисати одмах по постављању дијагнозе, без обзира 
на узраст и телесну масу, а обавезно пре краја прве године живота (1,5). Ипак, 
у нашим условима, ризик по смртни исход је знатно мањи ако се хируршка 
интервенција изврши код одојчади старије од 3 месеца и са телесном масом 
>5кг. Најзад, транскатетерско затварање апикалних и централних мишићних 
па и неких од перимембранозних отвора у међукоморској прегради код деце 
старије од 6 месеци и са ТМ >8кг све више постаје метода избора (1-3).
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отворени артеријски канал (даП)

Највећи број деце са ДАП-ом данас се подвргава транскатетерском затва-
рању. Изузетак су само деца мале телесне масе са хемодинамски значајним ДАП-
ом (најчешће прематуруси) са повишеним притиском у плућима, код којих 
присуство хемодинамски значајног ДАП-а најчешће у великој мери доприноси 
развоју респираторне инсуфицијенције и немогућности одвајања од механич-
ке вентилације. Код овакве новорођенчади хитна хируршка лигатура ДАП-а 
је често неопходна. У готово свим осталим случајевима затварање ДАП-а је 
елективно и спроводи се транскатетерски код деце ТМ >од 6кг. Ако је ДАП 
мали и аускултаторно се не чује већ се само дијагностикује при ултразвучном 
преглед,у затварање ДАП-а није потребно. Практично, не затвара се ДАП чији 
је најмањи пречник < 1mm и код кога не постоји волуменско оптерећење левог 
срца. Животни век, учесталост бактријског ендокардитиса и квалитет живота 
оваквих особа су идентични онима из опште популације. Значајан број ДАП-
ова најмањег пречника 1-2мм и без волуменског оптерећења левог срца такође 
се не подвргава затварању. Код великог броја оваквих пацијанта ангиографска 
процена је да су хемодинамски значајно мањи него што се то чини при ехокар-
диографском прегледу. Практично, затварају се само они ДАП-ови који имају 
знаке волуменског оптерећења левог срца и код којих се катетером пречника 
1,2-1,5мм може проћи из аорте у плућну артерију. Акокатетер не може да прође 
ДАП није за затварање.

Хемодинамски значајним сматра се ДАП чији је најужи пречник >3мм. За 
мањи и умерени ДАП користе се углавном спирале (Cookcoil, PFMcoil) док 
се за већи, хемодинамски значајан ДАП углавом користе васкуларни чепови 
(AmplatzerductoccluderIiII). Транскатетерски се затвара чак и огромни ДАП 
пречника аорте (тзв. ДАП по типу аорто-пулмоналног прозора). Једине кон-
траиндикације за интервенцију су изражена плућна хипертензија и присуство 
огромног ДАП-а код детета мале телесне масе (1-3).

Kоарктација аортE

Коарктација аорте је најчешћа непрепозната критична УСМ и најчешћи 
је кардијални узрок изненадног смртног исхода код новорођенчади. Код но-
ворођенчета са коарктацијом индикована је хитна примена простангландина 
и хитна хируршка корекција мане. У ретким случајевима, када је због тешког 
преинтервентног стања новорођенчета извођење хируршке интервенције ри-
зично, индиковано је урадити палијативну балон дилатацију (БД). Код ове но-
ворођенчади, неколико недеља након БД готово увек долази до појаве рекоарк-
тације и тада се елективно подвргавају хируршкој корекцији мане али са много 
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мањим оперативним ризиком него у новорођеначком узрасту. Ако се дијагноза 
коаркатације постави код новорођенчета које има добро развијен лук аорте, 
затворен ДАП, нема већих тегоба и напредује у ТМ, оно се може пратити и 
урадити елективна хируршка корекција мане у узрасту од 2-3 месеца. Разлог 
одлагања интервенције је чињеница да је проценат рекоарктација / резидуал-
них коарктација знатно мањи ако се операција уради у узрасту од 3м него ако 
се уради у новорођеначком узрасту.

Одојчад код којих се по први пут постави дијагноза коаркатације аорте уг-
лавном се одмах подвргавају хируршкој корекцији мане. Као и код новорођен-
чади, и у овом узрасту је најзаступљенија хируршка техника end-to-end (ЕТЕ) 
анастомозе. Индикација за интеренцију је катетеризациони градијент преко 
коарктационог сегмента аорте (PG) > 20mmHg или ехокардиографски: морфо-
лошка слика суженог сегмента аорте са тзв. коарктационом кривом на доплерy. 
Као генерално важи правило да изолована доплер ехокардиографија даје пре-
цењене вредности код деце са коарктацијом аорте и треба је тумачити само у 
контексту шире клиничке слике коарктације која подразумена присуство хи-
пертензије на горњим и ослабљене пулсеве на доњим екстремитатима.

Код добро селекционисаних пацијената са коарктацијом чија је тм > 10kг 
балон дилатација даје резултате упоредиве са хируршким лечењем. Ипак, у 
већини центара хирургија је метода избора све до ТМ од 25-30кг. Код деце чија 
је ТМ >25-30кг стентовање коарктације са или без примене тзв. covered стенто-
ва је данас у већини центара метода избора (1-3).

тетралогија фало

Тетралогија Фало (T.Fallot) је најчешћа цијаногена мана, са учесталошћу од 
око 10% свих УСМ. Дијагноза се обично поставња на рођењу, али код највећег 
броја новорођенчади инвазивна терапија није потребна. Кризе цијанозе, ако 
су присутне, најчешће се јављају тек од трећег месеца живота и обично се пре-
венирају применом пропранолола. Палијативни шант се ради када се кризе 
цијанозе не могу спречити применом пропранолола, а комплетна корекција 
није могућа. Индикације се извођење и учесталост примене палијативног мо-
дификованог Blalock – Taussig (МБТ) шанта данас су знатно ређе него пре 10-15 
година зато што се комплетне корекције врше знатно раније, а сам МБТ шант је 
операција скопчана са значајним ризиком и компликацијама. У већини европ-
ских центара, па и код нас, елективна комплетна хируршка корекција мане се 
изводи у узрасту од 6-12 месеци, ређе између трећег и шестог месеца живота. 
Циљ је да се мана коригује тако да се на минимум сведе ризик по поновну хи-
рушку интервенцију. Ако се комплетна корекција изврши у новоророђеначком 
или раном дојеначком узрасту, код око 70% деце је неопходно пресећи сужени 
прстен плућне артерије и уградити “закрпу” од перикарда или синтетичког ма-
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теријала у циљу проширивања излазног тракта десне коморе (тзв. транс-ану-
ларни пач). Главна последица уградње ове “закрпе” је хронична плућна регур-
гитација, која представља најважнији разлог за поновну операцију у старијем 
узрасту (1,6).

трансПозиција главних артерија срца (тга)

Транспозиција главних артерија је друга по учесталости цијаногена мана и 
најчешћа цијаногена мана у новорођеначком узрасту (5% од свих мана). Основна 
карактеристика новорођенчади са ТГА у првим данима по рођењу јесте оскудан 
клинички налаз на срцу и плућима уз присуство изражене централне цијанозе 
која се не поправља на кисеоник. Терапију простангландинима треба започети 
чим се посумња на ману а балон-атриосептостомију (БАС) урадити чим се ул-
тразвучно потврди дијагноза. Балон-атриосептостомија је индикована код свих 
пацијаната са ТГА без обзира да ли имају или немају придружени ВСД.

Терапија простагландинима обично се обуставља одмах после БАС. Ако 
се ради о класичној форми ТГА без ВСД-а и са две нормaлно развијене ко-
море, артеријску switch операцију, као дефинитивно збрињавање мане, треба 
урадити оптимално унутар прве две а највише до краја треће недеље живота. 
Резулатати су изванредни, са стопом преживљавања ≈ 100% и са веома добрим 
удаљеним квалитетом живота. Операција извршена крајем првог или у другом 
месецу живота скопчана је, међутим, са веома озбиљним ризиком по тешке 
компликације и смртни исход јер лева комора током првнх недеља по рођењу 
инволуира (због тога што подржава плућну а не системску циркулацију) и, ако 
се са артеријском switch операцијом закасни, није у стању да подржи акутни 
прелазак са плућне на системску циркулацију. Код деце са ТГА и придруженим 
ВСД-ом комплетна корекција (switch + затварање ВСД-а) обично се елективно 
врши у узрасту од 3 до 6 месеца. Дефинитивно збрињавање деце са ТГА, ВСД-
ом и придруженом стенозом плућне артерије традиционално се спроводи у уз-
расту од 3 године применом тзв. Rastelli операције која, осим затварања ВСД-а, 
подразумева и креирање интракардијалног тунела између леве коморе и аорте 
и уградњу људског (хомографт) или модификованог свињског или говеђег вал-
вулираног графта између десне коморе и плућне артерије. Новије операције 
(РЕВ) омогућују решавање овакве комбинације мана већ у узрасту од годину 
дана без примене страног материјала (1,7).

једнокоморско срце

Срчане мане код којих је у анатомском и/или функционалном смислу присут-
на само једна комора припадају групи најсложенијих урођених срчаних мана.
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Најпознатија урођена срчана мана са функционално једном комором свакако 
је атрезија трикуспидног залиска. У ову групу мана спадају: заједничко уливање 
обе преткоморе у једну - леву, десну или недефинисану системску комору, атре-
зија митралног залиска, атрезија плућног залиска са интактном међукоморском 
преградом, мане типа десног, односно левог атријалног изомеризма (аспленија 
или полиспленија синдром), небалансирана форма комплетног атриовентрику-
ларног (АВ) канала као и, данас све чешћи, синдром хипоплазије левог срца.

Лечење свих пацијената са једнокоморским срцем у основи је усмерено 
ка успостављању једнокоморске, тзв. Фонтанове циркулације и састоји се из 
3 акта. У новорођеначком узрасту неопходно је палијативним интервецијама 
обезбедити задовољавајуће димензије, проток и нормалан притисак у плућним 
артеријама. Ово се, код пацијената код којих плућна артерија неопструктивно 
полази из системске коморе и код којих је притисак у плућним артеријама сис-
темски, постиже подвезивањем плућне артерије (banding). Код пацијената код 
којих су плућне артерије у већем или мањем степену хипопластичне а проток је 
смањен, у оптицају су бројне интервнеције (МБТ шант, централни шант, Сано 
шант, реконструкција и повећање плућних артерија, итд) са циљем нормализа-
ције како протока, тако и димензија леве и десне гране плућне артерије. Овим 
интервенцијама постиже се балансиран и релативно изједначен проток крви у 
плућној и системској циркулацији чији је одраз сатурација крвни хемоглоби-
ном, која се код добро балансираних пацијанта креће у распону 75-85%.

Када дете почне да седи (најчешће узраст око 6 месеци) присупа се извођењу 
другог акта – Гленове анастомозе, којом се горња шупља вена “end-to-side” спаја 
са бочном страном десне гране плућне артерије. Овим се обезбеђује да се 30-
40% укупног системског венског прилива, заобилазећи срце, усмерава на ок-
сигенацију директно у плућну артерију. Када дете напуни 3године приступа 
се комплетирању Фонтанове циркулације тако што се доња шупља пресеца, 
одваја од срца и спаја са дакронском цеви пречника 12-20 мм. Горњи окрајак 
ове цеви потом се спаја се доњом страном десне гране плућне артерије. Тиме 
се постиже да се сва венска крв, заобилазећи срце, усмерава на оксигеницију у 
плућа. Што је већи пречник дакронске цеви која се уграђује, то су веће шансе 
да ће (посебно код мушкараца) Фонтанова циркулација адекватно функцио-
нисати и у одраслом добу. Због тога већина центара не саветује комплетирање 
Фонтанове циркулација код деце чија је ТМ < 13-15 кг (1,8).

литератУра

Rao PS. Congenital Heart defects – A review. Доступно на: 1. http://cdn.intechweb.
org/pdfs/26653.pdf, преузето 6. 4. 2016.
62. thInternational Workshop on Interventional Pediatric Cardiology. La Pediatria 
Medica e Chirurgica 2007; 29:139-43.



9. Кардиологија

187

Feltes TF, Bacha E, Beekman RH, et al. Indications for cardiac catheterization 3. 
and intervention in pediatric cardiac disease: a scientific statement from the 
American Heart Association. Circulation 2011; 123:2607-52.
Andrews R, Tulloh R, Magee A, et al. Atrial Septal Defect with Failure to Thrive in 4. 
Infancy: Hidden Pulmonary Vascular Disease? Pediatr Cardiol 2002; 23:528-30.
Кошутић Ј. Индикације и оптималан узраст за хируршку корекцију изоло-5. 
ваног отвора међукоморске преграде. У: Р. Богдановић, Н. Радловић (уре-
дници). Зборник предавања, XIV семинар Педијатријске школе Србије; Зла-
тибор 5-11. јун 2011. Удружење педијатара Србије, Београд, 2011; 129-132.
Al Habib HF, Jacobs JP, Mavroudis C, et al. Contemporary patterns of management 6. 
of tetralogy of Fallot: data from the Society of Thoracic Surgeons Database. Ann 
Thorac Surg 2010; 90:813.
Dyck JD, Atallah JA. Transposition of the great arteries. In: Allen HD, Shaddy 7. 
RE, Driscoll DJ, Feltes TF (editors). Moss and Adams’ Heart Disease in Infants, 
Children, and Adolescents: Including the Fetus and Young Adult, 7th ed, Wolters 
Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 2008;1087.
Кошутић Ј, Ракић С, Папић Р, и сар. Комплексне срчане мане типа једне 8. 
коморе – савремени дијагностички и терапијски приступ. У: Здравковић 
Д (уредник). Проблеми у пердијатрији 2003, Завод за уџбенике и наставна 
средства, Београд, 2004; 295-316.



188

Ида Јовановић

9.2. ИНДИКАЦИЈЕ ЗА ВАКЦИНАЦИЈУ 
ПРОТИВ ИНФЕКЦИЈЕ РЕСПИРАТОРНИМ 
СИНЦИЦИЈАЛНИМ ВИРУСОМ КОД 
БОЛЕСНИКА СА СРЧАНИМ МАНАМА

ида јовановић

Респираторни синцицијални вирус (РСВ) је најчешћи узрочник инфекција 
доњег респираторног тракта код одојчади (1).Скоро сва деца задобију инфек-
цију РСВ у прве две године живота, са највећом инциденцијом између 2. и 6. 
месеца живота (2,3). Примарна инфекција је најчешће симптоматска, а око 40% 
одојчади развије слику бронхиолитиса или пнеумоније (3). Бронхиолитис се 
најчешће јавља код здраве, терминске одојчади, има благу клиничку слику, са 
спонтаним опоравком, а деца се могу неговати и лечити у кућним условима (4), 
али око 2% деце ипак захтева хоспитализацију (4). И поред тога, бронхиоли-
тис је најчешћи разлог за хоспитализацију одојчади у првој години живота (5). 
Од хоспитализоване деце са бронхиолитисом, 50-80% има доказану инфекцију 
РСВ (6). Епидемиолошке студије су дефинисале такозване високоризичне гру-
пе одојчади код које је бронхиолитис изазван РСВ скопчан са значајно већим 
ризиком од хоспитализације и респираторним морбидитетом (3,7). То су, пре 
свега превремено рођена деца (8,9), деца са хроничном неонаталном болешћу 
плућа (бронхопулмонална дисплазија) (3,9,10) и деца са хемодинамски значај-
ним урођеним срчаним манама (УСМ) (11,12).

Иако је вирус изолован пре 60 година, до сада није створена вакцина за ак-
тивну имунизацију, упркос бројним покушајима (13). То се може и очекивати, с 
обзиром да одојчад млађа од 6 месеци неконзистентно стварају имунски одговор 
на природну ифекцију. Све то смањује могућност постизања ефикасне активне 
имунизације код деце млађе од 6 месеци, са вероватном потребом мултиплих доза 
вакцине које би се понављале сваке 4 недеље (14) . Стога је пасивна имунизација 
оправдана алтернатива. Студије су показале да су одојчад, која су имала високу 
концентрацију неутралишућих антитела за РСВ пренетих од своје мајке, првих 
месеци живота била заштићена од тешких облика инфекција РСВ-ом (15).

Паливизумаб (Synagis®, Abbott Laboratories SA) је хуманизовано моноклон-
ско атитело које се састоји од хуманих (95%) и мишјих (5%) секвенци и ус-
мерено се везује за епитоп на А антигеном месту протеина фузије РСВ. Тиме 
испољава снажну неутралишућу активност и инхибицију фузије према оба 
РСВ подтипа А и Б сојева. Паливизумаб је једини доступан вид специфичне 
пасивне имунизације против инфекције РСВ-ом. Лек је јуна 1998. године, од 
стране Америчке агенције за лекове и храну (Food and Drug Administration), 
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лиценциран за примену у циљу превенције РСВ инфекције код деце са повећа-
ним ризиком од обољевања од тешких форми болести. Тада је Америчка ака-
демија за педијатрију (ААП) дефинисала препоруке за употребу паливизумаба 
и до сада их је четири пута ревидирала, а у складу са новим сазнањима, са на-
гласком на препоруке засноване на доказима кад год је то могуће. Последња ре-
визија је публикована 2014. године и тако заменила претходну, из 2012. године 
(16). Узети су у обзир докази који показују да профилакса павилизумабом има 
ограничен ефекат на број хоспитализација у целој популацији, нема мерљиво 
смањење морталитета и има минималан ефекат на каснију појаву визинга код 
деце која су прележала бронхиолитис.

Употреба паливизумаба значајно се разликује у свету, пре свега у зависности 
од екномских разлога. Примењује се у више од 60 земаља, а половина тих земаља 
је публиковала своје националне препоруке за његову употребу. Паливизумаб је 
у Европи широко доступан, са разликама у употреби међу појединим земљама, а 
генерално је употреба рестриктивнија него у северној Америци (17-20).

УПотреБа код деце са Урођеним срчаним манама

Деца са УСМ су у такозваној ризичној групи за обољевање од тешких фор-
ми инфекција РСВ-ом. Примена паливизумаба је у појединим ремљама започ-
ета још 1998. године. Заштита се спроводи давањем 5 доза од по 15 мг на кило-
грам телесне тежине, једанпут месечно, у сезони епидемије. Раније студије су 
показале да 33% деце са УСМ која су хоспитализована због инфекције РСВ-ом 
захтева лечење у интензивној нези, са морталитетом од 2,5-3,4%, и то због ком-
пликација болести (21). Каснији резултати рандомизираних, плацебо контро-
лисаних студија (Impact студија и Cardiac студија), са више од 2700 болесника 
са УСМ, показала су да се ефекат паливизумаба огледа у смањењу хоспитализа-
ција за 45% и у 56% смањења укупног броја дана хоспитализације (22).

Раније препоруке ААП су предвиђале примену профилаксе инфекција 
РСВ-ом код деце са УСМ узраста до 2 године, уз недовољно јасно дефинисање 
шта се подразумева под хемодинамски значајним манама. Према последњим 
препорукама ААП од 2014. године (16), индикација за имунопрофилаксу про-
тив РСВ-а имају деца млађа од годину дана са УСМ, и то:

деца са манама са лево-десним шантом удруженим са срчаном инсуфи-•	
цијенцијом, а која ће захтевати хируршку интервенцију, и
деца са умереном до тешком плућном хипертензијом. •	

Одлуку које дете са цијаногеном УСМ захтева профилаксу остављено је ор-
динирајућем кардиологу.

Једини изузетак у погледу узраста су деца млађа од две године, која су на 
листи чекања за трансплантацију срца.
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С обзиром да се један број деце која су на имунопрофилакси оперише у време 
сезоне вакцинације, битно је рећи да кардиопулмонални bypass елиминише 58% 
лека из серума, тако да се одмах по операцији даје поновна доза, и то уколико је 
мана само палијативно коригована или има значајне резидуалне лезије. 

Иако су препоруке ААП узор бројним националним препорукама, и даље 
постоје велике разлике између резличитих земаља. С обзиром на то и на бројна нова 
сазнања, као и потребу за дефинисањем индикција према принципима медицине 
засноване на доказима, формиран је интернационални „steering committee“који је 
дао своје препоруке.Оне су класификоване према степену и нивоима поузданости. 
Навешћемо само стања које су са степеном поузданости 1.

Имунопрофилакса је се саветује код следеће деце:
са неоперисаним УСМ: (ниво доказа 1а):1. 
хемодинамски значајни лево-десни шантови, код деце на медикамент- -
ној терапији срчане инсуфицијенције;
УСМ са плућном хипертензијом; -
мане са физиологијом једнокоморског срца; -
цијаногене УСМ (са сатурацијом кисеоника испод 85%); -
деца са симптоматским аномалијама дисајних путева придружених са  -
васкуларним прстеном, синдромом агенезије плућне валвуле и конге-
ниталне трахеалне стенозе.

са оперисаним УСМ-а (1а, 1б):2. 
код палијативно решених УСМ у времену од 6 месеци; -
код значајних резидуалних аномалија(опструкције дисајних путева до  -
узраста од 2 године;
код оперисане деце код које се планира поновна операција током сезо- -
не РСВ инфекције;
код деце код које је планирана интервентна катетеризацоина проце- -
дура током РСВ сезоне или код које постоји ризик у прве две године 
живота;
код поједине,специфичне деце, када кардиолог то процени. -

са плућном хипертензијом (ПХ) (1а, 1б)3. 
идиопатска ПХ; -
ПХ због УСМ; -
ПХ као последица кардиомиопатије. -

У Србије се 2013.г одине започело са профилаксом инфекције РСВ-ом код 
деце са УСМ, али код малог броја најугроженијих болесника. Још увек нису 
дефинисане националне препоруке за профилаксу, али је много урађено на за-
конској регулативи која ће омогућити правилну примену паливизумаба.
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9.3. КЛИНИЧКИ ЗНАЧАЈ БИОМАРКЕРА У СРЧАНОЈ 
ИНСУФИЦИЈЕНЦИЈИ

Милан Ђукић, војислав парезановић, ида јовановић

Увод

Срчана инсуфицијенција код деце најчешће је последица урођених срча-
них мана, болести миокарда (кардиомиопатије, миокардитиси), дуготрајних 
аритмија или постоперативних функционалних и хемодинамских резидуа. 
Почетни знаци вентрикуларне дисфункције код деце су често у супклиничкој 
форми, без јасних симптома и зато је посебно важно имати поуздан начин пре-
познавања и квантификације срчане слабости. Кардијални биомаркери срчане 
слабости због тога морају бити веома сензитивни и специфични за процену и 
праћење функције срчаног мишића. Најновије препоруке Америчке асоцијације 
за болести срца (AHA/ACC) у дијагностици и лечењу срчане инсуфицијенције 
препоручују Б поткласу натриуретских пептида као прву линију биомаркера за 
дијагнозу и прогнозу акутне и хроничне срчане инсуфицијенције (1).

натриУретски ПеПтиди

Натриуретски пептиди (НП) су група неурохормона са важном улогом 
у регулацији течности у организму. Постоје три групе НП код људи: А тип 
(АНП), Б тип (БНП) и Ц тип (ЦНП). АНП и БНП се синтетишу углавном у 
миокарду, док се ЦНП примарно продукује у васкуларном ендотелу (2).Ства-
рање АНП-а и БНП-а је регулисано нивоом дијастолног растезања атријалне и 
вентрикуларне мускулатуре. Натриуретски пептиди остварују своју функцију 
деловањем на натриуретске пептидне рецепторе типа А, Б и Ц. НП рецептори 
се налазе у кардиоваскуларном, адреналном и реналном систему и њихова ак-
тивација резултује повећаном натриурезом и диурезом.

Посебна кардио-специфична подгрупа НП је БНП („brain” наитриуретски 
пептид) који се повећано ствара код прекомерног растезања коморских ми-
шићних влакана. Растегнути вентрикуларни миоцити у оптерећеном, инсуф-
ицијентном срцу ензимски разлажу прекурсор пре-про-БНП у про-БНП који 
се потом ослобађа из мицоита у две субјединице: физиолошки активна БНП и 
физиолошки инактивна форма НT-про-БНП (2). Активни БНП се потом везује 
за специфичне натриуретске рецепторе са следећим физиолошким и хемоди-
намским ефектима: повећава натриурезу и диурезу, смањује системску васку-
ларну резистенцију и централни венски притисак. У срчаној слабости нивои 
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БНП и НТ-про-БНП се значајно повећавају и постају поуздани биомаркери у 
препознавању, дијагностици, процени ефикасности терапије и прогнози вен-
трикуларне дисфункције.

Активни БНП има значајно краћи полуживот (5-15 минута) и мању ста-
билност у плазми у односу на НТ-про-БНП који има полуживот око 60 минута. 
Због тога је у процени срчане инсуфицијенције много поузданије одређивати 
ниво НТ-про-БНП-а него БНП-а. Код пацијената са срчаном инсуфицијенцијом 
значајне су једино промене нивоа БНП-а и НТ-про БНП-а веће од 30%.

На ниво БНП-а и НТ-про-БНП-а код здраве деце утичу узраст и пол и би-
охемијска метода којом се одређују јер се користе различита антитела и калиб-
рациони материјал (3). Нивои БНП-а и НТ-проБНП-а су највиши током прва 
4 дана живота (вероватно последица порођајног стреса и адаптације на пост-
наталну циркулацију) после чега се рапидно смањују до првог месеца, од када 
су углавном стабилних вредности до 12. године (4, 5). Генерално, не постоји 
разлика у нивоима БНП-а између полова до уласка у пубертет. Током адолес-
ценције девојчице имају виши ниво БНП-а и НТ проБНП-а од дечака, веро-
ватно због специфичног деловања сексуалних женских и мушких хормона на 
кардиомиоците (5,6). Екстракардијално, на ниво БНП-а може утицати и степен 
реналне дисфункције. Због директне повезаности са реналном функцијом за 
правилну интерпретацију нивоа БНП-а морају се познавати вредности уреје 
и креатинина. 

Патофизиолошке карактеристике БнП-а

БНП је неинвазивни биомаркер оптерећења коморских мишићних влака-
на који корелира са енд-дијастолним притиском у левој комори. Нормални 
кардијални миоцити могу створити ограничену количину БНП-а на акутне 
кардиоваскуларне догађаје (на пример, пораст енд-дијастолног притиска у 
коморама), вероватно његовим ослобађањем из раније синтетисаних депоа 
натриуретских пептида.У хроничној срчаној инсуфицијенцији повећана син-
теза БНП-а у кардијалној мускулатури је стимулисана неурохормоналним и 
имунолошким механизмима. Растезање коморског зида сматра се основним 
механичким стимулусом за повећану продукцију БНП-а, што се дешава и у 
неким екстракардијалним патолошким ситуацијама са ретенцијом течности 
и електролитним дисбалансом (инсуфицијенција бубрега и јетре, хиперал-
достеронизам...). Такође је доказано да вентрикуларна хипертрофија са фи-
брозом, миокардна исхемија и хипоксија индукују повећано стварање натри-
уретских пептида.
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Улога БнП-а У дијагностици оБољења срца код деце

Скрининг новорођенчади помоћу пулсне оксиметрије не може открити 
поједине опасне урођене срчане мане, као што су коарктација аорте или мане 
са лево десним шантом, због чега би додатно вредност БНП-а могла помоћи у 
препознавању хемодинамских и/или функционалних поремећаја. Акутна дис-
пнеја непознате етиологије је по ACC/AHA препорукама индикација за одређи-
вање БНП-а. Уколико је вредност БНП-а мања од 100 пг/мл готово је сигурно 
да се не ради о срчаној инсуфицијенцији као разлогу за акутну тахидиспнеју 
(6). Неколико студија је доказало корисност БНП-а у етиолошкој диференција-
цији тахидиспнеје новорођенчади, тј. да ли је кардијалног или респираторног 
порекла. На пример, Koulouri (7) је пронашао да гранична вредност БНП-а од 
40 пг/мл (са сензитивношћу 97% и специфичношћу 77%) може разликовати 
кардијалну од респираторне етиологије акутног респираторног дистреса код 
деце. У PRIDE студији (8) дат је предлог за детекцију и скоровање тежине акут-
не срчане инсуфицијенције, који, поред клиничких параметара, садржи као ва-
жан показатељ и ниво БНП-а. 

Неколико студија је доказало де је ниво БНП-а повећан код деце са урође-
ним срчаним манама и то значајније код срчаних мана са волуменским опте-
рећењем, комплексним срчаним манама и болестима левог срца. Код болести 
са волуменским оптерећењем срца вредности БНП-а позитивно корелишу са 
величином Л-Д шанта, притиском у плућној циркулацији и енд-дијастолним 
волуменом комора. Код неонатуса, повишени БНП указује на значајан Л-Д 
шант кроз отворени дуктус артериозус и потребу за његовим хируршким за-
тварањем. Серумски ниво БНП-а такође је више повезан са типом него тежи-
ном кардијалног обољења. Пацијенти са комплексним кардијалним манама, 
као што је једнокоморско срце и транспозиција великих крвних судова, имају 
веће вредности од пацијената са једноставнијим и изолованим срчаним ма-
нама (8).

Деца са дилатационим кардиомиопатијама имају веће вредности БНП-а 
у односу на хипертрофичку или рестриктивну кардиомиопатију. Вредност 
БНП-а је у корелацији са функционалним миокардним параметрима (ди-
мензије срца, систолна и дијастолна функција...) и толерaнцијом физичке 
активности (NYHA функционална класа). Повећане вредности БНП-а могу 
рано детектовати слабост леве коморе у кардиомиопатијама индукованим 
цитостатицима(доксорубицин) или секундарној кардиомиопатији због инток-
сикације гвожђем у таласемији мајор.
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Прогностичка Улога БнП-а код оБољења срца код деце

Неколико студија подржало је серијску употребу БНП/ НТ-проБНП-а у одређи-
вању ризика за кардиохируршку корекцију и периоперативне компликације као и 
у дуготрајном праћењу пацијената после операција. Ниво БНП-а, посебно преопе-
ративни, повезан је са трајањем механичке вентилације, дужином боравка у интен-
зивној нези, појавом кардиогеног шока и потребом за инотропном потпором. Код 
новорођенчади у постоперативном току ниво биомаркера кардијалне функције дос-
тиже врхунац првих 24 часа, после чега рапидно опада. Ниво биомаркера који не 
опада или чак расте после 24 часа од кардиохируршке операције указује на појаву 
озбиљних компликација или непотпуну корекцију кардиоваскуларног проблема (9). 
БНП/ НТ-проБНП се показао као прецизан предиктор одбацивања трансплантира-
ног срца и ефикасности механичке кардијалне потпоре. Новорођенчад са једноко-
морским срцем генерално имају највише нивое БНП/ НТ-проБНП-а, које се смањују 
како се дете фазно оперише и како расте, тако да добро кориговани пацијенти у доба 
адолесценције достижу нормалне нивое. Међутим, пацијенти са срчаном инсуфи-
цијенцијом у једнокоморској циркулацији имају знатно више вредности БНП/ НТ-
проБНП-а у односу на пацијенте са очуваном кардијалном функцијом, што може 
указивати на потребу за ранију трансплантацију ових пацијената (10).

Код амбулантних пацијената са вентрикуларном дисфункцијом проу-
зрокованом кардиомиопатијом, вредност БНП-а > 300 пг/мл предсказује са 
сензитивношћу 0,93 и специфичношћу 0,93 на будуће нежељене кардиоваску-
ларне догађаје. Auerbach (11) је у својој студији показао да је гранична вредност 
БНП-а 140 пг/мл код деце веома прецизан предсказатељ ризичних догађаја (хит-
не хоспитализације због погоршања срчане функције, трансплантације срца, 
смртног исхода). Добар терапијски ефекат током лечења срчане инсуфцијенције 
се сматра смањење нивоа БНП-а за > 30%. Тренд вредности БНП-а током ду-
жег временског периода има бољу прогностичку вредност него акутне промене. 
Тако, на пример, перзистирање високих вредности БНП/ НТ-проБНП-а (>5,000 
пг/мл) током лечења конгестивне срчане слабости указује на лошу прогнозу.

тераПијска Примена ПроБнП-а

Несиритид је хумани рекомбинантни БНП са доказаном ефикасношћу у 
лечењу срчане слабости код одраслих, док је врло мало испитиван код деце. 
У проспективној, рандомизираној студији код 20 деце са срчаном слабошћу, 
инфузија рекомбинантног БНП-а у односу на плацебо показала је значајно 
смањење пулмоналног капиларног притиска, средњег пулмоналног и систол-
ног артеријског притиска. Због потенцијалних нежељених ефеката потребна је 
опрезност у примени рекомбинантног БНП-а код деце са срчаном слабошћу.
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закљУчак 

За правилну интерпретацију нивоа кардијалних биомаркера, лекари тре-
ба да познају комплексну динамику натриуретских пептида, клиничко стање 
пацијента са придруженим болестима и актуелну терапију. У сваком случају, 
пацијенти са повишеним нивоима натриуретских пептида, чак и у одсуству 
знакова и симптома акутне срчане слабости, имају лошу прогнозу.
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10.1. ХРОНИЧНА БОЛЕСТ БУБРЕГА

амира пецо-антић

Једанаести Светски дан бубрега који је прослављен широм нaшe планете 
10. марта ове године, посвећен је бубрежним болестима код деце са циљем да 
sCrене пажњу светске јавности на њихов значај, не само за период детињства, 
него и за одрасло доба (1). Разумевање високог ризика који носе болести бу-
брега код деце може помоћи у њиховој превенцији и раном лечењу, како би се 
избегле ташке последице хроничне болести бубрега у детињству и у каснијем 
животном периоду.

дефиниција хроничне Болести БУБрега

Хронична болест бубрега (ХББ) се дефинише као структурно и/или функ-
ционално оштећење бубрега које траје најмање три месеца, а испољава се јед-
ним или више поремећаја у саставу крви и/или урина, односно са абнормал-
ностима у приказу морфологије и/или функције бубрега (2). На табели 1 при-
казани су стадијуми ХББ.

Taбела 1. Стадијуми хроничне болести бубрега 

Ста-
дијум

Класификација пре-
ма врсти третмана

ЈГФ,
мл/мин/1,73 м2 Опис Лечење

1. ≥ 90 Оштећење бубрега 
са нормалном или 
повећаном ЈГФ

Основне болести

2. +Т за транспланти-
ране

60–89 Оштећење бу-
брега са благим 
смањењем ЈГФ

Одредити брзину 
прогресије, ре-
нопротективна 
терапија

3. 30–59 ЈГФ умерено 
смањена, рана ХБИ

Евалуација/ Лечи-
ти копликације

4.  + Д
 За дијализу

15–29 ЈГФ јако смањена, 
касна ХБИ или пре-
терминална ХБИ

Припрема за дија-
лизу/трансплан-
тацију

5. <15 (или дија-
лиза)

ТБИ Замена функције 
бубрега

Легенда: ЈГФ, јачина гломерулске филтрације; ТБИ, терминална бубрежна инсуфицијенција; За 
трансплантиране болеснике се поред стадијума који одговара степену јачине гломерулске фил-
трације додаје и слово „Т“, а код дијализираних слово „Д“. 

}}
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Хронична бубрежна инсуфицијенција (ХБИ) је ХББ у којој је ЈГФ мања од 
60 мл/мин/1,73 м2 у периоду ≥3 месеца. Терминална бубрежна инсуфицијен-
ција (ТБИ) се дефинише било смањењем ЈГФ < 15 мл/мин/1,73 м2, или као пот-
реба за започињањем терапије замене бубрежне функције. За децу млађу од 
две године, ХБИ се дефинише смањењем ЈГФ испод доње границе референтних 
вредности. Табела 2 показује нормалне вредности ЈГФ за децу и адолесценате.

Табела 2. Нормалне вредности клиренса креатинина код деце

Узраст
ЈГФ – просечна
(ml/min/1,73 m²)

Распон нормалних вредности
(ml/min/1,73 m²)

Новорођенче < 34 недеље гестације
2–8 дана 11 11–15
4–28 дана 20 15–28
30–90 дана 50 40–65
Новорођенче > 34 недеље гестације
2–8 дана 39 17–60
4–28 дана 47 26–68
30–90 дана 58 30–86
1–6 месеци 77 39–114
6–12 месеци 103 49–157
12–19 месеци 127 62–191
2–12 godina 127 89–165

методе за одређивање јачине гломерУлске филтрације

Јачина гломерулске филтрације служи као најпоузданији маркер функцио-
нишуће масе бубрега. Бубрежни клиренс инулина је златни стандард за процену 
ЈГФ код деце и одраслих. С обзиром на компликованост методе (интравенска 
инфузија, катетеризација мокраћне бешике), као и недостатак инулина на тр-
жишту, овај тест се данас ретко примењује. У пракси се често ЈГФ изражава 
преко концентрације креатинина у серуму (sCr). Концентрације sCr се повећа-
вају од рођења до периода адолесценције јер се повећава и мишићна маса, стога 
треба увек користити референтне вредности за узраст. У физиолошким усло-
вима, sCr одговара ЈГФ јер је продукција креатинина скоро непромењена, а ту-
булска секреција креатинина је занемарљива (до 10%). Међутим, при акутним 
променама ЈГФ, или при њеном благом смањењу, ниво sCr је недовољно сен-
зитиван параметар функције бубрега, јер неће порасти све док ЈГФ не опадне 
за >30-40%. Када се смањи ЈГФ, расте тубулска секреција креатинина, што даје 
лажно веће вредности ЈГФ у одмаклим стадијуму ХБИ. 

Клиренс ендогеног креатинина (CCr) је стандардна мера ЈГФ. Када је ЈГФ нор-
мална, CCr је скоро истоветан са клиренсом инулина, а када је ЈГФ ниска, CCr 
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има веће вредности од клиренса инулина. Клиренс креатинина није оптимална 
метода за оцену ЈГФ код деце са опструктивним уропатијама и у уремији. По-
узданост CCr се побољшава његовом модификацијом са ограничењем дијетал-
ног уноса протеина из меса, јаја и рибе (смањује егзогени креатин) уз давање 
циметидина, који блокира тубулску секрецију креатинина. Израчунати клиренс 
креатинина (иCCr) се користи када није могуће обавити сакупљање урина. До-
бро корелише са стандардним CCr у свим случајевима када је телесна грађа де-
тета пропорционална његовом хронолошком добу. Израчунава се по формули 
(3): iCCr (мл/мин/1,73м²)=к×ТВ/sCr; где је к=константа пропорционалности за 
креатинин одређен по Ђафеовој (Jaffe) методи (табела 3), ТВ=телесна висина у 
цм, sCr= креатинин у серуму у μмоl/l. Ако се креатинин одређује ензимском ме-
тодом, која у просеку даје 10-20% ниже вредности од оних одређених по Ђафео-
вој методи, онда се користи формула: iCCr (мл/мин/1,73 м²)=0,413 × ТВ/sCr.

Табела 3. Вредности k зависно од узраста и мерних јединица у којима је изражен 
креатинин серума (sCr) 

Узраст sCr у mg/dl sCr у μмоl/l
Прва година живота за децу мале тежине на рођењу 0,33 29,2
Прва година живота за децу нормалне тежине на рођењу 0,45 39,8
Деца и адолесцентне девојчице 0,55 48,6
Адолесцентни дечаци (>12 година) 0,70 61,9

У новије време се у клиничкој пракси као мера ЈГФ радо користе кон-
центрације цистатина Ц у серуму. Продукција цистатина Ц у организму је 
релативно константна и није под утицајем инфламаторног стања, мишићне 
масе, или узраста (после 12 месеци). Нормалан ниво цистатина Ц у крви 
је приближно 1 мг/л код здравих особа. Из бројних клиничких студија се 
може закључити да се код деце концентрације цистатина Ц у серуму боље 
слажу са мереном ЈГФ него концентрације креатинина у серуму, као и да се 
суптилне промене ЈГФ могу боље одредити помоћу цистатина Ц него по-
моћу серумског креатинина. 

Радиоизотопски клиренс Тc-DTPA (99 Тc диетилен-триамин пентасирћетне 
киселине) омогућује не само глобалну процену ЈГФ (оба бубрега), него и се-
паратну процену једног у односу на други бубрег, односно процену појединих 
делова бубрега у односу на његову укупну масу. 

Радиоизотопски клиренс ЕДТА превазилази уринарни клиренс за приближ-
но 6 мл/мин, посебно ако је смањена ЈГФ. 

Клиренс јохексола (iohexol) данас је реална алтернатива клиренсу инулина. То 
је нејонски, нискоосмолалрни радиолошки контраст (Omnipaque) који је безбе-
дан, нетоксичан и користи се за ангиографске и урографске процедуре. Из плаз-
ме се излучује искључиво гломерулском филтрацијом. Излучује се комплетно 
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неметаболисан у урину. Мери се у депротеинизовираној плазми или серуму по-
моћу HPLC, или помоћу радиографске флуоресценције. Вечина студија показују 
добро слагање са ЈГФ мерене клиренсом инулина. 

етиологија и еПидемиологија хББ

Преваленција ХББ је знатно нижа код деце него код одраслих и варира од 15 
до 74,7 на милион дечије популације (нмдп) (1). Просечна инциденција и прева-
ленција ХББ у стадијумима 2-5 код деце у Србији, у периоду од 2000-2009. годи-
не је била 14,3, односно 96,1 нмдп, а просечна инциденција ТБИ је 5,7 нмдп (4). 
ХББ је скоро двоструко чешћа код дечака него код девојчица, што се објашњава 
већом учесталошћу конгениталних аномалија бубрега и уринарних путева (КА-
БУП) код дечака. Етиологија ХББ зависи од узраста и стадијума ХББ у којем се 
болест дијагностикује (табела 4)(1, 5). До десете године живота најчешћи узрок 
су КАБУП. После десете године повећава се преваленција стечених обољења бу-
брега, од којих је најчешћа фокална сегментна гломерулосклероза.

Табела 4. Етиологија хроничне болести бубрега

ХБИ ТБИ
ЕТИОЛОГИЈА % %
Конгениталне аномалије бубрега и мокраћних путева 45-59 34-43
Гломерулопатије 5-14 15-29
Хередитарне нефропатије 10-19 12-22
Хемолитично-уремијски синдром 2-6 6-12
Цистичне болести бубрега 5-9 6-12
Исхемијске болести бубрега 2-4 2

Прогресија хроничне Болести БУБрега

ХББ је иреверзибилно оштећење бубрега које може да прогредира до терми-
налног стадијума. Прогресија је варијабилна и зависи од основне болести, тј. тежи-
не примарног оштећења бубрега и постојања додатних фактора ризика. Америчка 
студија NAPRTCS у којој је учествовало више од 4000 болесне деце са ХББ, ста-
дијума 2–4, показала је прогресију од 17% у току једне и 39% у току 3 године после 
регистрације, са средњим временом од 4,5 година до почетка ТБИ (6). Главни фак-
тори прогресије су хиперфилтрација, трајно повећана протеинурија, системска и 
ренална хипертензија, ренални депозити калцијума и хиперлипидемија. Повећана 
протеинурија и артеријска хипертензија су главни и независни фактори прогресије  
ХББ. Хиперлипидемија делује штетно, подстичући оксидационе поремећаје. 
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Хиперфосфатемија доприноси настанку метастатских калцификација у реналном 
интерстицијуму и крвним судовима. Пресудну улогу у прогресији болести бубрега 
имају тубулоинтерстицијумске промене (графикон 1).

Графикон 1. Прогресија ХББ

Објашњење графикона 1: Дисфункција подоцита или смањење њиховог броја (подоцитопенија) 
повећавају пропустљивост гломерулске филтрационе баријере (ГФБ) и тиме повећавају проте-
инурију. Подоцитопенија омогућава синехије ГФБ са Боувмановом капсулом и тиме олакшава 
трансудацију гломерулског филтрата у погрешном смеру, тј. у перигломерулски тубулоинтер-
стицијум, у који доспевају активни молекули: албумини, липиди, комплемент и реактивни ра-
дикали кисеоника. Смањењем ефективних нефрона, резидуални нефрони пролазе кроз процес 
хипертрофије и хиперфилтрације. Повећана количина филтрата излаже тубуле повећаном раду 
и метаболизму, што доводи до прекомерне активације њихових ћелија. Активисане тубулске 
ћелије продукују цитокине који подстичу инфламациони одговор, нагомилавање екстрацелу-
ларног матрикса, дедиференцијацију епителних тубулских ћелија у миофибробласте и губитак 
перитубулских капилара. Све то резултира тубулоинтерстицијумском фиброзом, гломерулском 
склерозом, односно даљим смањењем броја нефрона. Хипоксија изазива повећану експресију 
факора раста који стимулишу фибробласте и дедиференцијацију епителијалних тубулских ће-
лија и нагомилавање екстрацелуларног матрикса. Активација ренин-ангиотензин система поја-
чава тубулоинтерстицијумско оштећење јер постгломерулском вазоконстрикцијом смањује 
перфузију перитубулских капилара. Ангиотензин 2 стимулише цитокине и факторе раста који 
изазивају фиброзу. Алдостерон директно и преко реактивних радикала кисеоника доприноси 
фиброгенези. Процес прогресије започиње критичним смањењем броја нефрона, после чега се 
процес иреверзибилно обнавља и појачава независно од примарне болести бубрега.
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закљУчак

ХББ је ретко али прогресивно и тешко оболење код деце. Најчешћи узрок 
су конгениталне аномалије бубрега и уринарног тракта, па затим хередитарне 
нефропатије. Повећана протеинурија и артеријска хипертензија су главни, не-
зависни фактори прогресије ХБИ.
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10.2. ПРЕТЕРМИНАЛНA БУБРЕЖНА 
ИНСУФИЦИЈЕНЦИЈА КОД ДЕЦЕ

емилија голубовић

Хронична бубрежна инсуфицијенција (ХБИ) је стадијум хроничне бу-
брежне болести (ХББ) са јачином гломерулске филтрације (ЈГФ) ипод 60мл/
мин 1,73м2. У почетном, раном, стадијуму ЈГФ је у распону 59-30мл/мин 1,73м2, 
даље снижење ЈГФ између 29-15мл/мин 1,73м2 дефинише праву претерминалну 
ХБИ. То је период развоја свих компликација услед недостатка хомеостазне и 
ендокрине функције бубрега (поремећај водено-елекролитног статуса, кошта-
но-метаболичких компликације, поремећаја раста, развоја кардиоваскуларних 
компликације, анемије и др). То је истовремено и период када се терапијом неке 
од ових компликација могу превенирати, с обзиром да се уласком у терминал-
ну фазу ХБИ често иреверзибилно погоршавају (1). Прогресија болести је уско 
повезана са постојањем хипертензије и протеинурије.

клиничке карактеристике хБи

електролитни и ацидобазни поремећаји

Смањена концентрациона моћ бубрега узрок је појави полиурије, поли-
дипсије и склоности ка дехидратацији. Моћ одржавања равнотеже натријума и 
калијума губи се уласком у терминалну фазу ХБИ, док се ацидоза среће раније, 
обично при снижењу ЈГФ испод 25мл/мин/1,73м. Иако се углавном ради о бла-
жој ацидози (бикарбонати 15-22мЕq/l) она омета коштани метаболизам, раст, 
повећава мишићну разградњу и стимулише инфламацију. Стога је неопходна 
корекција бикарбоната на циљне вредности, изнад 22мЕq/l (2) .

Метаболичка болест костију (МбК)

Веома рано, у почетку без клиничких симптома, развија се метаболичка бо-
лест костију (МБК). Ренална остеодистрофија је (РОД) само један њен сегмент. 
Поремећај коштаног метаболизма у ХБИ није ограничен на скелетни систем, 
прате га током времена ектопичне калцификације органа и крвних судова које 
детерминишу животну прогнозу болесника (3,4). Праћење калцијума, фосфо-
ра, паратхормона (ПТХ), витамина Д у серуму и њихових ефеката на дигестив-
ни, коштани систем и на бубрег неопходно је у превенцији развоја озбиљних 
компликација. У најранијем стадијуму ХБИ смањен је ниво калцитриола (1,25 
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(ОН)2D3) а повећана синтеза фибробластног фактора раста 23 (FGF23) од стра-
не остеоцита. FGF23 уз неопходни лиганд клото (Klotho) активира рецепторе 
на тубулима интензивно стимулишући фосфатурију. Овај најважнији фосфа-
турични хормон реагује на пораст фосфата у серуму, истовремено инхибира 
активност 1-алфа хидроксилазе у бубрезима и блокира превођење калцидиола, 
25(ОH)D3, у калцитриол 1,25(ОH)2D3. Калцитриол на нивоу црева стимулише 
ресорпцију калцијума и фосфора, у условима његове мање синтезе потенцира 
се хипокалцемија. Невезано за FGF23, при снижењу ЈГФ испод 50мл/мин/1,73м2 
бубрег не може да конвертује калцидиол у калцитриол, ниво калцитриола у 
серуму смањује се већ при благој редукцији ЈГФ, а у трећем стадијуму ХББ 60% 
деце има дефицит овог хормона. Глобални дефицит серумског калцидиола ус-
лед недостатка у исхрани, недовољног излагања сунцу, или гојазности не зао-
билази децу са ХБИ. Сматра се да 40-77% има ниво калцидиола у серуму испод 
30ng/ml, што говори о смањеним резервама витамина Д. 

Са смањењем ЈГФ смањена је елиминација фосфата, а хиперфосфатемија 
додатно инхибира 1 алфа хидроксилазу и стимулише лучење ПТХ. Висок ПТХ 
и FGF23 редукују ново калцидиола а стимулишући ензим 24 хидроксилазу по-
већавају 24,25 дихидрокси Д3 уместо 1,25 дихидрокси Д3. Дефицит калцидиола, 
калцитриола, хипокалцемија и хиперфосфатемија су узрок развоја секундар-
ног хиперпаратиреоидизма (СХПТ). Паратхормон транзиторно коригује хипо-
калцемију ресорпцијом костију, стимулацијом 1-алфа хидроксилазе и повећа-
ном реапсорпцијом калцијума из примарног филтрата, али дугорочно висок 
ниво хормона је одговоран за развој РОД по типу остеитис фиброза цистика и 
васкуларне калцификације. 

Може се рећи да је нормалан серумски ниво калцијума и фосфора скупо 
плаћен високим нивоима FGF23 и ПТХ. Са пропадањем бубрежне функције ја-
вља се резистенција на ПТХ, да би се одржала хомеостаза костију потребни су 
све већи нивои ПТХ, уз појаву секундарне хиперплазије паратироидних жлез-
да и ризик за развој аутономног ослобађања хормона у тзв. терцијарном хипер-
паратироидизму. Додатни разлози развоја МБК су смањење броја рецептора за 
витамин Д у паратиреоидним жлездама и смањена осетљивост рецептора за 
калцијум (CaSR) у костима, бубрезима и паратиродним жлездама (4,6).

Терапија МБК подразумева дијетални режим са мање фосфата, употребу ле-
кова који смањују ресорпцију фосфата у цревима и активне метаболите вита-
мина Д који би супримирали СХПТ. Дозвољени унос фосфата од 400мг код деце 
тешке до 10кг и до 1000мг код адолесцената и веома је захтеван за болеснике, с 
обзиром на богатство хране у фосфатима, па се ради корекције хиперфосфате-
мије додају лекови који везују фосфате из хране. Најчешће се користе препарати 
калцијума (калцијум карбонат или ацетат) а најбољи су они који не садрже кал-
цијум - севеламер хлорид или карбонат, јер смањују развој хиперкалцемије. 

Уз истовремену употребу аналога витамина Д и препарата калцијума могућа 
је појава хиперкалцемије, која супримира лучење ПТХ и доводи до адинамијске 
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болести костију. Терапија аналозима витамина Д није дозвољена у условима хи-
перфосфатемије. У претерминалном стадијуму ХБИ користе се алфакалцидиол 
или калцитриол у дози која зависи од нивоа ПТХ у серуму, уз тромесечну кон-
тролу серумског калцијума, фосфора, алкалне фосфатазе и ПТХ. Препоручене 
дозе калцитриола од 2. до 4. стадијума ХББ у односу на очекивани ПТХ дате су 
на табели 1.

Табела 1. Дозе калцитриола у односу на ПТХ у ХББ2-4

Стадијум ХББ ПТХ pg/ml Калцитриол
2 ≥70 до 10кг: 0,05μg на 48h
3 ≥70 10-15кг: 0,1-0,15μg на 48h
4 ≥110 преко 20кг: 0,25μg дневно

(преузето из рефeренце 5)

У почетним стадујумима ХББ, уколико је ниво 25(ОH)D3 испод 30ng/ml 
саветује се супституција ергокалциферолом или холекалциферолом.

Застој у расту

Раст деце са ХБИ је успорен; до 50% деце са ЈГФ мањом од 25мл/мин 1,73м2 
је ниско, али и 22% оних са блажом редукцијом ГФ показују застој у расту. Како 
је у прве две године живота раст најинтензивнији (просечно 37цм/год, највећу 
редукцију раста ће имати управо деца са развијеном ХБИ у овом периоду, наро-
чито уколико је ЈФГ испод 20мл/мин1,73м2, уколико је истовремено присутна 
ацидоза или анемија или висок ПТХ. Терапија стероидима додатно успорава 
раст. Од треће године до пубертета расте се спорије, по 5-7цм годишње, а пу-
бертетско убрзање даје темпо од око 10цм годишње. Код деце са ХБИ пубертет 
касни 2-3 године, препубертетско убрзање је 50% спорије. Раст у току прве две 
године доминантно зависи од исхране, а хормони који утичу на постнатални 
раст су хормон раста (ХР), инсулину сличан фактор раста (ИГФ-1), док је за 
сазревање костију доминантан утицај полних хормона и тироидеје. 

Зашто деца са ХБИ успорено расту када се зна да је ХР код њих изнад нормал-
них граница услед смањеног реналног клиренса? Доказано је смањење густине 
и броја рецептора ХР у периферним ткивима. Поред рецепторског, значајан 
је и пострецепторски дефект ЈАК2/СТАТ активационих сигнала, уз повећану 
експресију SOCS супресорних супстанци које инхибирају сигнални систем 
ХР. Хормон раста је у серуму везан за носеће протеине, чији је клиренс такође 
смањен, те је мање слободног, функционалног ХР. Надаље, ХР своје ефекте ис-
пољава стимулацијом синтезе ИГФ1 у периферним ткивима, најинтензивније 
у јетри. Раст доминантно зависи од нивоа слободног ИГФ1. У циркулацији се 
ИГФ1 налази везан за своје носеће протеине (вр), 75% је у комплексу ИГФ1/вр3. 
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У ХБИ значајан пораст нивоа носећих протеина (до 150%) смањује слободни, 
ефективни ИФГ1 (6, 7). Осим измењене хормонске регулације деца у ХБИ расту 
спорије и услед анорексије, ограниченог избора саветоване хране, електролит-
ног поремећаја, ацидозе, анемије. Саветује се праћење телесне висине два пута 
чешће но код здраве деце. Уколико је телесна висина испод трећег перцентила 
за узраст и пол или је више од 2СД испод просека за одговарајући узраст и 
пол, или је скор стандардних девијација за брзину растења -2СД, уз отворене 
епифизе, може се планирати терапија хормоном раста. Контраиндикације за 
ови терапију су активна РОД, висок ПТХ, знатна сколиоза, малигнитет. Доза 
хормона раста је 28IJ/м2 недељно.

анемија

Анемија редовно прати ХББ, са преваленцијом од 20% у ХББ2 до 90% у 
ХББ4-5. Снижење ЈГФ за 5мл/мин смањује хемоглобин за 0,1гр/дл. Као раз-
лог анемије истиче се недостатак еротропоетина (Епо) који се доминантно 
ствара у бубрегу, али и резистенција коштане сржи на Епо, скраћени живот 
еритроцита, недостатак фолата, гвожђа, витамина Б12. У ХБИ ниво транс-
ферина у серуму је смањен на 30-50%, те је пренос гвожђа до коштане сржи 
успорен. Повећана синтеза хепцидина у уремијском инфламаторном миљеу 
доводи до смањене ресорпције гвожђа у цревима и мобилизације из депоа 
услед блокаде феропортина. Ниво феритина расте. У оболелих са ХБИ де-
фицит гвожђа постоји када је ниво феритина испод 100μg/л (код здравих је 
граница 30μg/л). Неопходно је праћење следећих параметара: хемоглобина, 
средњег волумена еритроцита, ретикулоцита, серумског гвожђа, трансфе-
рина, феритина, некада и процента циркулишућих хипохромних еритроци-
та. Препоручује се да хемоглобин буде изнад 110g/л, феритин већи од 100 
(до 500)μg/л, тотална сатурација трансферина (ТСАТ) већа од 20%. Супсти-
туција Епо у дози од 100-150Ј недељно и гвожђа 5-6мг/кг дневно основ је 
терапије постојеће анемије (7, 8).

исхрана У хБи

У лечењу деце са ХБИ осим нефролога, родитеља, социјалних радника и пси-
холога, веома важно место заузима нутрициониста. Неопходно је обезбедити 
100% енергетског уноса по РДА протоколима. Раст деце је супримиран уколико 
је енергетски унос мањи од 80% РДА. Саветује се 100-140% протеинског уноса 
(по идеалној телесној маси) у ХББ3 и 100-120% у ХББ4. Редукован унос протеина 
не доводи до успорења прогресије бубрежне слабости. По највећем броју прото-
кола, при снижењу ЈГФ испод 40мл/мин/1,73м2 додаје се фолна киселина (2,5мг 
код мањег а 5мг код детета старијег од 5 година). Унос хидро- и липосолубилних 



10. Нефрологија

211

витамина такође је 100% РДА, осим витамина А, који може довести до хипер-
витаминозе (9). Код деце са хипертензијом редукује се унос соли, а у регулацији 
калијума, осим дијете и измењивачких смола, неопходна је свакодневна елими-
нација столице, обзиром да се у ХБИ 30% калијума избаци столицом. Удео со-
цијалног радника и психолога је знатан у помоћи деци и породици .
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10.3. ТЕРМИНАЛНА БУБРЕЖНА 
ИНСУФИЦИЈЕНЦИЈА- ТЕРАПИЈА

Мирјана Костић

Појам терминална бубрежна инсуфицијенција (ТБИ) означава фазу 5 хро-
ничне бубрежне болести (chronic kidney disease –CKD, ХББ5) у којој је терапија 
замене бубрежне функције (ТЗБФ) неопходна да би се одржао живот болесника. 
Терминална бубрежна инсуфицијенција захтева комплексну и скупу ТЗБФ дија-
лизом или трансплантацијом бубрега као и примену супституционе и супортив-
не терпије. ТБИ је један од највећих глобалних здравствених проблема са бројним 
медицинским, социјалним и финансијским аспектима. У 2010. години, 2.6902 ми-
лиона адултних болесника је захтевало ТЗБФ. Процена је да најмање 2.284 ми-
лиона људи превремено умире у ТБИ јер им ТЗБФ није доступна. Највећи зјап 
између потребе и доступности ТЗБФ је у сиромашним земљама, посебно у Азији 
и Африци. Процена је да ће 2030 год. ТЗБФ бити потребна за 3.899-7.640 милиона 
болесника у ТБИ широм света (1). У односу на укупан број болесника који захте-
вају ТЗБФ педијатријска популација чини приближно 1%-2%.

инциденција и Преваленција

Постоји велика варијабилност у инциденцији и преваленцији ТБИ код пе-
дијатријских болесника међу различитим земљама света. Приближно 80% болс-
ника на ТЗБФ живи у развијеним регионима света (Европи, Јапану и Северној 
Америци), где је ТЗБФ доступна свој деци у ТБИ. У 2008 год. просечна инциден-
ција ТЗБФ код деце млађе од 20 год. била је око 9/мдп, са варијацијом од 4/мдп у 
Русији, 9,5/мдп у земаљама Западне Европе и Аустралији, 15,4/мдп у САД и 18/
мдп на Новом Зеланду (2). У периоду 2009-2011 год. инциденција ТЗБФ код деце 
узраста 0-14 год. у Европи је била просечно 5,5/мдп. Најнижа је била у Источ-
ној Европи (3,6/мдп), највиша у Северној Европи (8,1/мдп), а у Србији 5,2/мдп. 
Земље са вишом инциденцијом ТЗБФ започињу лечење у млађем узрасту (3). 
Инциденција ТЗБФ расте са порастом бруто домаћег производа (БДП) по ста-
новнику, а у негативној је корелацији са смртношћу новорођенчади као мером 
развијености и доступности педијатријске здравствене заштите. БДП по станов-
нику у Србији у периоду 2007 -2011. био је просечно нешто изнад 10.000 ЕУР, 
издвајње за здравство нешто мање од 7%, а смртност новорођенчади око 4,5/1000 
новорођених. Преваленција ТЗБФ је 65/мдп у Аустралији, Канади, Малезији и 
Западној Европи, а у САД 85/мдп, а у Европи 27,9/мдп. Према свим регистрима и 
инциденција и преваленција ТБИ у периоду детињства расте са узрастом. 
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модалитет тзБф

Иницијални модалитет ТЗБФ варира међу различитим нефролошким цен-
трима у свету, а зависи од искуства и техничких могућности центра. Иако су 
оба модалитета дијализе, перитонеумска (ПД) и хемодијализа (ХД) технички 
примењива код деце свих узраста, а трансплантација терапија избора, код 
највећег боја болесника ТЗБФ се започиње дијализом. Перитонеумска дијали-
за је најчешћи иницијални модалитет ТЗБФ у европским землаљама, Јапану, 
Турској и Тунису. У Европи, иницијална ТЗБФ код 50% болесника је ПД, код 
30% ХД и у око 20% преемтивна трансплантација. У САД, 60% болесника је 
на терапији ХД. Избор модалитета дијализе при започињању ТЗБФ условљен 
је узрастом болесника. ПД је терапија избора код деце млађег ураста, док код 
деце узраста 15-19 година то је ХД. Код 65-80% деце и адолесцената на ТЗБФ 
је учињена трансплантација бубрега (2). Приближно 20% болесника са ПД се 
преводи на ХД у току 6 година. Најчешћи разлог за инсуфицијентност ПД су 
понављани перитонитиси, код 43% болесника , а затим следе неадекватна УФ 
или субдијализираност, избор родитеља или болесника и инсуфицијенција 
приступа за дијализу. Само 5,9% деце у Северној Америци и 7,3% у Италији 
је на ПД дуже од 5 година. У Јапану тај проценат је чак 25. Оптимално време 
за започињање дијализе је индивидуално и зависи од процене не само јачине 
гломерулске филтрације већ и од волуменског статуса, биохемијских и метабо-
личких абнормалности, као и од и психосоцијалних фактора. У САД, просечна 
израчуната јачина гломерулске филтрације (ЈГФ) у време започињања дија-
лизе износи 8,2 ±4,1 мл/мин/1,73м² , а у Европи, код 42% болесника, 8-14 мл/
мин/1,73м² и код 24% изнад 14 мл/мин/1,73м². 

морталитет деце на тзБф

Иако се животни век деце у ТБИ значајно продужио са развојем тех-
ника дијализе и трансплантације бубрега, процене су да је морталитет код 
деце на дијализи 30-150 пута већи него у општој педијатријској популацији 
(4). Трансплантирани болесници имају 4 пута дуже преживљавање у односу 
на болеснике на дијализи (5). Преживљавање болесника 10 година након 
трансплантације бубрега у Србији је 96%. Очекивана дужина живота код 
деце на дуготрајној дијализи је краћа чак за 40-60 година . Дужина живота 
млађих адултних болесника на дијализи који су започели дијализу у периоду 
детињства је 38 година, а оних са функционалним графтом 63 година (6). У 
развијеним земљама света десетогодишње преживљавање педијатријских 
болесника на ТЗБФ је 79% - 82% (7), а најлошије је код деце узраста 0-4 го-
дине (3). 
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Исход деце са ТБИ у великој мери варира у различитим регионима све-
та, а условљен је социоекономским факторима. У САД, 75% педијатријских 
болесника у ТБИ се трансплантира унутар 3 године, у Европи 76,9% унутар 
4 године, а у Судану само 3,9% унутар 5 година од започињања ТЗБФ (3,8). 
Просечно време чекања на трансплантацију у Србији је 2 године. За чак 70% 
педијатријских болесника, према подацима публикованим 2008 године, ТЗБФ 
није била доступна у Вијетнаму, док у Нигерији уопште није била доступна 
педијатријским болесницима, према подацима из 2003. године (7). 

Водећи узроци морталитета педијатријских болесника на ТЗБФ су карди-
оваскуларне болести, код 30-40% и инфекције, код 20-50% смртних исхода. Са 
дужином дијализе повећава се ризик од кардиоваскуларних болести и преране 
смрти (9). 

морБидитет деце на тзБф

Кардиоваскуларни морбидитет

Кардиоваскуларни морбидитет повећава ризик од морталитета чак 1000 
пута. Фактори ризика за кардиоваскуларни морбидитет су: поремећај мине-
рала удружен са секундарним хиперпаратиреоидизмом, анемија, хронична 
инфламација, оксидативни стрес, хиперхомоцистинемија, хипоалбуминемија, 
дислипопротеинемија, хронично волуменско оптерећење. Дуготрајана експо-
зиција овим факторима ризика доводи до ендотелне дисфункције, сужења ар-
терија, екстраосеалних калцификација и ремоделовања и хипертрофије леве 
коморе. Хипертрофије леве коморе се описују код 30-80% деце на дијализи, са 
већом инциденцијом код деце на ХД у односу на децу на ПД. Ремоделовање 
леве коморе по типу концентричне хипертрофије је последица хипертензије 
а ексцентричне волуменског оптерећења, ретенције натријума и анемије. Чак 
57% деце на дуготрајној дијализи има хипертензију. Хронично волуменско оп-
терећење је фактор који значајно доприноси неконтролисаној хипертензији, 
посебно код деце на ХД. Преко 50% деце на дуготрајној дијализи је анемично. 
Анемија повећава ризик од смртног исхода за 52%.

ренална анемија

Ренална анемија је независан предиктор морбидитета и морталитета деце 
у ХББ, а њена корекција значајно поправља квалитет живота ових болесника. 
Реналну анемију, према доступним подацима у САД и Европи, има 50% деце 
на ХД и ПД (10). Линеарна корелација између Hb и јачине гломерулске фил-
трације показана је већ за ЈГФ испод прага од 43 мл/мин/1,73м² (на сваких 5 
мл/мин/1,73м² снижења ГФ долази до пада Hb за 0,3 г/дл). Ренална анемија је 
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доминантно последица неадекватне синтезе еритропоетина и апсолутне или 
функционалне дефицијенције гвожђа. Приближно 43-90% оболелих са ХББ 
5 на ХД има дефицијенцију гвожђа. Кумулативни годишњи губитак гвожђа 
код ХББ 5 на ХД болесника је 1,6 г/1,73м² и 0,9 г/1,73м² код ХББ 5 на ПД 
болесника. Преваленција дефицијенције витамина Б12 и фолата је 10% код 
болесника у ХББ 5 на ХД. Остали фактори који доприносе реналној анемији 
су: инфламација, губитак крви, хиперпаратиреоидизам, малнутриција, хемо-
лиза, лекови и др. 

Код деце са ХББ постоје различите препоруке којима се дефнише анемија 
на основу вредности хемоглобина. Оптималан ниво Hb за децу на ХД није по-
знат. Према подацима у САД, преваленција Hb испод 11 г/дл је између 33% и 
54% код болесника у ХББ 5 на ХД и између 31% и 70% код болесника у ХББ 5 
на ПД. Тренутно нема публикованих европских водича за терапију анемије код 
деце са ХББ5, осим за децу на ПД код које је препоручен циљна Hb бар 11 г/
дл. (10,11). Према подацима регистра European Society for Paediatric Nephrology 
(ESPN)/European Renal Association-European Dialysis Transplant Association 
(ERA-EDTA) из 2012 године просечан Hb код болесника на дијализи је био 10,8 
г/дл. У Србији просечан ниво Hb код деце на ХД био је 10,4 г/дл. Hb је је био 
виши код старије деце и виши код деце на ПД у односу на децу на ХД. Пока-
зана је независна веза нивоа феритина и паратиреоидног хормона (ПТХ) са 
Hb. Највише средње вредности Hb биле су код деце са феритином између 25 
и 49 нг/мл. и ПТХ испод 50 пг/мл. Ниво феритина мањи од 25 нг/мл удружен 
је са најнижим вредностима Hb (10,8 г/дл). Показана је и корелација Hb са ал-
буминемијом (за сваки пораст албумина од г/дл, ниво Hb расте за 0,056 г/дл ). 
Болесници са анемијом су имали значајно виши систолни крвни притисак него 
болесници са Hb унутар циљног опсега. Највећи број дијализних болесника 
био је на терапији агенсима за стимулацију еритропоезе (АСЕ) (91.2%), а 57,3% 
на терапији гвожђем, од чега 59,6% деце на терапији АСЕ (12).

Терапија реналне анемије код деце у ХББ5 подразумева заправо наставак 
већ започете терапије реналне анемије у ранијим фазама ХББ а заснована је на 
примени АСЕ и супституцији препаратима гвожђа, витамина Б12 и фолата. За 
болеснике у ХББ 5 на ХД са анемијом тестирање за анемију врши се бар један-
пут месечно а подразумева комплетну крвну слику са апсолутним бројем рети-
кулоцита, одређивање серумског феритина и сатурације трансферина (САТ). 
За све педијатријске ХББ болеснике са анемијом који нису на терапији препра-
тима гвожђа или АСЕ препоручује се гвожђе пер ос ( или и.в. код ХББ 5 на ХД 
болесника) када је САТ < 20% и феритин > 100 мг/мл. За болеснике на АСЕ који 
не добијају суплементацију гвожђем, препоручује се пер ос гвожђе (или и.в. код 
ХББ 5 на ХД) за одржавање САТ >20% и феритина > 100 мг/мл. Не препоручује 
се рутинска суплементација гвожђем код болесника са САТ већим од 30% и 
феритином већим од 500 нг/мл. При започињању терапије АСЕ неопходна је 
индивидуална процена Hb. Циљ корекције анемије је одржавање хематокрита 
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између 33% и 36%, Hb између 11 и 12 гр/л. Ово се постиже и.в. или с.ц. давањем 
рекомбинантног еритропоетина (rHuEPO, 100-300 ј/кг/недељно) и препарати-
ма гвожђа (пер ос 2-3- максимално. 6 мг/кг/дан) или и.в. фероглуконатом (1,5 
мг/кг или 3 мг/кг) код болесника на терапији АСЕ (13,14). 

поремећај метаболизма минерала и костију (CKD-MBD) 

CKD-MBD (CKD-mineral and bone disorder (CKD-MBD) се дефинише као 
системски који настају као последица хроничне болести бубрега, а манифестују 
се : 1. абнормалностима калцијума, фосфора, паратиреоидног хормона или ме-
таболизма витамина Д ; 2. абнормалностима у хистологији, линеарном расту и 
чврстини кости, и 3. васкуларним или калцификацијама других меких ткива. Ре-
нална остеодистрофија је термин који описује хистолошке промене на костима 
које настају у ХББ, те представља само један аспект CKD-MBD. Иако је биопсија 
костију (хистоморфомертрија) неопходна за дефинитивну процену типа ренал-
не остеодистрофије („турновер“-промет, минерализација и волумен) ова проце-
дура се не користи рутински у клиничкој пракси. Поремећај у метаболизму ми-
нерала као и структури и саставу костију је значајан проблем деце на дијализи, а 
проблеми везани за кости, укључујући болове, деформитете костију, фрактуре, 
успорење брзине раста и заостатак у расту негативно утичу на квалитет њиховог 
живота. Повећан морбидитет и морталитет су такође условљени поремећајем у 
метаболизму минерала, у првом реду екстраскелетним васкуларним калцифика-
цијама. Тренутна терапија CKD-MBD базирана је на концепту постизања и одр-
жавања оптималног плазматског нивоа паратиреоидног хормона, који би треба-
ло да је у опсегу који обезбеђује нормалан промет костију, без повећања ризика 
од екстра-скелетних калцификација. Ризик од екстра-скелетних калцификација 
расте и са снижењем, али и са повећањем промета костију (15). 

Паратиреоидни хормон. Секундарни хиперпаратиреоидизам је честа ком-
пликација код болесника у ХББ5 на дијализи. ПТХ расте од ХББ3. Хиперпара-
тиреоидизам код болесника у ХББ доводи до повећаног промета костију удру-
женог са фиброзом костне сржи и поремећеном минерализацијом кости. Код 
неких болесника ПТХ је супримиран, што има за последицу снижен промет 
костију или адинамичну болест костију. Препоручен оптимални ниво ПТХ 
код болесника на дијализи је у опсегу 2-9 пута вишем од горњих вредности 
референтног опсега. Терапија секундарног хиперпаратиреоидизма подразу-
мева оралну примену соли калцијума, повећање концентрације калцијума у 
дијализној течности, примену препарата витамина Д и параидектомију. Избор 
лекова заснован је на серумским нивоима калцијума и фосфора. Доза агена-
са који везују фосфор прилагођава се тако да се постигне контрола ПТХ, а не 
поремеете нивои калцијума и фосфора. Код болесника са хиперкалцемијом 
и хиперфосфатемијом или снижењем ПТХ два пута испод горњих вредности 
нормалног опсега смањују се дозе или потпуно укидају препарати витамина Д. 
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Код болесника са тешким хиперпаратиреоидизмом, који се не може контрли-
сати фармаколошком терапијом, индикована је параидектомија. Показано је да 
су васкуларне абнормалности много ређе код деце на дијализи са вредностима 
ПТХ мањим од двоструког износа горњих вредности нормалног опсега. Хи-
перфосфатемија и висок производ калцијума и фосфора су токсични за васку-
латуру, као и висок или низак ниво витамина Д.

Фосфатемија. Код болесника у ХББ 4-5 на дијализи биланс фосфора је по-
зитиван те је терапијски циљ снижавање високог серумског фосфора и одр-
жавање серумског калцијума. Ово подразумева редукцију уноса фосфора хра-
ном, редукцију интестиналне апсорпције коришћењем агенаса који везују фос-
фор, а код деце на дијализи повећање клиренса фосфора продужењем трајања 
дијализа. Код болесника на дијализи препоручује се снижавање фосфора на 
нормалне вредности серумских концентрација и одржавање калцијума уну-
тар распона нормалнх вредности. Севеламер и калцијум карбонат су једини 
агенси који везују фосфор а који су били примењивани и испитивани код деце 
на дијализи. У присуству хиперфосфатемије и перзистентне или рекурентне 
хиперкалцемије, препорука је да се не примењују агенси који везују фосфор на 
бази калцијума као ни витамин Д.

Витамин Д. Поред улоге у одржању хомеостазе минерала витамин Д има 
бројне плејотропне екстра-скелетне ефекте, као што су модулација ендотелне 
функције, имунорегулације, инфламатарног одговора и регулација ћелијског 
циклуса. Код болесника у ХББ 5 на дијализи, серумски ниво 25-хидроксихоле-
калциферола је низак, а примена препарата витамина Д има за циљ корекцију 
поремећене хомеостазе минерала и снижење ризика од развоја и прогресије 
секундарног хиперпаратиреоидизма.

системске Последице УдрУжене са CKd-mBd

васкуларне калцификације

Дијагноза CKD-MBD укључује и детекцију екстраосеалних калцификација 
(артериоларне, валвуларне и миокардне). Описују се два типа васкуларних кал-
цификација: предоминантно интималне (атеросклеротичне) и предоминантно 
у медији (артериосклеротичне). Код деце са CKD5D преваленција васкуларних 
калцификација је 20%, а код младих адултних болесника који су започели дија-
лизу у педиоду детињства, приближно 90%. 

Заостатак у расту

Заостатак у линеарном расту код деце је кардинални знак прогресије CKD 
и CKD-MBD. Тако, просечан заостатак раста деце са са ЈГФ између 50-70 мл/
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мин/1,73м² је једна стандардна девијација (СД), са ЈГФ измењу 25-40 мл/
мин/1,73м² 1,5 СД, а у време започињања дијализе 1,8 СД. Млађи болесници, 
дечаци, и болесници који су пре започињања дијализе били трансплантирани 
су под већим ризиком од заостајања у расту. Препорука је да се код одојчади 
са CKD 2-5 дужина мери на 3 месеца, а код деце након 2. године линеарни раст 
процењујњ бар једанпут годишње. Низак раст значајно утиче на квалитет жи-
вота и психосоцијални развој деце у терминалној бубрежној инсуфицијенцији 
, али и одраслих који су започели са ТЗБФ у детињству, тако да није случајно да 
се лонгитудинални раст узима као показатељ квалитета ТЗБФ код деце са ХББ. 
Скорашњи подаци показују да 43% болесника који су започели ТЗБФ у педиоду 
детињства нису достигли очекивану адултну висину (16). Према подацима из 
ESPN/ERA-EDTA регистра, 45,9% педијатријских болесника на дијализи и 38,9% 
трансплантираниих болесника педијатријског узраста има низак раст (17). 

Терапија заостатка у расту код деце у ТБИ подразумева адекватну исхрану, 
корекцију дефицијенције воде и соли као и метаболичких абнормалности. У 
условима перзистентног заостатка у расту индикована је примена рекомбина-
ног хормона раста (rHR). Критеријуми за започињање терапије rHR различити 
су у различитим водичима. Према KDOQI препорукама, примена rHR индико-
вана је код деце са: а) скором стандардне девијације (ССД) за висину мањим од 
-1,88 или б) висином за узраст мањом од 3 перцентила и ССД за брзину раста 
за узраст мањом од -1,88 или в) брзином раста за узраст мањом од 3 перценти-
ла. Критеријуми за започињање терапије rHR, према Аустралијском водичу су 
знатно блажи. Свој деци у CKD се препоручује терапија rHR ако су висина и 
брзина раста испод 25 перцентила за узраст. 

Иако је ефикасност и безбедност терапије rHR код деце на ТЗБФ недвосмис-
лено показана, његова примена је и даље ограничена. Само 26,0% деце ниског 
раста на дијализи и 8,9% трансплантиране деце ниског раста у Европи је било 
лечено rHR у периоду од 2007. до 2011. године (17). Према извештају Chronic 
Kidney Disease in Children (CKiD) из 2014. године само 23% деце у ХББ са заостат-
ком у расту (СДС за висину < −1.88) прима терапију rHR (18). Доступност тера-
пији rHR као и просечан СДС за висину током ТЗБФ, на почетку терапије, као и 
СДС за финалну-адултну висину у позитивној су корелацији са бруто домаћим 
производом по глави становника у различитим земљама Европе (17). У Србији у 
периоду од 2007. до 2011. године низак раст ( ССД за висину мањи од -2) је имало 
54,3% деце на дијализи и 40,8% након трансплантације. Просечан ССД за висину 
на почетку ТЗБФ био је -1,63 а за финалну висину -1,69 код 82 болесника. ТЗБФ 
је започета у просечном узрасту од 8,1 године а финална висина процењена је 
након просечно 2,0 године терапије дијализом и 2,6 године након транспланта-
ције бубрега. Хормон раста је био доступан за 42,4% деце са ниским растом на 
дијализи и само за 9,6% деце са ниским растом после трансплантације. 

Лечење деце у ТБИ дијализом и трансплантациом подразумева ангажовање 
мултидисциплинарног тима који поред педијатара нефролога и обучених сестара 
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укључује и дијатетичара, трансплантационог хирурга, дечјег уролога, интервент-
ног радиолога, анестезиолога, фармацеута, васпитача, учитеље и наставнике, 
психолога и социјалног радника. Доступност похађања школе у болничким ус-
ловима током хемодијализе и продужених хоспитализација посебно је значајно. 
Према опште прихваћеном ставу и свим подацима из литературе, препорука је 
да се ТЗБФ спроводи у специјализованим педијатријским центрима. У Србији се 
са ТЗБФ започело 1968. године и то ПД. Први и једини специјализовани центар 
за хемодијализу деце у Србији основан је 1980. године на Универзитетској дечјој 
клиници у Београду. Прва трансплантација бубрега у Србији обављена је 1986. 
године у овом центру. Центар за хемодијализу и трансплантацију бубрег „ Проф. 
др Милана Поповић-Роловић“ у Универзитетској дечјој клиници у Београду рас-
полаже сим капацитетима за ТЗБФ свој деци у ТБИ са територије Србије, а резул-
тати лечења компарабилни су са резултатима у земљама са много већим БДП-ом 
и издвајањем за зравствену заштиту.
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11.1. УЛОГА ПЕДИЈАТРА У ПРАЋЕЊУ 
ПСИХОМОТОРИЧКОГ РАЗВОЈА  
ОДОЈЧЕТА И МАЛОГ ДЕТЕТА

никола димитријевић, драгана богићевић

Главни циљ психомоторичког развоја деце у раном узрасту је самостални 
ход, остваривање фине мануелне манипулације, уз адекватни ментални и со-
цијални развој. Познавање овог динамичног процеса је неопходно ради раног 
окткривања поремећаја развоја, адекватнe рехабилитацијe и откривање узро-
ка. Педијатри у примарној здравственој заштити имају највећу улогу у оства-
ривању овог циља. Непознавање нормалног психомоторичког развоја деце ра-
ног узраста може да доведе до погрешне дијагнозе и непотребних испитивања 
и рехабилитације (1). 

Основне карактеристике хумане еволуције, поред морфолошког раз-
воја, јесу остваривање развојних и физиолошких способности и промене у 
понашању. Антрополошки налази указују да је усправни ход остварен код 
људске врсте пре 70.000 година. Процес исправљања из четвороножног у 
двоножни став („бипедализам“) је трајао јако дуго, 2-2,5 милиона година 
и праћен је великим променама у локомоторном апарату, ради ослобађања 
руку за грубу и фину манипулацију (2). Све ове промене су праћене по-
већањем величине мозга и знатно сложенијом анатомско-функционал-
ном организацијом (социјално учење, развој говора, емоционални развој, 
друштвено груписање). 

Психомоторички развој деце се одвија знатно спорије у односу на наше не-
посредне претке (шимпанзе, гориле) и четвороножне сисаре. Најбржи развој 
се остварује у првој години живота. Адаптивно понашање је сложен процес 
односа јединке и околине, и може да се класификује кроз следеће категорије-
миљоказе: а) груба моторика; б) фина моторика; в) говор; г) социјално-емо-
тивни развој; вид и слух. Стицање вештина и напредак у развоју се одиграва у 
правилном редоследу, следећи кранио-каудално и проксимално-дистално на-
предовање. Фактори који детерминишу остваривање миљоказа (прекретница) 
и стални напредак у развоју су генетски и социјално окружење. Индивидуални 
темпо развоја је прво и основно правило у неуролошком прегледу деце. Друго 
значајно правило је утврђивање сталног напретка у остваривању миљоказа. 
Зато је боље процењивати развојну старост детета, без „ригидног“ упоређи-
вања са хронолошком старошћу. Дете може да прохода са 9 месеци, али и са 20 
месеци, може да „касни“ са говором до краја друге године, а потом, убрзаним 
развојем у кратком периоду, може да престигне вршњаке у квалитету говора 
који су знатно раније почели са развојем ове функције. 
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Основни моторички миљокази који се најлакше процењују јесу: 1) неона-
тални период, у којем доминирају „примитивни“ рефлекси, који се временом 
замењују вољним покретима; 2) контрола главе се остварује од 3 – 6 месеца; 3) 
седење и потпорна реакција руку: 8,5-11 месеца; 4) стајање и ход: 11-20 месеца 
живота (3). Ове миљоказе у назначеном периоду остварује 90% деце.

Узраст (месеци) Радња

ГРУБА МОТОРИКА (90% одојчада може да изведе наведену радњу)

2,5 Подиже главу за 450 лежећи потрбушке

3,5 Подиже главу за 900

4,5 Потрбушке се подиже груди, ослаљајући се на подлактице, касније 
на испружене руке

6 Када се доводи у седећи положај глава не заостаје

8-9 Седи без ослонца

10 Стоји уз придржавање

11 Само заузима седећи положај

12-14 Стоји кратко без придржавања. Хода уз намештај

До краја 12. месеца живота мањи број деце може самостално да стоји и хода, остала ово 
остварује у каснијим месецима.

ФИНА МОТОРИКА

3 Отвара шаке, држи играчку неколико секунди

5,5 Открива шаке као део тела, „плете ручицама“

7,5 Држи флашицу, пртребацује играчку из руке у руку 

10,5 Присутна опозиција палца (горња граница 12 месеци) 

13 Обавља финије и прецизније покрете

ВИД

2,5 Видно поље 900

4 Видно поље 1800

5 Активни покрети очију, дуго фиксира предмете, посеже за играчком

8 Реагује на јак звук окретом главе

СЛУХ – добро чује на рођењу, јер је завршена мијелинизација слушних путева.

ГОВОР

2 Изговарање самогласника

3 Гукање

8 Изговарање појединих сугласника, „разговор“ са играчкама

10 Изговарање слогова и кратких речи„ма-ма, та-та“

12 Изговарање 2-3 речи чијег је значења свесно, имитирање слогова, 
речи, гласова
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ПСИХО-СОЦИЈАЛНИ РАЗВОЈ

2 Смеје се као реакција на говор и гестикулирање присутне особе 

5 Спонтано се смеје, отвара уста да добије оброк

8 Концентрише се на једну ствар у датом времену (ако му се истовре-
мено дају две играчке, узеће само једну и разгледати)

9 Открива облик, тежину, димензије предмета

10 Разликује стране од укућана, стидљив према новим лицима. Опире 
се када му се узима играчка из руку

13 Изражава своје жеље, реагује на музику или када се позове именом

Наведени миљокази нормалног психомоторичког развоја су грубо оријен-
тациони. Индивидуалне варијације су велике. Без обзира на неуједначене 
стандарде у литератури, обавеза педијатра је да познаје основе психомото-
ричког развоја одојчета и малог детета. Важан је савет родитељима о начи-
ну понашања и стимулације детета, правилан избор играчака (4). Изостанак 
једне функције се не може увек процењивати као апсолутни знак психомото-
ричке ретардације (пузање). 

У сваком узрасту су слабовидост (слепило) и глувоћа патолошки налази. Деца 
са микро/макроцефалијом у малом проценту могу да имају нормални развој. 

Стадијуми психомоторичког развоја су: I стадијум, 0-1 месец; II стадијум, 
2-3 месец; III стадијум, 4-6 месеци; IV стадијум, 7-9 месеци; V стадијум, 10-12 
месеци; VI стадијум, 2-3 година. Дијагноза психомоторичке ретардације може 
да се постави уколико дете касни у развој за више од 2 стадијума.

У пракси се често јављају као „патолошки налази“ хипо/хипертонија. У 
већини су ово нормалне, индивидуалне варијације, али се велики број деце 
подвргава физијатријском третману.

Најчешћи патолошки знаци који се срећу и који са великом вероватноћом 
указују на поремећај психомоторичког развоја: 

Први месец: отежано храњење, слабо сисање, не реагује на јаку светлост, не пра-
ти на 30-50 цм, не реагује на јак звук, изразито је млитаво или појачаног тонуса.

Три месеца: одсуство контроле главе, не прати погледом, не смеје се и не 
реагује на јак звук, не реагује на нова лица.

4-7 месец: јако млитаво или хипертонично, не контролише добро главу, не 
седи уз потпору, не рагује на звук или осмех, не хвата играчке, не радује се ро-
дитељима.

8-12 месец: не пуже, јасна асиметрија покрета, не тражи играчке које су 
склоњене из видног поља, без оглашавања, без гримаса и показивања прстом 
на предмете.

13-24 месец: не хода до 18 месеца, не имитира речи и покрете, не изговара 6 
речи са 18 месеци или двосложне речи са 2 године, не разуме просте наредбе, 
губитак претходно остварених миљоказа.
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За процену психомоторичког развоја постоји више водича, табела, мапа 
(Bayley, Denver II, развојне мапе)(5). Од значаја би било да се уради водич психо-
моторичког развоја који одговара нашој средини или да се модификују постојећи, 
и да буду саставни део документације у примарној здравственој заштити. 

Уколико се посумња да дете не остварује развој у очекиваним границама 
потребно је да се изврши консултација у вишем реферетном центру. Уколи-
ко се потврди заостајање у развоју, од специфичности налаза врши се даља 
консултација физијатра, логопеда, психолога и организација испитивања и 
рехабилитације. 
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11.2. ЕНЦЕФАЛИТИС СА АНТИТЕЛИМА ПРОТИВ 
РЕЦЕПТОРА ЗА НМДА

Марија Кнежевић-поганчев

Анти НМДА (Н-Метил Д-аспартат) рецептор енцефалитис (АНМДАрЕ) 
јесте акутна форма енцефалитиса, изазвана аутоимунском реакцијом на НР1-
НР2 субјединицу НМДА рецептора (НМДАр). Описан је 2005. године код младе 
жене са оваријалним тератомом као болест са нападима, променом стања свес-
ти и централном хиповентилацијом. Препознавањем АНМДАр, аутоимунског 
инфламаторног синдрома централног нервног система и реакције различитих 
антигена са НМДА рецепторима Josep Dalmau га је дефинисаo 2007. године као 
форму аутоимунског лимбичког енцефалитиса (1). 

еПидемиологија

АНМДАрЕ се јавља претежно код младих особа, чешће азијског или африч-
ког порекла. У склопу паранеопластичког синдрома удружен је најчешће са те-
ратомом оваријума, али и тумором триоидеје, карциномом плућа, дојке, дебелог 
црева и неуробластомом. Код деце је ређе у склопу паранеопластичког синдро-
ма. Инциденција АНМДАрЕ није позната. Он чини 30-60% енцефалитиса деце 
средњег узрата 8 (3-17) година. Недовољно је препознат, мада се наводи да је 
чешћи од енцефалитиса проузрокованог вирусом херпес симплекса (ХСВ) (2). 

етиологија

Аутоимунска реакција се описује као водећи узрок енцефалитиса (34%), 
у односу на инфективну (30%) и непознату етиологију (28%) (3). Непаранео-
пластичка етиологија АНМДАрЕ је значајно чешћа код деце. Иницијално је 
посматран као аутоимунска реакција након херпес симплекс вирус енцефали-
тиса због развоја антитела (Ат) на НМДА рецепторе. 

Патологија

НМДА рецептори су одговорни за контролу електричне активности мозга, 
као и за функцију критичког расуђивања, перцепцију реалности, међуљудских 
односа, формирање и потискивање памћења и контролу аутономних функција. 
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Ат на НМДАр мозга могу бити продукована као укрштена реакција са НМДАр 
тератома који садрже различите типове ћелија, укључујући и ћелије мозга, са 
временском дистанцом током које се може развити имунолошка толеранција. 
Код пацијената који немају туморе дискутују се други аутоимунски механи-
зми, интратекална продукција Ат и генски детерминисана аутоимуност. Дифу-
зија АНМДА Ат кроз хематоенцефалну баријеру је значајно виша код акутне 
инфламације. Може бити и ефекат кортикотропин-ослобађајућег хормона на 
промену пенетрантности хематоенцефалне баријере у акутном стресу, као и 
последица хипертензије која доведи до екстравазације Ат у ликвор (4). 

Имуноглобулин G поткласе G1 се везује на НР1 субјединицу НМДАр и 
доводи до тешког (али реверзибилног) оштећења површине НМДАр и мож-
дане функције:

редукцијом дензитета НМДАр на постсинапричком дугмету, зависно од •	
интернализације рецептора и укрштене реакције,
директним антагонизмом НМДАр сличним Ат, фармаколошким блока-•	
торима рецептора, као што су пенициламин и кетамин, 
активисањем каскаде комплемента класичним путем (интеракцијом ан-•	
титело-антиген) и субсеквентне смрти ћелије (4).

клиничка Презентација

Продром се описује код 50% деце као грипозно стање са главобољом, инфек-
ција горњих респиратоних путева или гастроинтестинална болест, данима и месе-
цима пре појаве АНМДАрЕ. Независно од иницијално презентованих симптома, 
током 3-4 недеље болести развије се три или више група симптома: психијатријски 
симптоми, поремећај меморије, поремећај говора, напади, дискинезије, поремећаји 
стања свести, нестабилност аутономног система и поремећај вентилације (5). 

Код деце се најчешће јављају неуролошки симптоми (70%), промене у по-
нашању (30%), напади (90%), а затим когнитивне промене (41%), оштећење 
меморије и проблеми у говору. Иницијална доминација психијатријске пато-
логије, значајно чешћа код одраслих и изоловано присутна код 7% оболелих 
компликује препознавање и дијагнотиковање АНМДАрЕ (6). Чести су поре-
мећај памћења и краткотрајно запамћивање, поремећај когнитивних функ-
ција и понашања, конфузност процеса мишљења, халуцинације (визуелне и 
слушне), делузије, дезинхибирано понашање (агресија, агитираност) и поре-
мећаји спавања. Психијатријски поремећаји често импонују као реакција на 
лекове, серотонински синдром, малигни неуролептички синдром или неу-
ропсихијатријска форма системског еритемског лупуса.

Напади су код деце жаришни или генерализовани, конвулзивни/некон-
вулзивни епилептички статус. Антиепилептичка терапије је често неуспешна 
(41%) до укључивања прве линије специфичне имунотерапије.
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Поремећаји моторичке активности до појаве спазама целог тела, могу бити 
тако снажни и тешки да доводе до комплетне онеспособљености детета са сли-
ком кататоније и захтевају седацију и релаксацију. Честе стереотипије се тешко 
диференцирају од епилептичких напада. Карактеристичне су орално-лингвал-
но-фацијалне дискинезије, конзистентни семирепетитивни покрети гримаси-
рања, жвакања, ударања, кататонија, хореа, ригидност, дистонија лица и/или 
екстремитета и тремор.

Дисфункције аутономног нервног ситема се јавља код 40-50% деце. Нај-
чешће се манифестују хиперсаливацијом, знојењем, нестабилним пулсем и те-
лесном температуром, поремећајем респирација (хиповентилацијом) и крвног 
притиска и губитком контроле сфинктера.

Поремећај говора са мутизмом и ехолалијама, јавља се код преко 80% деце, 
а нису ретки ни поремећаји слуха и вида. 

Крајем првог месеца болести смењују се периоди агитације и кататоније са 
смањењем реактивности до коме, уз потенцирање напада, абнормалних пок-
рета, одсутности, хипертоније и ригидности, девијације булбуса и аутономне 
нестабилности. Опоравак је спор, траје недељма и месецима, са могућим рела-
псима, нарочито код касно постављене дијагнозе (7). Преживели имају у вели-
ком проценту амнезију за болест као последицу прекида синаптичке пластич-
ности која је значајна за меморију и процес учења (8). 

дијагностиковање

Дијагноза се поставља сарадњом педијатра, инфектолога и психијатра, а 
потврђује је присуство НМДАр Ат у ликвору и серуму, доказивање специфич-
них IgG Ат на НМДАр индиректном имунофлуоресценцијом. Титар аНМДАр 
Ат корелира са клиничком сликом болести и остаје висок код неповољног ток 
болести и релапса. 

У ликвору (94%) се налази лимфоцитна плеоцитоза, ређе протеинорахија. 
Уколико нису потврђена Ат НМДАр у ЦСТ а присутна су у серуму саветује се 
потврда везивањем Ат за антиген на живом моделу (HEK239 култуа ћелија, 
мишји мозак)(9).

Увек је потребно искључити лимфом, неоплазму у медијастинуму, паравер-
тебрално у трбушној дупљи или малој карлици, малигну инфилтрацију костне 
сржи и моноклонске гамопатије. Преглед на потенцијално малигну болест је 
потребно поновити након 6-12 месеци и када је иницијално негативан. 

Серолошки, методом ЕЛИСА или имуноблот, потребно је у ликвору и серуму 
потврдити/искључити и постојање других Ат на рецепторе на површини ћелија, 
интрацелуларних онконеуралних антигена и синаптичких интрацелуларних ан-
тигена. НР1 и НР2 антитела у ликвору, комбинована са карактеристичном кли-
ничком сликом АНМДАрЕ, имају 100% сензитивност и 100% специфичност .
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МРИ абнормалности мозга присутне код 33-35% АНМДАрЕ, нису патогно-
моничне и не корелишу са клиничком сликом. Најчешћи налаз је кортикални 
и/или супкортикални хиперинтензитет у медијалном темпоралном лобусу, це-
ребралном кортексу, церебелуму, базалним ганглијама или можданом стаблу. 
Честа је имбибиција контраста у мождане овојнице, а знаци интракранијалне 
хипертензије и демијелинизације су врло ретки. МРИ спектроскопија показује 
редукцију пика Н-ацетиласпартата у базалним ганглијама. Позитронска еми-
сиона томографија (ПЕТ) упућује на хиперметаболизам у фронталним и тем-
поралним регијама и хипометаболизам окципитално. 

Електроенцефалограм региструје у преко 90% пацијената неспецифичну 
спороталансу активности или епилептиформне промене. Код 30% пацијената 
се региструју делта таласи са суперпонованом бета активношћу доминантно у 
фронталним регијама.

диференцијална дијагноза

диференцијално дијагностички код анМдаре треба разматрати: ин-
фективне (HSV, HHV-6, ЕБ, микоплазма) и енцефалитисе аутоимунске ети-
ологије, малигни неуролептички синдром, леталну кататонију, експанзивне 
интракранијалне лезије и метаболичке поремећаје (хипер/хипотироидизам, 
Кушингов синдром, Адисонова болест), психијатријске поремећаје (схизофре-
нију, психотичку депресију, псеудо-нападе, ефекте лекова и других супстан-
ција (кетамин, антипсихотици). 

анмдаре и аУтизам 

Различите абнормалности инхибиторних/ексцитаторних синапси, наро-
чито дисфункција НМДАр на ексцитаторним синапсама се наводе код пси-
хијатријских поремећаја укључујући и спектар аутистичних поремећаја. Код 
значајног броја деце са АНМДАрЕ је иницијално постављена дијагноза аутис-
тичног поремећаја понашања. Код деце, АНМДАрЕ треба разматрати кад по-
ремећај из спектра аутизма настане нагло и након фебрилне болести, чак и 
када је то у типичном узрасту.

тераПија и Прогноза

АНМДАрЕ увек захтева иницијално хоспитално лечење.
Крајњи исход терапије је дугорочно посматрано бољи, са мањом верова-

тноћом релапса код пацијената који имају тумор. Комплетним уклањањем 
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тумора отклања се продуцент Ат. Уз одстрањивање тумора индикована 
је прва линија имунотерапије: интравенски имуноглобулини (2г/кг 5 дана 
укупно) или стероиди (метилпреднизолон 10-20мг/кг/дан или дексаметазон 
10мг/м2 3-5 дана) или плазмафереза. У одсуству ефекта саветује се друга ли-
нија имунотерапије: ритуксимаб (моноклонско антитело усмерено на CD20 
рецептор Б лимфоцита која уништавају самореагујуће Б ћелије), циклофос-
фамид (антинеопластички лек) или алкилирајући агенси које имају укрште-
ну реакцију са ДНА и користе се у терпији малигних и аутоимунских боле-
сти. У експерименталном третману се саветује алемтузумаб (хуманизовано 
моноклонско антитело специфично за лимфоцитне антигене). Позитиван 
терапијски одговор на прву линију имунотерапије током 4 недеље има 53% 
пацијената, док 47% захтева другу линију терапије (5). Психијатријска тера-
пија агресивности депресије, анксиозности и поремећаја спавања има доста 
нежељених ефеката. Симптомска терапија обухвата антиконвулзивну и ан-
тихипертензивну терапију. 

Прогноза

Прогноза зависи од брзине постављања дијагнозе и започињања третма-
на. Опоравак је спор и може да траје годинама. Комплетан опоравак има 47% 
пацијената, 28% има благе секвеле, 18% тешке секвеле и 7% летални исход. 
релапси се описују код 14-25% пацијената (10). Рано постављање дијагнозе, 
адекватна имуномодулаторна терапија, и рана ексцизија тумора су значајни 
за добру прогнозу

Нема специфичне анализе која би указивала на вишу вероватноћу појаве 
релапса. Титар Ат је значајан за доказивање АНМДАрЕ, али се оправданост 
примене терапије процењује према клиничком налазу. Саветује се имуносу-
пресивна терапија (микофенолат мофетил или азатиоприн). Нема компара-
тивних студија ефикасности терапије. 

Опоравак је спор и траје месецима. Симптоми се повлаче у реверзном обра-
сцу. АНМДАрЕ код деце оставља значајно више секвела: дисфункције моторич-
ке активности, говора, аутономних функција и психијатријске абонормалности. 

Успешност терапије и опоравак зависе од брзине дијагностиковања комплекс-
них клиничких симптома и знакова и мултидисциплинарности приступа (7).
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11.3. ГЕНЕТИЧКИ УСЛОВЉЕНЕ ЕНЦЕФАЛОПАТИЈЕ У 
РАНОМ УЗРАСТУ

ружица Крављанац, Маја Ђорђевић

Увод

Епилептичке енцефалопатије (ЕЕ) у раном узрасту чине значајну групу по-
ремећаја који се клинички могу манифестовати већ у првим данима живота, 
имају углавном тежак клинички ток, а најчешће су генетички условљене. По-
следњих година је запажен значајни напредак у дијагностици ових енцефало-
патија из два разлога: један је боље рано препознавање ЕЕ, а други је огроман 
научни напредак у откривању нових генских мутација које су у директној вези 
са одређеним епилептичким синдромима. Основна клиничка карактеристика 
која би требало код педијатра да побуди сумњу да се ради о некој од бројних 
епилептичких енцефалопатија је удруженост резистентних епилептичких на-
пада са неуролошким оштећењем и патолошким обрасцима на електроенцефа-
лографском (ЕЕГ) снимку (периодичан ЕЕГ образац, мултифокална пражњења, 
депресија основне активности, пароксизмална епилептичка пражњења на зара-
вњеној основној активности и др). Налаз магнетске резонанције код болесни-
ка са епилептичким енцефалопатијама које су генетски условљене је најчешће 
нормалан или са абнормалностима које не могу директно бити повезане са 
резистентном епилепсијом. Поједине генетички условљене енцефалопатије, не 
само да се јављају у првим даним живота, већ се конвулзије јављају in utero, као 
што су витамин Б6 или пиридоксал-фосфат зависне конвулзије или хипергли-
цинемија. Најчешће генске мутације код епилептичких енцефалопатија у ра-
ном узрасту су: KCNQ2, CDKL5, ARX, SLC2A, FOLR, ALDH1A7, AASA, SCN1A, 
SCN2A, GABRG2, GABRA1, PCDH19, STXBP1, HCN1 (1). Према алгоритму 
Интернационалне лиге за борбу против епилепсије (ИЛАЕ) саветује се сле-
дећи редослед испитивања код деце са епилептичком енцефалопатијом: најпре 
учинити биохемијска тестирања и циљана генетичка испитивања на мутацију 
одређеног гена према клиничкој слици, потом, уколико се не открије генска 
мутација, урадити микро ереј, потом генетски панел за епилепсије и уколико 
се не открије узрок, урадити секвенционирање целог егзона (1,2). 

Лечење ЕЕ је углавном симптоматско, на првом месту је усмерено ка ус-
постављању контроле епилептичких напада, а у ретким облицима ЕЕ постоји 
специфично лечење као што је примена пиридоксина код пиридоксин зави-
сних конвулзија, фонилинске киселине код епилепсије узроковане мутацијом 
у FOLR гену или примена одређене дијете код појединих метаболичких поре-
мећаја или код дефицијенције транспортера глукозе (1,3).
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дефиниција

Епилептичке енцефалопатије представљају групу тешких епилептичких по-
ремећаја који се јављају у раном узрасту и карактеришу се фармакорезистент-
ним генерализованим или фокалним нападима, перзистентним и опсежним 
ЕЕГ абнормалностима и когнитивном дисфункцијом или пропадањем (4).

клиничка слика

Клиничка слика ЕЕ обухвата епилептичке нападе који су најчешће резис-
тентни на антиепилептичку терапију, поремећај у понашању детета, било да 
је поспано или изразито узнемирено, а код одојчади која су имала период без 
напада и релативно нормалног развоја, запажа се да са почетком епилептичких 
напада долази до регресије у психомоторичком развоју. Слична клиничка сли-
ка може бити узрокована различитим генетским поремећајима, али и обратно, 
да мутација на једном гену може да има веома различито испољавање, како у 
тежини клиничке слике, тако и у узрасту када се јављају први епилептички на-
пади. У даљем тексту ће бити приказане само најчешће генетички узроковане 
ЕЕ које се јављају у раном узрасту, углавном у првим месецима живпота.

KCNQ2 енцефалоПатија

Познато је да је KCNQ2 мутација удружена са бенигним фамилијарним нео-
наталним конвулзијама. Међутим, некада ова мутација може бити удружена са 
епилептичком енцефалопатијом која се манифестује у првој недељи живота са 
рефрактарним тоничким нападима и периодичним ЕЕГ записом. Контролу на-
пада је могуће постићи применом блокатора натријумских канала, али упркос 
контроли напада, интелектуална детриорација се наставља. Мутације KCNQ2 
и KCNQ3 су откривене код појединих болесника са бенигном парцијалном 
епилепсијом са центротемпоралним шиљцима која је најчешћа епилепсија де-
тињства и има углавном бенигни клинички ток (5).

X-везани инфантилни сПазми Услед CdKL5 и ArX мУтације

Мутације у CDKL5 гену се наслеђују X-везано доминантно и најчешће се 
манифестују раним почетком напада, укључујући и инфантилне спазаме. Сма-
тра се да је ова мутација узрок 8% напада код одојчади женског пола са поче-
тком напада пре деветог месеца живота, а чак 28% инфантилних спазама са 
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раним почетком код одојчади женског пола. CDKL5 мутација је први пут от-
кривена код девојчице са атипичним Ретовим синдромом која је имала микро-
цефалију, успорен психомоторички развој, апраксију руку, оштећење говора, 
тешку хипотонију и епилепсију са раним почетком (1,6).

Мутације у ARX гену је редак узрок интелектуалног заостајања које се 
наслеђује X-везано рецесивно. Осим менталне ретардације, ова деца имају ре-
фракторну епилепсију, атипичне инфантилне спазме, дистонију и аутизам, а 
на магнетској резонанцији се могу открити малформације мозга, као што су 
лизенцефалија, хидраненцефалија и агенезија корпуса калозума. Типови на-
пада који се јављају код одојчади са ARX мутацијом су различити и обухватају 
инфантилне спазме, генерализоване тоничко-клоничке, миоклоничке, апсансе 
и комплексне парцијалне нападе. Од осталих симптома, јављају се микроцефа-
лија, макроцефалија, хипер- или хипотонија, а интелектуално оштећење је од 
благог до веома тешког. Сматра се да је ARX енцефалопатија последица губитка 
GABA-ергичких интернеурона и због тога се назива интернеуропатијом (1,7).

дефицијенција трансПортера глУкозе

Дефицијенција транспортера глукозе (Glucose transporter deficiency syn-
drome type 1 (GLUT 1) или Де Виво синдром је аутозомно доминантно обољење 
које се манифестује нападима који почињу у првој години живота, а који су 
удружени са микроцефалијом, спастицитетом и атаксијом. Епилептички на-
пади могу бити различити: атипични апсанси, инфантилни спазми а касније 
генерализовани тоничко-клонички напади и типични апсанси. Ређе се болест 
испољава атаксијом, дискинезијом која је индукована вежбама, интелектуал-
ним поремећајима без појаве напада. Такође је могуће испољавање у виду ал-
тернантне хемиплегије. Код сумње на Де Виво синдром, индиковано је анали-
зирање ликвора у коме је смањена концентрација глукозе (<2,5 mmol/l) и низак 
однос глукозе у ликвору и серуму (<0,5). Дијагноза се потврђује секвенциони-
рањем SLC2A гена. Значајно побољшање код ове деце се запажа након примене 
кетогене дијете. Примена стероида и инхибитора карбонске анхидразе могу 
бити делотворни (1,8).

Пиридоксин-зависне конвУлзије

Пиридоксин-зависне конвулзије су узроковане мутацијом на ALDH1A7 
гену који је одговоран за антиквитин - ензим (амино адипинска семиалдехид 
дехидрогеназа) катаболичког пута лизина. Неуроексцитација је последица из-
останка конверзије глутамата у GABA, који је најважнији инхибиторни неу-
ротрансмитер. Овај поремећај у метаболизму може довести и до структурних 
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поремећаја на мозгу још интраутерино и који су иреверзибилни на постна-
талну примену пиридоксина. Класична презентација приридоксин-зависних 
конвулзија је у првим сатима живота, мада су описани болесници са каснијим 
почетком. У урину, плазми и ликвору је повишена пипеколинска киселина, док 
анализом органских киселина у урину региструје повећање лизина. Смањен 
унос лизина путем хране доводи до његовог смањеног нагомилавања и токсич-
ног ефекта, а клинички до редукције броја напада. Дијагноза се поставља на ос-
нову клиничког и ЕЕГ побољшања након парентералног давања пиридоксина 
које се дешава у веома кратком временском интервалу, некада и у минутима. 
Дефинитивна дијагноза се поставља генским секвенционирањем (1).

Пиридоксал-фосфат зависне конвУлзије

Мутација у PNPO гену који је одговоран за пиридоксин 5-фосфат оксидазу, 
онемогућава конверзију пиридоксина у његов биолошки активан облик. Напа-
ди могу почети још in utero, најчешће у првим сатима и данима живота, мада 
су описани болесници и са каснијим почетком епилепсије. Напади су разли-
чити: миоклонички, тонички, клонички, тонички епилептички статус, генера-
лизовани тоничко клонички напади и елктрични статус током спороталасног 
спавања. Лечење применом пиридоксал 5 фосфата у дози од 30–50 mg/kg/дан 
подељено у три дозе доводе до редукције броја напада и побољшања когнитив-
них функција (1). 

дефицијенција фолата

Дефицијенција фолата у мозгу настаје услед мутације у FOLR гену и пре-
зентује се неуродегенеративним поремећајем који обухвата епилептичке на-
паде, заостајање у психомоторичком развоју, атаксијом, хипотонијом, а код 
адолесцената полинеуропатијом. Примена фолиниске киселине (0.5–1 mg/kg/
дан) доводи до побољшања симптома. Примена фолне киселине може довести 
до погоршања симптома (1).

drAvEt синдром (ds)

Dravet синдром (DS) се иницијално презентује дуготрајним фебрилним 
нападима или хемиконвулзијама које се дешавају током прве године живо-
та. Касније се јављају друге врсте напада, као што су миоклонички, тонички 
напади и атипични апсанси. Епилепсија је углавном резистентна на терапију, 
а упоредо се региструје развојни поремећај, чак когнитивна регресија. Код 
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80% деце са DS , мутација је de novo у SCN1A гену по типу појединачне нук-
леотидне мутације или малих инсерција или делеција. Остали гени који су 
недавно откривени, а повезују се са Dravet фенотипом су SCN2A, GABRG2, 
GABRA1, STXBP1 и HCN1.

Епилепсија код девојчица са менталном ретардацијом се издваја као посе-
бан ентитет а повезан је са мутацијом у PCDH19 гену. Клиничко испољавање 
почиње у одојачком добу са фокалним и генерализованим тоничко клоничким 
фебрилним нападима. Напади се често јављају у кластерима, а контролу напа-
да није лако успоставити применом антиепилептичке терапије. Код девојчица 
се поред менталне ретардације могу јавити и елемнти аутизма (9).

менкесова Болест

Менкесова болест је Х-везана неуродегенеративна болест у чијој је основи 
поремећај метаболизма бакра који је узрокован мутацијом у ATP7A гену који је 
одговоран за бакар-транспортујући Р тип аденозин трифосфатазу А, која има 
значајну улогу у развоју централног нервног система. Недостатак ATP7A актив-
ности онемогућава интестинално преузимање бакра, што доводи до недостатка 
бакра у мозгу, крви и јетри. Клинички ток болести је веома тежак и компликован 
са раним почетком напада који могу бити различити (миоклонички, инфантил-
ни спазми, генерализовани тоничко-клонички, епилептички статус), значајним 
заостајањем у психомоторичком развоју и са бројним неуролошким проблеми-
ма, што резултује леталним исходом већ у првим годинама живота (10). 

дијагноза

Генетичка испитивања су увек индикована уколико клиничка слика и ЕЕГ 
налаз указују на епилептичку енцефалопатију, а налаз магнетске резонанције 
не открива непосредни узрок фармакорезистентне епилепсије. Према алго-
ритму ИЛАЕ, код деце са епилептичком енцефалопатијом: најпре би требало 
учинити биохемијска тестирања и циљана генетичка испитивања на мутацију 
одређеног гена према клиничкој слици, потом, уколико се не открије генетска 
мутација, урадити микро ереј, потом генски панел за епилепсије и, уколико се 
не открије узрок, извршити секвенционирање целог егзона (1,2). 

лечење

Лечење генетички условљених епилептичких енцефалопатија је најчешће 
симптоматско и превасходно је усмерено ка акутном и хроничном лечењу 
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епилептичких напада. С друге стране, неопходна је стимулација развоја и фи-
зикални третман. Важно је препознати ЕЕ код којих постоји специфично ле-
чење и применити одређен лек, као што је примена витамина Б6 код пиридо-
ксин-зависних конвулзија или пиридоксал фосфата, фонилиске киселине или 
примена кетогене дијете код Де Виво синдрома. Постоје ЕЕ код којих примена 
одређених антиепилептича може погоршати контролу напада, као што је на 
пример, примена карбамазепина или фенитоина код Dravet синдрома.

закљУчак

Генетички условљене епилептичке енцефалопатије чине хетерогену групу 
болести које се испољавају раним почетком епилептичких напада, кашњењем 
у психомоторичком развоју и регресијом, карактеристичним ЕЕГ обрасцем, и 
углавном лошом прогнозом. Важно је поставити генетичку дијагнозу, јер у ма-
лом броју случајева постоји лечење, а свакако је од огромне важности за прена-
талну дијагнозу у следећој трудноћи.
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12.1. МОГУЋНОСТИ ПРЕПОЗНАВАЊА И 
ЗАУСТАВЉАЊА ИНФЛАМАТОРНОГ И 
АЛЕРГИЈСКОГ МАРША

борислав Каменов 

Уобичајен приступ у сагледавању патологије јесте постављање дијагнозе и 
лечење текуће болести. Иако су анализа ранијих болести, појава болести у по-
родици и епидемиолошка анамнеза саставни делови испитивања болесника, 
мора се признати да је актуелна болест у центру пажње лекара, јер је то и најак-
туелнији догађај који мора ургентно да се реши. Често се деси да болеснички 
картон постане “прилично дебео”, а да су појединачне дијагнозе које се поја-
вљају “уобичајене” и да је највећи проблем што се оне често јављају. Углавном 
се лече на исти начин, уз редовну промену антибиотика, а да се једног тренутка 
појави хронична болест, која се доживи као гром из ведрог неба. Некада се хро-
нична и тешка болест појави после “апсолутног здравља”, тј. одсуства акутних 
болести. Све то заједно говори да много већу пажњу лекара треба да заузме 
стање здравље болесника, а не само појава болести. У суштини, болест је по-
кушај организма да реши проблем или је последица немогућности решавања 
проблема. Најчешће болести дечјег узраста се презентују као инфламаторне 
или алергијске болести, иако граница међу њима није довољно јасна.

Базична истраживања говоре да је реактивност организма генетски детер-
минисана, те да постоји велика варијабилност и индивидуализована реактив-
ност (1, 2). То би могло да значи да је наша реактивност предодређена и да је 
једино поље на које ми можемо да делујемо уклањање етиолошких фактора, 
што углавном и радимо и што је сасвим оправдано, али често недовољно. Данас 
знамо да бројни фактори окружења могу да утичу на експресију гена, мењајући 
тако реактивност организма, доприносећи развоју болести (3, 4) .

Прво јасно препознавање генетске основе и њене епигенетске регулације 
код алергијских болести је “алергијски марш”, где се најјасније види повезаност 
алергијских болести, које се најраније јављају у дигестивном тракту, затим на 
кожи и на крају на респираторном систему, на нивоу горњих и доњих дисај-
них путева. (5, 6). Благовремена корекција фактора окружења и реактивности 
може довести до превенције развоја болести, иако ове болести углавном лечи-
мо “орган-специфичном” локалном терапијом: атопијски дерматитис мазањем 
коже, алергијски ринитис спрејевима и капима за нос, бронхијалну астму ае-
росолом. Корекција исхране мајке у трудноћи, корекција интеракције са окру-
жењем (примена пробиотика, избегавање контакта са токсинима, посебно када 
постоји професионална изложеност, избегавање хране која изазива сметње) 
значајно би допринели превенцији болести.
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Код инфламаторних болести није официјелно препознат инфламаторни 
марш, иако се уочава да честе инфекције неретко претходе развоју аутоимун-
ских болести по типу дијабетеса, реактивног или реуматоидног артритиса, 
инфламаторних болести црева, обољења ЦНС (ретробулбарни неуритис, мул-
типла склероза).

У етиолошком смислу, углавном уочавамо инфективне агенсе: бактерије, 
вирусе, гљивице, а код алергијских болести алергене, док други фактори окру-
жења остају у сенци. Значај токсина, оштећења коже и слузокожа у патогенези 
инфламаторних, алергијских, дегенеративних и малигних болести није довољ-
но сагледан, а понајмање се доводи у везу са инфламаторним и алергијским 
болестима.

Може се рећи да у акутној фази доминира инфламација или алергија, а да 
се касније процес наставља ремоделовањем ткива: слузокожа, крвних судова, 
паремхимских органа (цироза и масна јетра, гломерулске болести, репродук-
тивни органи, кардиоваскуларни систем, ЦНС), где поред етиолошких (који су 
углавном иницијални) бројни фактори окружења утичу на процес ремодело-
вања ткива, одређујући тако ток хроничне болести. 

Фактори окружења најснажније делују у току пренаталног развоја, па 
зато све више говоримо о пренаталном реедитовању генске експресије или 
пренаталним разлозима у развоју хроничних болести у детињству и периоду 
одраслих (7).

Добијање валидних података о болестима мајке, току трудноће, порођају, 
перинаталном периоду, начину исхране, изложености токсичним факторима, 
болестима од којих је дете боловало, активностима које је имало, лековима 
којима је лечено, централни су фактори који сведоче о деловању епигенетсих 
механизама регулације и директно указују на најбоље путеве лечења поре-
мећаја до којих су они довели (терапија микросредине, епигенетска терапија). 
Посебан значај има корекција микро флоре, која је медијатор интеракције са 
окружењем, корекција исхране, суплементација витамином Д, цинком, фол-
ном киселином и сл.
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12.2. АЛЕРГИЈА НА ЛЕКОВЕ

Марина атанасковић-Марковић

Нежељене реакције изазване лековима класификоване су на предвидљи-
ве и непредвидљиве. Непредвидљиве не зависе од фармаколошког дејства и 
дозе лека и називају се и хиперсензитивне реакције. Хиперсензитивне реакције 
обухватају једну трећину свих нежељених реакција на лекове. По препорука-
ма Светске алерголошке организације (WAO) и Европске мреже за алергију на 
лекове (ENDA), хиперсензитивне реакције на лекове се деле на алергијске и 
неалергијске. Неалергијске реакције у основи немају имунолошку реакцију. На 
основу имунолошког механизма настанка, све алергијске реакције на лекове се 
деле на IgE-посредоване и IgE-непосредоване (1).

Према времену које је протекло од последњег уношења лека до појаве симп-
тома, све алергијске реакције се дела на ране и касне. Ране (непосредне) реак-
ције се јављају унутар 60 минута од последњег уношења лека и обично су IgE-
посредоване. Манифестују се у виду уртикарије, ангиоедема, бронхоспазма и/
или ринитиса и анафилактичког шока. Касне реакције се јављају у интервалу 
од 60 минута до неколико дана од последњег узимања лека и посредоване су Т 
лимфоцитима. Манифестују се у виду морбилиформне, макулопапулозне оспе 
и касног појављивања уртикарије и/или ангиоедема. Овде се убрајају и веома 
озбиљне реакције које могу бити фаталне као што су Стивенс-Џонсонов синд-
ром (SJS), токсична епидермална некроза (ТЕN), акутна генерализована егзан-
темска пустулоза (AGEP), реакција са еозинофилијом и системским симпто-
мима изазвана леком (DRESS). Хематолошке реакције, као што су хемолитичка 
анемија, тромбоцитопенија и неутропенија такође могу да буду манифестација 
касне реакције на лек (1,2).

Алергијске реакције обухватају мање од 10% свих нежељених реакција на 
лекове. Тачну учесталост алергије на лекове је тешко проценити, различита је и 
зависи од врсте лека. Фактори који утичу на настајање алергијске сензибилиза-
ције јесу: особине самог лека, учесталост и начин примене лека, као и фактори 
организма (3).

За постављање дијагнозе хиперсензитивних реакција на лекове неопхо-
дан је прецизан опис промена као и њихов хронолошки развој. Један од огра-
ничавајућих фактора у дечјој популацији је неприцизност добијања података 
о времену које је протекло од последњег уношења лека до појаве симптома 
када је последња доза лека узета током ноћи. Затим, инфекције, посебно ви-
русне, могу да изазову кожне промене које могу да имитирају хиперсензи-
тивне реакције на лекове, уколико се лек узима током тих инфекција. Вируси 
такође могу да реагују са лековима, изазивајући благе оспе (на пример, појава 
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морбилиформног осипа код деце након узимања амоксицилина у оквиру ин-
фекције Епштајн-Баровим вирусом) (EBV). Такође не постоји специфични 
тест којим може да се разликује вирусна инфекција у акутној фази болести од 
хиперсензитивне реакције на лекове. Сходно томе, саветује се да се испити-
вање алергије на лекове уради након два месеца од суспектне реакције (4,5).

Лекови који најчешће изазивају алергијске реакције код деце су антиби-
отици (беталактами, макролиди, сулфонамиди, аминогликозиди, хинолони, 
гликопептиди, туберкулостатици...) и антипиретици (нестероидни анти-ин-
фламаторни лекови- NSAIL). Најчешће манифестације су морбилиформни/
макулопапулозни осип (60%-80%) и уртикарија и/или ангиoедем (20-30%) (6).

Описане су и хиперсензитивне реакције и на остале групе лекова нпр: анти-
конвулзиве, опште и локалне анестетике, јодна контрастна средства, хемиoте-
рапеутске лекове, биолошке агенсе, глукокортикостероиде, инсулин, продукте 
крви и имуноглобулине, антихипертензиве, вакцине, инхибиторе протонске 
пумпе и антихистаминике, итд (1,3,6).

Дијагноза алергија на лекове се базира на прецизној анаманези, in vitro тес-
тирању (одређивање специфичног IgE, тесту базофилне активације- BAT, тесту 
лимфоцитне трансформације- LTT) и in vivo тестирању (кожни и дозно-про-
вокациони тест) (2,3).

Пре извођења кожних тестова пацијент не би требало да узима антихи-
стаминике 5 дана, топикалне кортикостероиде 7 дана, теофилинске препарате 
око 12 сати и бета-агонисте и то: краткоделујуће 6-8 сати, а дугоделујуће 1-2 
дана. Кожни тестови се не изводе код пацијената са инфективним болестима, 
фебрилношћу или инфламаторном реакцијом и са присутном уртикаријом/
ангиоедемом. Контраиндикације за извођење дозно- провокационих тестова 
су: булозни егзантем, DRESS, AGEP, SJS, TEN и хематолошке реакције: анемија, 
неутропенија, тромбоцитопенија (2,3).

Алергија на лекове се испитује само код деце која су претходно имала сус-
пектну хиперсензитивну реакцију. Профилактичко тестирање се не препору-
чује. Уколико је лек неопходан, а постоји доказана алергијске реакција на исти, 
врши се десензибилизација. (2,3).
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13.1. ДИЈЕТЕ КОЈЕ КРВАРИ

Срђана чулић

На неуобичајено или појачано крварење указује неколико симптома, као 
што су крварење из носа (епистакса), продуљено крварење након озљеда, обил-
не менструације, ситна интрадермална крварења (петехије), модрице, крварења 
из слузница, или из усне шупљине након вађења зуба/тонзилектомије. Тежи 
болесници крваре након убода иглом интрамускуларно или интравенозно те 
из мокраћног и пробавног сустава.

Хемостаза је процес који се одвија у три фазе: примарна хемостаза (адхезија 
тромбоцита, вон Вилебрандов фактор, тромбоцити и фибриноген), секундарна 
хемостаза (стабилизација угрушка фибрином, каскада чимбеника коагулације) 
и фибринолиза. Након озљеде коагулацијски сустав долази у контакт са су-
бендотелним колагеном, тромбоцити адхерирају и агрегирају на озлијеђеном 
мјесту, каскадно се активирају, помоћу вон Вилебрандова фактора (vWF), фак-
тори коагулације и настаје тромбин. Тромбин претвара фибриноген плазме у 
фибринске мономере, који полимеризирају у форму фибрина, настаје фибрин-
ска мрежица и коагулум. Фибрин држи адхериране тромбоците уз оштећени 
васкуларни зид чиме умањује губитак крви. Када се капилара опорави, протео-
лизом плазминогена настаје плазмин који хидролизира фибрин на фибринске 
полимере и мономере, који одлазе у циркулацију као топљиви деградацијски 
продукти фибрина (ФДП). Активатори плазминогена налазе се у високим кон-
центрацијама у утерусу, адреналним жлијездама, тироидеји, плућима, слини, 
сузама, цереброспиналној текућини. За уредну коагулацију потребни су: ана-
томски и метаболички нормалан зид капилара, адекватан број функционалних 
тромбоцита, довољно коагулацијских фактора и функционално уредан фибри-
нолитички сустав. Претјерано крварење може настати због болести: ендотела, 
тромбоцита, коагулације и фибринолизе.

Лабораторијску дијагностику поремећаја хемостазе почињемо основним 
претрагама: број тромбоцита, протромбинско вријеме (ПВ), активирано пар-
цијално тромбопластинско вријеме (АПТВ), тромбинско вријеме (ТВ) и фи-
бриноген, а даљња дијагностика се циљано усмјерава.

Болести ендотела

Анафилактоидна пурпура је болест ендотела, а настаје због патолошког иму-
нолошког одговора на различите антигене. Настају имунски комплекси, тало-
же се на ендотелу капилара (васкулитис). Манифестира се крварењима (због 
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оштећења ендотела капилара и/или функције тромбоцита)у облику петехија, 
модрица, хематурије, хематемезе или мелене, овисно о томе које су крвне жиле 
захваћене (1). Болест је обично бенигна, најчешће захваћа кожу и спонтано про-
лази, а ако су крварења тежа (цријева, бубрег, плућа, средишњи живчани сустав) 
примјењују се кортикостероиди.

Болести тромБоцита

Тромбоцити су мале крвне плочице промјера 2-5µ, а нормалан број у крви 
је 150-350 x 109/Л. Настају у коштаној сржи из мегакариоцита. Живе између 
8-12 дана. Крвотоком их циркулира 80%, а остали су похрањени у слезени. На 
површини имају АBО и HLА I антигене те ало-антигене (PL-А1, PL-G). Анти-
тијела на те антигене су главни узрок неонаталне алоимуне тромбоцитопеније 
(мајчина изо- или аутоантитијела), а могу настати и након трансфузија тром-
боцита. Тромбоцити играју важну улогу у хемостази адхерирајући на оштеће-
ни ендотел, ослобађају АДП који изазива њихову агрегацију. 

Болести тромбоцита које узрокују крварење могу бити квантитативне 
(тромбоцитопеније, са смањеним бројем крвних плочица) и квалитативне 
(тромбоцитопатије, с поремећајем функције).Тромбоцитопеније дијелимо пре-
ма броју тромбоцита на: умјерене (50-150x10

9
/Л), средње (30-50x10

9
/Л), тешке 

(10-30x10
9
/Л) и врло тешке (<10x10

9
/Л). Настају због смањеног стварања (аме-

гакариоцитне, насљедне, аплазија коштане сржи – злоћудна инфилтрација, 
инфекције, недостатак Б12 и фолне киселине), повећаног уништавања (ме-
гакариоцитне, најчешће, стечене, имуне) и појачаног издвајања тромбоцита 
(хиперспленизам). Појачана је склоност крварењу свуда по тијелу, нарочито 
у кожу, слузнице, најчешће на доњим дјеловима тијела, а код тежих тромбо-
цитопенија крварења могу бити по живот опасна (епистакса, мелена, хемату-
рија) (2). Имунска тромбоцитопенија (ИТП) узрокована је имунолошким на-
падом на тромбоците. Обично није тешка болест. Већина дјеце нормализира 
број тромбоцита кроз неколико седмица или мјесеци. Најчешће обољевају 
претходно здрава дјеца, изненада, након вирусне инфекције (50%), бактеријске 
инфекције, цијепљења или узимања неких лијекова. Разликујемо новодијаг-
ностицирану ИТП (унутар 3 мјесеца од дијагнозе), перзистентну (између 3-12 
мјесеци) и кроничну ИТП (траје дуже од 12 мјесеци) (10-20%). Ризик смрт-
ности је мали (1%) и повезан је с интракранијалним крварењем. Болесници 
који крваре с тромбоцитима < 10 или 20x10

9
/Л захтијевају лијечење (кортикос-

тероиди, 1-3мг/кг/тт, високе дозе интравенозних имуноглобулина, 1г/кг/тт два 
дана заредом, евентуално трансфузије тромбоцита).



13. Хематолоонкологија

251

микроагиоПатске Болести с тромБоцитоПенијом

Ту спадају: хемолитичко-уремички синдром (акутно затајење бубрега, 
микроангиопатска нормоцитна нормокромна хемолитичка анемија, тромбо-
цитопенија, схизтоцити), дифузна интраваскуларна коагулација (оштећење 
ендотела капилара, таложење фибрина, настанак микротромба у микроцирку-
лацији, утрошак коагулацијских фактора, тромбоцитопенија, фибринолиза), 
тромботична тромбоцитопенична пурпура (оштећење ендотела, адхезија и аг-
регација тромбоцита, микротромби)(3).

квалитативне Болести тромБоцита

То су болести функције тромбоцита – тромбоцитопатије, које могу бити 
урођене и стечене, везано уз дефекте поједине функционалне фазе тромбоци-
та: фаза адхезије, прва и друга фаза агрегације (болест депоа за похрањивање, 
смањена количина АДП-а и дефект гранула испуњених АДП-ом) или везано уз 
дефекте отпуштања (поремећен је механизам за ослобађање АДП-а). Дијагноза 
се поставља тестом индуциране агрегације тромбоцита фотометријском ме-
тодом по Борну, када изостају поједине фазе агрегације. Најчешћи су стечени 
поремећаји функције тромбоцита индуцирани лијековима. Аспирин и остали 
инхибитори циклооксигеназе инхибирају другу фазу агрегације тромбоцита и 
реакцију отпуштања АДП-а, па је вријеме крварења продужено. 

Болести коагУлације

Код ових болести недостаје један или више коагулацијских фактора. Могу 
бити урођене или стечене. Од урођених, најчешћа је вон Вилебрандова болест 
(1-2 %) која настаје због недостатка или дисфункције vWF-а. Захваћа мушку и 
женску популацију, а честа је у више особа исте обитељи. Према тежини боле-
сти и постотку vWF-а разликујемо тешки vWF: RCo < 10 %, средњи vWF: RCo 
10-30 % и благи облик vWF: RCo 30-40 %. Особна и/или обитељска анамнеза о 
мукокутаним крварењима је позитивна, позитивни су лабораторијски тестови 
и збир бодова крварења (енгл. Bleeding Score - BS), који се израчунава као зброј 
тежине крварења за више симптома (у здравих је < 3). Крварење се зауставља 
примјеном vWF-а (4). 

Друга по реду учесталости је хемофилија, сполно везана насљедна болест кр-
варења код које недостају фактори згрушавања VIII (хемофилија А) и IX (хемофи-
лија Б). Хемофилија А се појављује у једног на 5000-7000 мушке дјеце, а хемофи-
лија Б у једног од 25000-30000 мушке дјеце. Жене носитељице гена за хемофилију 
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могу пренијети тај ген на своју дјецу, али око 30% особа има de novo мутацију. Ма-
нифестира се прекомјерним крварењем. Код тешког облика болести доминирају 
болна крварења у зглобове и хематоми у мишићима, који с временом прогреди-
рају у типичне деформитете и инвалидност, продуљена су крварења након озље-
де, вађења зуба или операције. Болест се класифицира према разини фактора 
згрушавања VIII/IX на тешки облик < 1%, умјерени облик 1-5% и благи облик > 
5-50%. Болесник с разином FVIII или FIX < 1%, подложан је тешким крварењима. 
Прва се епизода појављује обично прије 18. мјесеца живота. Опсежна крварења 
настају већ и након мањих озљеда. Крварење у базу језика с компресијом дишних 
путева може изравно угрозити живот и налаже хитно и обилно надокнађивање 
фактора који недостаје. Како би се предухитрило интракранијско крварење сва-
ка повреда главе захтијева надомјесно лијечење. Акутна крварења треба лијечи-
ти што раније, надомјесном терапијом најбоље одмах (5). Сувремени приступ је 
превенција спонтаних крварења у зглобове у циљу спријечавања инвалидитета 
примјеном фактора згрушавања који недостаје (FVIII/FIX). Профилаксу крва-
рења прилагођавамо индивидуално обично три пута тједно. Примјена супсти-
туције може узроковати настанак инхибитора на које ћемо посумњати када бо-
лесник нема адекватног клиничког одговора на уобичајену дозу лијека. Посебан 
проблем су захвати и крварења у усној шупљини, која је пуна активатора плаз-
миногена у слини и слузници, зато су кируршки захвати унутар усне шупљине 
због фибринолизе ризични и сматрамо их тежим кируршким захватима. Плаз-
мин у слини непрестано отапа створени угрушак (фибринолиза). Код крварења 
у усну шупљину, из носа, пробавног сустава обавезно је дати и антифибриноли-
тике који блокирају дјеловање плазмина.

Болести хиПерфиБринолизе

Болести хиперфибринолизе карактеризира продужено крварење јер је нор-
мални хемостатични угрушак нестабилан и брзо се разара због појачане актив-
ности фибринолитичког сустава. Хематолошки налази су уредни. Локална хи-
перфибринолиза уз обилно крварење може настати након тонзилектомије због 
инфекције или трауме након оперативног захвата. Плазмин у слини непреста-
но отапа створени угрушак и крварење се не може зауставити. Једино исправно 
и успјешно лијечење је примјена синтетичких антифибринолитика (6).
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13.2. ДЕТЕ СА МЕДИЈАСТИНАЛНИМ ТУМОРОМ

нада Константинидис

Синдром горњег медијастинума (СГМ) подразумева скуп симптома и зна-
кова који настају услед компресије или опструкције горње шупље вене (ГШВ) 
и истовремене компресије трахеје и/или главног бронха, те компромитоване 
венске и лимфне дренаже у горњем делу грудног коша, глави, врату и горњим 
екстремитетима.

За приближно 90% случајева СГМ одговоран је малигни процес у тораксу, 
односно код деце медијастинална маса у случају нехоџкинских и хоџкинских 
лимфома и акутне лимфобластне леукемије Т ћелијског имунофенотипа.

Горња шупља вена је главни венски суд који дренира крв из главе, врата, 
горњих екстремитета и горњег дела грудног коша. Смештена је у медијасти-
нуму и окружена релативно ригидним структурама као што су грудна кост, 
трахеја, десни бронх, аорта, пулмонална артерија и перихиларни и паратра-
хеални лимфни чворови. Зидови су јој танки, а интраваскуларни притисак је 
низак, што је чини вулнерабилном на компресију и тромбозу. Туморска маса 
сачињена од увећаних медијастиналних или хиларних лимфних чворова и/или 
тимуса притиска најпре на зид горње шупље вене, крвног суда са ниским ин-
тралуминалним притиском, а затим и на блиске структуре - трахеју и главни 
бронх (1,2,3). 

Учесталост медијастиналних маса као и мали интралуминални дијаметар 
трахеје и бронха разлог су што су СГШВ и СГМ чешћи проблем код деце него 
код одраслих болесника. (1,2,3). 

Тежина клиничке слике зависи од брзине њеног настанка и од анатомског 
места опструкције. Симптоми компресије трахеје су промуклост, диспнеа, ор-
топнеа, бол у грудном кошу, а ређе узнемиреност или летаргија, главобоља, 
сметње вида, осећај притиска у ушима и синкопа. Тегобе се појачавају када 
болесник лежи на равном или када се савије. Знаци компресије горње шупље 
вене зависе од степена смањења дотока венске крви из главе, врата и горњих 
екстремитета. То су оток, плетора и цијаноза лица, врата и горњих екстреми-
тета, испуњеност супраклавикуларних јама (некад томе доприносе и увећани 
супраклавикуларни лимфни чворови), крварење у конјунктивама, стридор, 
опструктивни налаз на плућима, наглашен венски цртеж на грудном кошу, 
препуњеност крвних судова врата и обилно знојење.

На основу присуства симптома и знакова, СГМ односно синдром ГШВ могу 
се степеновати у шест клиничких стадијума (табела 1) (3).
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Табела 1. Клинички стадијуми СГШВ односно СГМ

Стадијум Категорија Симптоми и знаци
0 Асимптоматски Без симптома, присутни само радиографски знаци синдрома ГШВ
1 Благ Цијаноза, едем главе и врата
2 Умерен Симптоми и знаци из стадијума 1 + функционални поремећаји
3 Тежак Благ/умерен церебрални или ларингеални едем, смањење 

срчане резерве
4 Животно 

угрожавајући
Значајан церебрални или ларингеални едем, срчана 
инсуфицијенција

5 Фатални

Дијагноза се поставља лако, на основу туморске масе на радиографији плућа 
код болесника са описаним знацима и симптомима. Рендгенографија плућа и 
грудног коша и даље има најзначајнију улогу и представља “златни стандард” 
у иницијалној дијагностици медијастиналних тумора (слика 1). На рендгено-
графији плућа види се туморска маса у предњем медијастинуму, а некад пле-
урални и перикардни изливи и ателектаза. Радиографија може да покаже и 
дислокацију трахеје. Koмпјутеризована томографија и магнетска резонанција 
детерминишу локализацију тумора, величину и однос тумора са суседним ор-
ганима, а нарочито степен компресије трахеје.

Слика 1. Медијастинална туморска маса на рендгенографији плућа
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Терапија зависи од узрока опструкције и тежине симптома и захтева мул-
тимодални приступ, а терапијски успех је неизвестан.

Непосредно збрињавање ових болесника подразумева примену општих 
мера. Болесника не треба стављати у лежећи нити савијен положај. Треба из-
бећи лумбалну пункцију, седацију и општу анестезију. За узимање узорака 
крви и инфузију боље је користити доње екстремитете. Обавезно је започ-
ињање мера превенције синдрома лизе тумора и оксигенотерапија. Смештање 
у терцијарни центар је хитно да би болесник био под надзором педијатријског 
онколога и анестезиолога/интензивисте.

Од специфичних терапијских мера примењују се најчешће кортикостеро-
иди и радиотерапија. Кортикостероиди имају брз ефекат, али се њихова при-
мена никад не препоручује пре узимања узорака ткива за хистолошки преглед. 
Само једна доза кортикостероида може значајно утицати на даљу прогресију и 
прогнозу болесника са лимфомом/леукемијом и може довести до кортикоре-
зистенције. Радиотерапија је индикована у случају озбиљне опструкције дисај-
них путева и претећег можданог едема. Примењује се у дози од 200-400 cGy.

Хемиотерапија има предност само у случајевима када се СГМ развије код 
раније дијагностикованих хемосензитивних тумора, као и у случајевима пре-
теће асфиксије, када се цитостатици комбинују са кортикостероидима.

Хируршка терапија за хематолошке малигнитете (леукемија/лимфом) има 
само дијагностичку улогу (биопсија) (4).

При започињању терапије може доћи до синдрома лизе тумора и треба 
предузети мере опреза и превенцију ових метаболичких компликација.
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13.3 ПОРЕМЕЋАЈИ СВЕСТИ И НЕУРОЛОШКИ 
ИСПАДИ КОД ДЕЦЕ СА МАЛИГНИМ 
ОБОЉЕЊИМА

драгана вујић

Неуролошки поремећаји изазвани раком могу значајно да утичу на квали-
тет живота или да буду непосредни узрок смртног исхода. Рана дијагноза и 
рано започињање лечења су кључни за исход. Дијагноза неуролошких поре-
мећаја код деце оболеле од рака често је сложена и захтева примену различи-
тих дијагностичких процедура, пошто поремећаји могу имати исту клиничку 
слику. Настају услед директног дејства канцера на мождано ткиво, кичмену 
мождину или периферни нервни систем, индиректно као паранеопластички 
неуролошки синдром или због дејства примењене терапије. Најчешћи су: гла-
вобоља, конвулзије, поремећај стања свести, бол у леђима, сензорни и неуро-
мишићни поремећаји. Процењује се да се јављају код 15% деце током лечења 
рака и могу захтевати хитну хоспитализацију у установи терцијарног нивоа, 
интензиван мониторинг, механичку вентилацију, као и лечење системских 
компликација (1-3).

Главобоља се јавља због метастаза у можданом паренхиму или лептоменин-
геалне инфилтрације малигним ћелијама, хидроцефалуса, токсичних ефеката 
цитостатика примењених интравенски или интратекално, као и због инфекци-
ја, интракранијалног крвављења или тромбозе (1). 

Конвулзије код деце са малигним туморима најчешће имају мултифак-
торску етиологију. Често су први знак тумора централног нервног система и 
код половине деце, која имају структурне лезије централног нервног система 
због тумора, јавља се епилепсија. 8-10% деце са хематолошким малигнитетима 
и 10% деце после трансплантације матичних ћелија хематопоезе може имати 
конвулзије, које код 1/3 имају прогресију ка епилепсији (1,3). 

Поремећаји стања свети код деце са малигним туморима ређе се јављају 
него код одраслих. Структурне промене у централном нервном систему су уз-
рок поремећаја стања свести код 25% болесника, а код већине настају због ме-
таболичких поремећаја или због токсичних ефеката примењене терапије (1).

Пролонгирани бол у леђима који се јавља спонтано, чак и у мировању, зна-
чајно ремети дневне активности или је удружен са неуролошким дефицитом. 
Код деце млађе од 11 година треба увек да побуди сумњу на малигни тумор. 
Може бити последица директног дејства примарног тумора (лимфом, Sarcoma 
Ewing, неуроблaстом) или метастаза, инфилтрације пршљенова леукемијским 
ћелијама, акутног трансверзалног мијелитиса после хемиотерапије (метотре-
ксат или цитозин-арабинозид), арахноидитиса због интратекалне примене 
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цитостатикâ, инфекције (остеомијелитис, спинални апсцес) и других ређих уз-
рока (епидурални хематом после лумбалне пункције) (1,2). 

Периферна неуропатија праћена слабошћу и сензорним поремећајима је по-
следица примењене хемиотерапије (винкристин и деривати платинума), али и 
појединих лекова који се дају ради превенције и лечења компликација примење-
не хемиотерапије (вориконазол). Дуготрајна примена кортикостероида одговор-
на је за појаву миопатије која се манифестује као проксимална слабост (1,3).

Збрињавање детета са малигним тумором које има поремећај свести и/или 
неуролошке поремећаје захтева мултидисциплинарни приступ и хитну при-
мену одговарајућих терапијских модалитета у циљу минимизирања секвела и 
пружања могућности за квалитетно вишегодишње преживљавање. 
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13.4. ДЕТЕ СА АКУТНИМ АБДОМЕНОМ

гордана Костић

Хитна стања у трбуху код деце оболеле од малигних болести могу бити 
изазванa примарном болешћу, али и терапијом. 

Учесталост тешких абдоминалних компликација код деце са малигнитетом 
креће се од 5 до 50%. Деца са малигним болестима локализованим у трбуху могу 
пре постављања дијагнозе развити симптоме акутног абдомена. Код онколош-
ких болесника постоји проблем са раном детекцијом знакова инфламације, јер 
их могу замаскирати неутропенија и конкомитантна медикаментозна терапија.

Патофизиолошки механизам акутног абдомена код деце са малигнитетом 
је мултифакторски. Може се радити о инфламаторном процесу, механичкој 
опструкцији, мезентеријалним васкуларним променама, крварењу и оштећењу 
интестиналне мукозе са перфорацијом зида црева, или комбинацији тих проце-
са. Висока доза антинеопластичких лекова узрок је токсичних оштећења јетре 
и гастроинтестиналног тракта. Код трансплантираних пацијената учесталост 
компликација је већа, а постоперативни морталитет је 30-60% (1). Најчешћи 
узроци акутног абдомена код ових пацијената су: панкреатитис, холангитис, 
холециститис, илеус, некротички ентероколитис, перфорација црева и желуца 
и руптура тумора. 

клинички симПтоми и знаци

Бол је најзначајнији индикатор променa у абдомену, без обзира на степен 
имуносупресије. Веома су значајни локација, карактеристике и време јављања 
болова. Историја болести, постоперативне процедуре и специфична адјувант-
на терапија значајни су подаци код постављања дијагнозе. Диференцијална 
дијагноза абдоминалног бола је комплексна у општој педијатријској попула-
цији, али код деце са канцером је још тежа.

неУтроПенијски ентероколитис

Неутропенијски ентероколитис (Enterocolitis necroticans - NEК) је озбиљна, 
животно угрожавајућа гастроинтестинална компликација код пацијената који 
се лече од хематолошких малигнитета. То је акутна некротизујућа инфламаторна 
болест црева код деце са тешком и продуженом неутропенијом. Захвата терми-
нални илеум и цекум (ileocecal syndrome, typhlitis). Инциденција је око 2,5-5% (2).
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Фактори ризика су тешка неутропенија (<500 неутрофила, мукозитис гра-
дуса IV, активна малигна болест, малнутриција и катаболизам, лоше опште 
стање и припадност пацијента високоризичној групи (после мијелоаблативне 
хемиотерапије или трансплантације коштане сржи). 

Патогенеза NEК-а је мултифакторска, а комбинација је оштећења интести-
налне мукозе, директног токсичног дејства хемиотерапије, тешке неутропеније 
и инсуфицијенције имунског система да се избори са инвазијом микроорга-
низама из оштећеног интестиналног зида. Сваки патоген или интестинални 
сапрофит може бити етиолошки агенс. Чести узрочници су Clostridium difficile, 
Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Candida.

Клиничка презентација и симптоми нису специфични. Присутни су дифуз-
ни абдоминални болови и дистензија црева. Столице су водене и крваве. Болес-
ник има мучнину, губитак апетита и повраћање. Симптоми шока (тахикардијa, 
бледило, фебрилност, циркулаторна нестабилност, олигурија) јављају се код 
перфорације и перитонитиса.

Дијагноза се поставља на основу клиничке слике и радиолошког налаза. 
Нативна рендгенграфија абдомена  (у стојећем и лежећем положају) показује 
интестиналну пнеуматозу, дистендирана црева, субилеус или илеус, са хидро-
гасним нивоима у цревима и раслојавање зида црева.

Такође су од помоћи ултразвучни преглед и компјутеризована томографија. 
Лечење је конзервантивно код многих пацијената, а примењују се антиби-

отици за грам негативну и позитивну флору и за анаеробне микроорганизме, 
антимикотици, парентерална исхрана (прекид ентералног уноса), антиулкус-
на терапија (антациди и аналгетици) и хематолошка супституциона терапија 
(крвни продукти и фактори, G-CSF).

Хируршко лечење је резервисано за пацијенте који немају побољшање на-
кон примене конзервативне терапије и пацијенте са перфорацијом или крва-
рењем (3).

илеУс

Илеус је механичка или паралитичка опструкција црева. Код онколош-
ких пацијената може настати на свим деловима црева, од желуца до ампуле 
ректума. Механички илеус може бити интралуминални, екстралуминални 
и странгулациони. Паралитички илеус настаје због неуротоксичности ци-
тостатика, особито онковина, хипокалијемије, или васкуларних промена у 
зиду црева.

Код оболелог детета јавља се престанак пасаже столице и гасова, дехидра-
ција, болови, мучнина и повраћање. Измењени витални знаци, тахикардија, 
температура, низак крвни притисак и убрзано дисање указују на септикемију. 
Лечење је медикаментозно и хируршко (4).
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гастроинтестинална крварења и Перфорације 

Гастритис и гастричне улцерације су најчешћи проблеми код имуноком-
промитоване деце. Епигастрични бол, мучнина, повраћање и хематемеза су ти-
пични клинички налази. Гастрично крварење захтева ендоскопски преглед за 
утврђивање узрока. Препоручује се примена антацида и H2-блокатора, као и 
инхибитора протонске пумпе.

После хеморагичног гастритиса и пептичног улкуса, малигна болест је 
трећи водећи узрок крварења из дигестивног система. Лечење је хируршко, са 
применом вазопресина. Ласерско лечење и емболизација се такође користе. 

Туморска руптура и перфорација је озбиљна хируршка компликација. 
Настаје као последица туморског раста, некрозе и крварења у туморско ткиво. 
Руптура може настати у току хируршке интервенције. Спонтане руптуре тумо-
ра јављају се код Вилмсовог тумора, хепатобластома, неуробластома (5).

Акутни абдомен је озбиљна компликација у току лечења онколошких па-
цијената. Терапија и прогноза зависе од општег стања пацијента и стадијума 
основне болести.
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14.1. ГЛАВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ШЕЋЕРНЕ 
БОЛЕСТИ У ДЕТИЊСТВУ И АДОЛЕСЦЕНЦИЈИ

драган Здравковић

У тексту je изложенa класификација као и главне епидемиолошке каракте-
ристике различитих облика дијабетеса мелитуса (ДМ) код деце и адолесцената, 
циљеви лечења, садашње стање у погледу учесталости касних компликација, 
успешности метаболичке контроле и најчешће примењиваних режима инсу-
линске терапије.

класификација дијаБетеса

На основу препорука Америчког удружења за дијабетес – АДА (1997) и 
Светске здравствене организације – СЗО (1998) главни критеријуми у класи-
фикацији ДМ су засновани на етиологији, односно патогенези болести. Дефи-
нисана су четири основна типа ДМ са следећим главним одликама:

I. Тип 1 (раније инсулин-зависни дијабетес мелитус)
А. Имунски посредован
Б. Идиопатски

II. Тип 2 (раније инсулин-независни дијабетес мелитус)
III. Други специфични типови:

генетски поремећаји функције •	 β-ћелија
генетски поремећаји деловања инсулина•	
болести егзокриног панкреаса (цистична фиброза)•	
ендокрине болести•	
дијабетес индукован лековима или хемијским материјама•	
инфекције•	
ретки облици имунски-посредованог дијабетеса•	
други генетски синдроми удружени са дијабетесом•	

IV. Гестациони дијабетес мелитус

Тип 1 дијабетеса мелитуса (Т1ДМ) је једно од најчешћих хроничних 
обољења код деце и младих особа (адолесцената). Поред Т1ДМ, од кога болује 
више од 90% особа са шећерном болешћу млађих од 25 година, све чешће се 
препознају и други типови болести, укључујући наследне моногенске облике, 
ДМ у оквиру цистичне фиброзе, тип 2 дијабетеса, као и други синдроми инсу-
линске резистенције.
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Моногенски поремећаји функције β-ћелија (раније „адултни тип дијабете-
са мелитуса код младих особа“ - MODY) 

То је генетски и клинички хетерогена група поремећаја проузрокованих при-
марним поремећајима секреције инсулина из β-ћелија панкреаса. Налазе се код 
око 2% од укупног броја деце и омладине са шећерном болешћу. Карактеришу 
се обично благо израженом хипергликемијом без склоности ка развоју кето-
ацидозе, аутосомно-доминантним начином наслеђивања (болест се открива у 
породици у три или више узастопних генерација) и испољавањем у детињству, 
адолесценцији или код младих одраслих у добу испод 25 година. У случају сумње 
на моногенски дијабетес пожељно је да се дијагноза потврди генетским испи-
тивањем. Већина младих с овим обликом дијабетеса у почетку се успешно лечи 
дијетом без шећера или оралним антидијабетесним лековима (1).

гестациони дијаБетес 

Овај облик ДМ се јавља током трудноће, односно представља потенцијални про-
блем код старијих адолесценткиња. Гестациони ДМ повећава ризик рађања крупне 
новорођенчади (неопходност царског реза) као и малформација или угинућа плода.

дијаБетес мелитУс тиПа 2

Одликује постојањем резистенције ткива на деловање инсулина која постоји 
годинама пре појаве симптома болести, а који су обично изражени у блажој мери 
у поређењу са симптомима Т1ДМ. Т2ДМ је блиско повезан са метаболичким 
синдромом који обухвата: изражену абдоминалну гојазност, хипертензију, аб-
нормалне нивое липида у крви, акантозу нигриканс и често ранији пубертет.

еПидемиологија

Инциденција Т1ДМ, анализирана код деце узраста ≤14 година у 114 разли-
читих популација у 112 центара из 57 земаља, је веома различита у различитим 
деловима света, односно појединим европским земљама и креће се од 0,1 на 
100.000/годишње у Кини и Венецуели до 64,2/100.000/годишње у Финској (2,3). У 
Србији износи 14,8/100.000 (4). Истовремено се региструје и контуниурани по-
раст инциденције ове болести који у просеку годишње, на основу података 103 
центра, износи 2,8%. Наведени тренд раста Т1ДМ карактеристичан је за цео свет 
(4,0% у Азији, 3,2% у Европи и 5,3% у Северној Америци) с изузетком Централне 
Америке и Западне Индије где је регистрован тренд смањивања инциденције од 
3,6% (2). Највећи пораст у периду од 1987. до 1996. године је забележен код мале 
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деце узраста 1 − 4 године (код деце из Немачке узраста две године био је 12%, 
а узраста три године 13% годишње). И у нашој земљи током протекле две-три 
деценије запажа се пораст учесталости дијабетеса посебно изражен у групи мале 
и предшколске деце. Болест је подједнако заступљена код деце оба пола. Ретка је 
код деце млађе од 12 месеци. Њена учесталост расте упоредо с узрастом тако да 
се највиша инциденција региструје у доба пубертета, односно од 10. до 14. годи-
не живота (3).

Пораст преваленције типа 2 дијабетеса мелитуса (Т2ДМ) код деце и адолес-
цената први пут је препознат у САД током 90-тих година прошлог века, а затим и 
неким деловима Азије и Европе. Искуство из Северне Америке представља важан 
извор података о овом проблему (Fagot-Campagna, et al, 2000). У наведеној студији 
заступ-љеност Т2ДМ у педијатријској популацији са мање од 4% пре 1990. године 
порасла је на 45%. У Синсинатију (Охајо) инциденција Т2ДМ код младих узраста 
10 - 19 година са 0,7/100.000 у 1982. порасла је на 7,2/100.000 у 1994. години. Т2ДМ 
код деце и адолесцената је често повезан са порастом учесталости гојазности у ра-
ном узрасту, породичном анамнезом о Т2ДМ и оних чије су мајке имале дијабетес 
у трудноћи (5). У нашој земљи као и већини европских земаља Т2ДМ још увек 
нема велику учесталост чак ни у популацији гојазне деце и адолесцената (6).

разлике измеђУ тиПа 1 и тиПа 2 дијаБетеса мелитУса

Најзначајније разлике између типа 1 и типа 2 ДМ гледају се у иницијалној ево-
луцији болести, затим у учесталости гојазности, кетоацидозе, сродника с истим 
типом болести, удружених обољења, налаза антитела и етничкој припадности.

Табела 1. Поређење типа 1 и типа 2 дијабетеса код деце и младих особа

Тип 1 Тип 2
Телесна маса 20% преухрањено ИТМ >85. перцентила скоро код свих
Ток болести Брз Подмукао, спор
Кетоацидоза 35 − 40% Кетонурија 35%, блага кетоацидоза 5 − 25%
Дијабетес у 
породици

5% са Т1ДМ 74 − 100% сродника са Т2ДМ

Удружене 
болести

Тироидне, адреналне, 
целијакија, витилиго

Синдром полицистичних оваријума (ПЦО), 
акантоза нигриканс

Ц-пептид
Низак или очуван у 
почетку

Нормалан или висок

Антитела 95% 15%

Етничка 
припадност

Претежно бела раса
Амерички индијанци, Афроаме-риканци, Хи-
спаноамериканци, азијски народи, становници 
пацифичких острва
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дијагноза дијаБетеса

Код већине деце и младих особа Т1ДМ се испољава акутном појавом кла-
сичних симптома болести у виду жеђи, полидипсије, полиурије и губитка у те-
жини. Код мањег броја деце болест има спорији почетак са симптомима који 
трају неколико месеци. За потврду дијагнозе довољни су налази:

хипергликемије (концентрација глукозе у крви ≥11,1 mmol/l; односно •	
200 mg/dl) у најмање два одвојена мерења без обзира на то када је унет 
претходни оброк,
хипергликемије после гладовања (најмање 8 часова после последњег ка-•	
лоријског оброка ≥7,0 mmol/l (≥126 mg/dl)
изражене гликозурије (>55 mmol/l; односно 1,0 g%),•	
кетонурије•	
Hb (Хемоgлобин) A•	 1c >6,5%.

У случају сумње на Т2ДМ дијаgностика обухвата: понављано мерење концен-
трације gлукозе у крви после gладовања или орални тест оптерећења gлукозом – 
ОГТТ и ниво HbA1c (у прилоg ДМ gовори налаз концентрације ≤6,5%) (7). Преду-
зимање скрининgа на Т2ДМ у ранијем узрасту треба размотрити код особа са по-
родичном анамнезом о Т2ДМ, gестационоg дијабетеса, синдрома полицистичних 
оваријума као и код особа одређене етничке припадности. (Табела 1). 

УсПешност gликемијске контроле

Резултати из 21 центра из 17 земаља у оквиру Хвидоре (Hvidøre) студије 
током троgодишњеg периода показују да је актуелни HbA1c био 8,2±1,4%, одно-
сно знатно виши у поређењу са препоруком ИСПАД-а да циљни ниво HbA1c 
треба да буде <7,5% (9). Свако дете треба да оствари ниво HbA1c што ближе 
нормали уз избеgавање тешких хипоgликемија, односно учесталих средње теш-
ких и блаgих хипоgликемија са циљем превенције настанка дуgорочних микро 
и макроваскуларних компикација. Центри са најбољим степеном gликемијске 
контроле одликују се успехом у постизању добре контроле већ током прве три 
gодине од почетка болести (8).

касне комПликације

Оба типа дијабетеса су у детињству и адолесценцији праћена значајном 
учесталошћу микроанgиопатских компликација што се у највећој мери при-
писује субоптималној метаболичкој контроли. Најважније микроваскуларне 
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компликација су ретинопатија, инципијентна нефропатија (микроалбумину-
рија) и периферна неуропатија које као и макроваскуларне компликације у 
значајној мери утичу на смањење очекиване дужине и квалитета живота. Пре-
валенција хроничних компликација код деце са Т1ДМ и Т2ДМ је слична, али 
са значајно већом учесталошћу микроалбуминурије и артеријске хипертензије 
код младих са Т2ДМ, а ретинопатије и периферне неуропатије у Т1ДМ (9).

главне Промене У начинУ лечења дијаБетеса

Главне промене у лечењу ове болести током последње деценије карактери-
ше стални пораст примене базално-болусноg режима инсулинске терапије и 
инсулинске пумпе као и све шира примена брзоделујућих и базалних инсу-
линских аналоgа (10). У лечењу Т2ДМ иницијално лечење се заснива на нефар-
маколошким мерама (исхрана и физичка активност). Фармаколошка терапија 
се почиње метформином (половином дозе за одрасле), а наредни корак је до-
давање лека из gрупе сулфонилуреа који носи ризик за хипоgликемије и раст 
телесне масе. У случају неуспеха уводи се инсулин са средње дуgим деловањем 
(НПХ) или дуgоделујући инсулински аналоg увече пре спавања. Наредни ко-
рак је увођење интензивније инсулинске терапије са брзоделујућим инсулином 
пре оброка који се дозира на основу постпрандијалних gликемија (5).

закљУчак

Растућа учесталост ДМ широм света суgерише потребу континуираноg надзо-
ра инциденције пре свеgа у циљу планирања мера превенције и раноg откривања 
болести. Постоје значајне клиничке разлике између Т1ДМ и Т2ДМ при чему Т1ДМ 
захтева обавезно лечење инсулином непосредно после откривања болести док се 
лечење Т2ДМ у почетку заснива на нефармаколошким мерама. Метаболичка кон-
трола код деце и адолесцената с Т1ДМ је субоптимална. У последње две деценије 
реgиструје са пораст броја деце и младих на интензивијим режимима инсулинске 
терапије, инсулинској пумпи и све шира примена аналоgа инсулина.
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14.2. ЕТИОПАТОГЕНЕЗА ТИПА 1 ДИЈАБЕТЕСА

Саша Живић, Сандра Станковић

Тип 1 дијабетеса (Т1Д) је прототип класичне аутоимуне болести посредо-
ване ћелијским имунитетом са масовном β-ћелијском деструкцијом унутар ос-
трваца панкреаса. 

генетска основа

Мада се бројни и различити гени “осетљивости” доводе у везу са настанком 
Т1Д (тип наслеђивања ове болести је полигенски), далеко највећа повезаност 
је са генима који кодирају карактеристичне HLA антигене, регулаторе имуног 
одговора (1). Гени који на шестом хромозому (6p21) кодирају HLA антигене а у 
вези су са настанком Т1Д означавају се као “Т1Д1” гени. Постоји још најмање 
двадесетак различитих хромозомских региона који показују позитивну удру-
женост са Т1Д. То је пре свих инсулински ген на 11 хромозому (11п15) који се 
означава као “Т1Д2”. Заједно, гени Т1Д1 и Т1Д2 одређују преко 60% осетљиво-
сти за развој болести.

HLA ПредисПозиција

Уобичајени ризик за Т1Д процењује се на 6-8%. Ризик се повећава на 16-
20% у HLA идентичних сродника или да се редукује на само 1% у HLA неи-
дентичних. У белаца преко 90% оболелих од Т1Д су DR3 и DR4 позитивни, 
упоређујући са 40-50% присутности ових антигена у општој популацији. При-
сутност DR2 антигена обрнуто је пропорционална инциденци Т1Д (“протек-
тивни DR”). За настанак Т1Д већи значај има DQ од DR субрегиона. Највећи 
ризик удружен је са симултаним присуством два субрегиона: DQ8 (удружен са 
DR4) и DQ2 (удружен са DR3). 

фактори околине

Чињеница да је и у монозиготних близанаца ризик за настанак Т1Д само око 
35% говори да је наслеђе “потребан али не и довољан услов” за развој болести. 
Околина може кључно да утиче на клиничку експресију генетске осетљивости (2). 
Највећи значај у индукцији Т1Д имају: вирусне инфекције и исхрана. Ови фактори 
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могу да делују на два начина: индукцијом β-ћелијске деструкције или периферним 
повећањем потребе за инсулином. Улога вирусних инфекција у “окидању” Т1Д по 
значају вероватно надмашује збир свих осталих чинилаца микроокружења. Про-
теини крављег млека могу бити важна карика патогенетског ланца јер деле неке 
антигенске епитопе са површинским β-ћелијским протеинима. 

вирУсне инфекције

Ентеровирусне инфекције које се повезују са настанком Т1Д могу се дока-
зати не само серолошки већ и директном детекцијом ентеровиралне RNA (3). 
Неколико је могућих модела повезаности вирусних инфекција и Т1Д: а) директ-
ном инфекцијом инсулин продукујућих β-ћелија и репликацијом вируса унутар 
ћелија резултује њиховом деструкцијом са консекутивном хипоинсулинемијом и 
хипергликемијом; б) “trigger аутоимуношћу” - вируси инфицираним β-ћелијама 
могу пружити карактер страног (“non-self”); ц) “унакрсном реакцијом” – где ви-
руси деле неке своје епитопе са кључним антигенима β-ћелија, те д) цитокинском 
индукцијом - стимулацијом секреција цитокина какви су TNF-α, INF-γ, IL-6 или 
IL-2, вируси могу индиректно оштетити β-ћелије.

Доминантна група вируса која узима учешћа у патогенези Т1Д јесте ентеро-
вирусна. Трансмисија је фекало-орална или респираторна. Поједине антигене 
детерминанте неких вируса “деле” велику сличност са одређеним β-ћелијским 
антигенима. Тако постоји висока структурна хомологија између β-ћелијског ан-
тигена - декарбоксилазе глутамичне киселине (ГАД) и вирусног протеина P2-C 
коксаки Б вируса. Молекуларна мимикрија између ова два антигена може бити 
кључна у развоју Т1Д. Коксаки Б вируси могу такође директно инфицирајући 
β-инсуларне ћелије и реплицирајући се у њима довести до њиховог уништења 
са консекутивном инсулинопенијом. Ентеровируси преко ћелија укључених у 
имуни одговор стимулишу цитокинску продукцију (TNF-α, INF-γ, или IL-2 и 6) 
који су, било појединачно, било у комбинацији изузетно β-цитотоксични.

фактори исхране

Поред вируса најважнији чинилац спољне средине у индукцији Т1Д јесу 
фактори исхране: протеини крављег млека, али и присуство разних других фак-
тора у свакодневној исхрани (4). У земљама које форсирају природну исхрану, 
постоји значајна редукција инциденције Т1Д. Дијабетична деца су у правилу 
дојена краће од њихових здравих вршњака - раније увођење у исхрану протеи-
на крављег млека повећава инциденцу дијабетеса. Оно што рaзликује кравље 
млеко од хуманог је већи проценат укупних беланчевина (3.4% према 0.9%) 
те већа количина протеинског нитрогена (углавном на рачун казеина), а пре 
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свега постојање неких специфичних беланчевина које се у хуманом млеку не 
откривају, какве су β-лактоглобулин и бовини серумски албумин. Антитела на 
бовини серумски албумин откривају се готово у свих са новодијагностикованим 
T1Д. Рано увођење цереалија, преко активације Т ћелијске аутоимуности, може 
бити одговорно за настанак Т1Д. Суфицијентне концентрације активне форме 
витамина D важне су у протекцији ове болести (5).

Патогенеза

Т1D представља прототип орган-специфичне аутоимуне болести, са доми-
нантном улогом Т лимфоцита у његовом настанку (6). Чворна патогенетска 
тачка развоја болести је у деаранжману регулаторних Т ћелија, док су абнор-
малности у хуморалној сфери само маркери драматичних догађања на нивоу 
инсула. Израженијој β-ћелијске деструкцији предходи клинички инапарент-
на фаза инсулитиса: инфилтрације Т лимфоцитима и макрофагима док су 
Б-лимфоцити су ретки.

аУтоантигени

У јувенилном дијабетесу откривен је читав низ аутоантигена различите важ-
ности у предикцији болести. Један од најраније идентификованих инсуларних 
аутоантигена, који је покретач стварања ICA антиинсуларних антитела, је GT3 
ганглиозид. ICA имају највећу β–ћелијску специфичност. Кључни аутоантиген 
у патогенези Т1D је ензим глутамин ацид декарбоксилаза (ГАD). Анитела на 
ГАD имају највећу предиктивност - преко 82% новоболелих исказује високе ти-
трове ових антитела. Одређивање антитела на инсуларни антиген (ICA) данас 
је далеко најексплоатисанији начин “трагања” за ризиком од Т1D. Инсулинска 
аутоантитела (IAA) имају високу позитивност у дијабетичара до пете године 
живота и најранија су у хронологији појављивања антитела. Антитела на инсу-
ларни антиген 2 (IA-2) уствари су антитела на ензим тирозин-фосфатазу (ICA 
512). Стварају се након IAA и GAD и наговештавају брзи настанак болести - 
"касни предијабетес" (7).

ефекторни механизми

Не постоји могућност прецизног дефинисања ексклузивног ефекторног 
целуларног имуног одговора - он уствари подразумева коегзистенцију више 
различитих аутодеструктивних механизама: деструкције под строгом HLA 
рестрикцијом посредованом цитотоксичним Т лимфоцитима, деструкције 
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само HLA придружене и последице дејства цитокина и ослобођених кисео-
ничних радикала у Th1-Th2 дисбалансу и/или деструкције независне од HLA 
која се одвија механизмима активације “самоубилачког“ нагона у β-ћелијама 
– апоптозом (8).

Мада се чинило да је прецизном номенклатуром Експертског комитета из 
2003. године дефинитивно решен проблем класификације дијабетеса, изгледа 
да није тако – разлике између две основне форме дијабетеса, типа 1 и типа 2, 
данас нису увек тако јасне.

Инсулинска резистенција се може открити често пре настанка β-ћелијске 
деструкције и у одсуству хипергликемије, доказујући да неимунолошки проце-
си могу бити важни у процесу оштећења ендокриног панкреаса. Пораст инци-
денције дијабетеса у последње време, који се јавља једнако у типу 1 (посебно 
код деце млађе од 5 година) као и у типу 2 (посебно у адолесцената), не може 
бити последица промењене генетске основе, већ веће експресије фактора око-
лине – пре свега гојазности. Све је већи број младих са знацима оба основна 
типа дијабетеса: гојазних са знацима инсулинске резистенције, али и прису-
тним аутоимуним антителима на инсуларне антигене. Стога у овим случаје-
вима можемо говорити о постојању „дуплог“ или „хибридног“ дијабетес (9). 
Не само да гојазност доводи до инсулинске резистенције већ може условити и 
деструкцију бета ћелија. У оба ова процеса кључну улогу имају већи број нас-
талих адипоцита, односно адипоцитокина. Са порастом броја адипоцита расте 
секреција лептина који најмање смањује експресију и активност CD4+CD25+ 
ћелија, такозваних „Т регулаторних ћелија“ (Treg) а које јасно инхибирају ауто-
имуност. Dакле, услед високе продукције лептина и пада Трег долази до акти-
вације Тх1 одговора - повећане продукције INF-γ, TNF-α и IL-6. Преко оксида-
тивног стреса TNF-α директно оштећује β-инсуларне ћелије а INF-γ модулира 
бета ћелијску пролиферацију. С друге стране, TNF-α преко IL-6 инхибира ак-
тивност тирозин-киназе инсулинских рецептора што условљава резистенцију 
на инсулин. Надаље преко активације IL-23 ствара се β-ћелијски високо ток-
сични IL-17, који се данас означава као кључни ефекторни молекул у просецу 
настанка Т1D (10). У исто време са увећањем масног ткива, долази до смањења 
адипонектина који има јасну антиинфламаторну улогу (супримира продукцију 
TNF-α) и улогу у смањењу инсулинске резистенције (обзиром да индукује ли-
полизу). Карактеристични су ниски нивои адипонектина у предијабетесу који 
наговештавају деструкцију критичне масе β-ћелија и клинички манифестни 
почетак болести.
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14.3. САВРЕМЕНА ТЕРАПИЈА ДИЈАБЕТЕСА 
МЕЛИТУСА ТИПА 1

Силвија Сајић

Почетак инсулинске терапије 1922. г. у потпуности мења ток дијабетеса 
мелитуса типа 1 (ДМТ1) и преживљавање оболелих, дајући им наду. Без 
терапије инсулином, ДМТ1 је била болест која је за неколико месеци доводи-
ла до смрти у кахексији. Првих деценија су пацијенти лечени брзоделујућим 
инсулином пре сваког оброка и једном ињекцијом ноћу. После 1935. г., про-
наласком интермедијарних и дугоделујућих инсулина пацијенти су лечени са 
једном или две ињекције. Резултати ранијих студија, из 1960. г., показују да су 
пацијенти дијагностиковани у периоду између 1935. и 1945. г. имали већи ри-
зик од ретинопатије после 15 година трајања дијабетеса, од оних лечених пре 
1935. г. који су добијали више дневних ињекција инсулина.  

значај доБре метаБоличке контроле

Основни фактор ризика за настанак хроничних микроваскуларних ком-
пликација ДMТ1 је лоша метаболичка контрола. Лонгитудинална аустралијска 
студија показује значајни пад у појављивању ретинопатије и микроалбумину-
рије у случају само благог пада HbА1c од 9,1 на 8,5% у периоду од 1990-2009. г., 
када је забележен пораст употребе мултиплих дневних инјекција и инсулинских 
пумпи за 71%. Сличне резултате бележе DCCT и EDIC студија. У последњој 
деценији се запажа пораст базал болус концепта од самог почетка дијабетеса 
у многобројним педијатријским центрима. Само повећање броја инсулинских 
ињекција код деце и адолесцената није довољно, без интензивне едукације ус-
мерене ка сваком пацијенту посебно (Hvidore студија из 1995-1998). Упркос 
преласку на више ињекција, HbА1c се креће око 8,7%, односно 8,9% (1). 

ПреПорУке за доБрУ метаБоличкУ контролУ

Данас, према препорукама интернационалних дијабетолошких удуржења, 
важе строжији критеријуми за вредности гликемије и HbА1c код деце и адо-
лесцената оболелих од ДМT1. Тако, за предшколско дете важе препрандијалне 
гликемије од 5,6-10,0 mmol/l, а гликемије пре спавања и ноћу од 6,1-11,1 mmol/l. 
За школску децу важе нешто строжије вредности од 5,0-10,0 mmol/l, а пре 
спавања и ноћу 5,6-10,0 mmol/l. За адолесценте важе најстрожији критеријуми, 
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јер су поменуте студије доказале да се погоршање метаболичке контроле у пу-
бертету врло неповољно и у краћем периоду трајања болести одражава на бржи 
развој микроваскуларних компликација. Тако су за адолесценте прихватљиве 
вредности препрандијалне гликемије 5,0-7,2 mmol/l, а ноћне 5,0-8,3 mmol/l. 
Због утицаја који понављане озбиљније хипогликемије могу имати на развој 
ЦНС i когнитивних функција, доскора су важиле нешто више препоручене 
вредности HbA1c за предшколски (7,5-8,5%) и рани школски узраст (испод 
8,0%). Савремене препоруке, од 2014. предлажу вредности HbA1c испод 7,5% 
ѕа све узрасте (2). Наиме, континуирано мерење гликемије употребом глукоз-
них сензора је показало да је интензивна инсулинска терапија (употреба више 
дневних ињекција и/или инсулинке пумпе), довела до побољшања вредности 
HbА1c без повећања учесталости озбиљнијих хипогликемија. Најновије студије 
указују да на развој минималне церебралне дисфункције има значај не само 
хипогликемија, већ и флуктуације гликемије, али и хипергликемија, јер је мозак 
посебно вулнерабилан током првих година детињства. Са друге стране, ранији 
ставови да се микроваскуларне компликације чешће јављају код адолесцена-
та са лошом метаболичком контролом док су мала деца релативно заштићена 
од њих, такође доживљавају критичку ревизију. Наиме, мала деца оболела у 
најранијем узрасту имају пред собом дужи период трајања болести у којем, 
уколико је метаболичка контрола лошија, такође може доћи до ранијег развоја 
микроваскуларних компликација. С тога је веома важно да се, уз помоћ до-
бре едукације, честог одређивања гликемије, уз давање више дневних ињекција 
или инсулинске пумпе постигну вредности HbА1c испод 7,5%, укључујући и 
наведене пре и постпрандијалне вредности гликемије. Зато едукација остаје и 
даље основ за вођење ДМT1(2).

тиПови инсУлина - инсУлински 
аналози и инсУлинска ПУмПа

Током последње две децније долази до значајно већег процента лечене деце 
и адолесцената са 4 ињекције инсулина, углавном брзоделујућих пре 3 главна 
оброка и спороделујућег пре спавања. 

Последња деценија доводи до фармакокинетских истраживања и про-
наласка инсулинских аналога. Идеална инсулинска терапија треба да ими-
тира физиолошко лучење инсулина, а то није могуће давањем класичних 
инсулина. Основни циљ је да се постигну препоручене вредности гликемија 
и оптимална дугорочна гликемијска контрола. Проблеми у примени кла-
сичних дугоделујућих инсулина су честе хипогликемије, посебно ноћне, које 
прати јутарња хипергликемија, појава Dawn-овог и Somogyi-евог феномена, 
добијање у ТМ и велика индивидуална варијабилност у респорпцији са ме-
ста давања и до 68%. Неповољна фармакокинетика брзоделујућих хуманих 
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инсулина доводи до постпрандијалне хипергликемије. Зато инсулински ана-
лози са кратким деловањем обезбеђују боље вредности поспрандијалне 
гликемије (3,4). Инсулински аналози са дугим деловањем имају спор и равно-
меран ниво апсорпције,продужено деловање, ниску варијабилност деловања 
код једне особе. Дугоделујући инсулински аналози, најчешће дати пре спавања, 
доводе до бољих гликемија током ноћи и ујутру, те значајно смањују проце-
нат ноћних, озбиљних хипогликемија. Такође је запажен мањи добитак у 
телесној маси у односу на пацијенте лечене класичним инсулинима. Резултати 
бројних студија су показали да континуирана супкутана инсулинска инфузија 
уз помоћ инсулинске пумпе значајно побољшава метаболичку контролу, 
смањује варијабилност гликемија, редукује учесталост тешких хипогликемија 
и побољшава квалитет живота пацијената, пружајући им већу флексибилност 
у погледу примене терапије, исхране и физичке активности, што је посебно 
важно адолесцентима. Данас је препорука да се већина деце и адолесцената 
лечи интензивном инсулинском терапијом или инсулинском пумпом (3,4,5). 
Резултати оба вида терапије показују велике поменуте предности које се одно-
се на квалитет метаболичке контроле и живота пацијената. Али у основи је 
увек добра едукација, често одређивање гликемије и пружање стручне и пси-
холошке помоћи пацијенту и његовој породици. Терапија континураном суп-
кутаном инсулинском инфузијом уз помоћ спољне портабилне инсулинске 
пумпе представља поуздан и ефикасан начин савремене инсулинске терапије 
оболелих од ДMТ1. Али, уз недовољну едукацију, може се јавити веома брза 
кетоацидоза уколико дође до техничких проблема у испоруци инсулина. С тога 
је комплетна обука у вези са применом инсулинске пумпе веома значајна, као 
и пажљива индивидуална процена породице детета. Компарабилни резулта-
ти уз редовно одређивање гликемија (минимум 6-9 пута дневно) се постижу, 
према резултатима већине педијатријских студија и са давањем 4 инсулинске 
дозе. Најоптималнија је употреба глукозног сензора за континуирано мерење 
гликемије у реалном времену. Терапија помоћу система затворене петље, када 
количина испорученог инсулина неће зависити од сарадње пацијента, већ ће се 
аутоматски испоручивати потребна количина инсулина је блиска будућност. 
Сада већ постоје тзв. паметне инсулинске пумпе, које могу да пацијентима који 
су фамилијарни са модерним технологијама, омогуће давање најадекватнијих 
доза инсулина у зависности од планираних угљенохидратних јединица у об-
року и планиране физичке активности. Недостатак терапије инсулинском 
пумпом је релативно висока цена не само пумпе већ и потрошног материјала 
у односу на све доступне терапијске модалитете. Најновије студије показују да 
су деца и млади на терапији инсулинским пумпама, који су претходно били 
на интензивној инсулинској терапији, показали жељу да остану на овом виду 
терапије, чак и кад није дошло до значајнијег смањивања вредности HbА1c. 
Преовладао је утицај на квалитет живота, осећај веће слободе живљења са хро-
ничном болешћу каква је ДMТ1(3,4,5).
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закљУчак

Најновије студије из 2014. г. налажу нам борбу за постизање идеалног 
HbА1c од 7,5% за све узрасне групе. Применом честог одређивања гликемија, 
глукозног сензора, интензивне терапије инсулинским аналозима, или инсу-
линском пумпом уз сталну едукацију и подршку пацијенту и породици се тај 
циљ чини достижан у наредним деценијама.
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14.4. ПРЕДИКЦИЈА ДИЈАБЕТЕСА ТИП 1

јован влашки, ивана Кавечан

генетичка консУлтација

Генетичка консултација је комуникациони процес помоћу ког се особе и 
чланови породице који имају ризик да су носиоци гена или да ће оболети, ин-
формишу о последицама, вероватноћи преношења и испољавања болести, као 
и начинима како болест излечити, ублажити или превенирати.

Процес генетичке консултације обухвата следеће:
Интерпретација родослова и медицинских чињеница у процени ризика •	
ка некој болести или поновног јављања болести
Едукацију у вези наслеђивања, могућности тестирања, вођења, •	 надзи-
рања, превенције, истраживања
Генетичка консултација промовише, унапређује избор и прихватања ри-•	
зика и/или стања (1,2,3)

генетички чиниоци и дијаБетес тиП 1

Могу указивати на предиспозицију ка развоју болести, али нису и сигурни 
дијагностички маркери да ће нека особа добити дијабетес, већ само предста-
вљају ризик за обољевање од дијабетеса. Могућности идентификације особа са 
високим ризиком за клинички манифестни дијабетес су:

Позитивна породична анамнеза•	
Генетички маркери•	
Имунолошки маркери•	
Метаболички маркери•	

Емпиријски ризик за настанак дијабетеса у општој популацији износи до 1%.
На табели 1 приказан је емпиријски ризик за чланове породице за обоље-

вање од дијабетеса тип 1 када у породици постоји особа оболела од дијабетеса 
тип 1 (1-3).



14. Ендокринологија

281

Табела 1. Емпиријски ризик за обољевање од дијабетеса тип 1 за чланове 
породице

ПРОБАНД Ризик за обољевање од дијабетеса тип 1
Отац 4-6%
Мајка 2-3%
Оба родитеља 30%
Дете 2-5%
Идентични близанци 30-50%
Хетерозиготни близанци 5%
Браћа и сестре 5-10%

Дијабетес тип 1 је мултифакторско обољење. Генетичка етиологија дијабе-
теса тип 1 укључује гене хуманог леукоцутног антиген (ХЛА) система, а инди-
видуална осетљивост је најбоље дефинисана алелним комбинацијама главног 
хистокомпатибилног комплекса гена који су лоцирани у сва три главна региона 
ХЛА хаплотипа (класе 1, 2 и 3). Хаплотипови су у вези са функционалним гру-
пама гена који су укључени у етиологију дијабетеса тип 1.

ХЛА типизација антигена прве и друге класе се примењује за процењивање 
генетичког ризика обзиром да су особе које су носиоци појединих хаплотипова 
у већем ризику за обољевање од дијабетеса тип 1. 

генетички маркери
HLA систем
Већа учесталост хаплотипова  Мања учесталост хаплотипова
 HLA-B15 HLA-B7
 HLA-B8
 HLA-B18
HLA систем класе II   HLA систем класе II
HLA II-DR3/DR4 (10-12 пута већи ризик)  HLA II-DR2 (протективан ефекат)
HLA II-DR3 (3-4 пута већи ризик)
HLA II-DR4 (3-4 пута већи ризик)

На табели 2 приказани су генетички маркери ХЛА типизације антигена 
треће класе који су повезани са високим и умереним ризиком за обољевање од 
дијабетеса тип 1 као и маркери који имају протективан ефекат (1-4,7)



282

Јован Влашки, Иван Кавечан

Табела 2. Генетички маркери HLA типизације треће класе

РИЗИК HLA DRB1 HLA DQA1 HLA DQB1
Висок 0401

0402
0405
0301

0301
0501

0302
0201

Умерен 0801
0101
0901

0401
0301
0101

0402
0501
0303

Протективан ефекат 1501
1401
0701

0102
0101
0201

0602
0503
0303

На табели 3 приказани су генски локуси, позиције одговорног гена на хро-
мозомима, као и кандидат гени који су одговорни за обољевање од дијабетеса 
тип 1 са бројем који представља ознаку обољења према Интернет каталогу гена 
и генетичких обољења – ОМИМ (7) 

Табела 3. Генски локуси повезани са дијабетесом

Локус* Хромозом Кандидат гени ОМИМ**
IDDM1 6p21 HLA-DQ/DR +222100

IDDM2 11p15.5 Инсулин ВНТР (varia-
ble number of tandem 
repeat)

125852

IDDM3 15q26.2 D15s107 600318
IDDM4 11q13 MDU1, ZFM1 RT6 600319
IDDM5 6q24-27 ESR, MnSOD 600320
IDDM18 5q33 Непознато 605598

Локус* је генско место у молекулу ДНК
ОМИМ** (Online Mendelian Inheritance in Man) – Интернет каталог гена и генетичких обољења

имУнолошки маркери 

Антитела на бета ћелије панкреаса (ИЦА) су позитивна код 15-70% обо-
лелих и чине ризик да ће особа током 2-10 година добити дијабетес и имају 
највећу специфичност.

ГАД АТ (Glutamin Acid Decarboxilsa-антитела на декарбоксилазу глутамин-
ске киселине) су позитивна у преко 80% оболелих и имају највећу предиктивну 
вредност.
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У фази предијабетеса могу се детектовати следећа антитела:
ИЦА (антитела на антиген цитоплазме бета ћелија панкреаса)•	
ИАА (антитела на ендогени инсулин и високо су позитивна у дијабетеса •	
који се јавио пре пете године живота и најранија су у времену појављи-
вљња антитела)
ГАД (антитела на протеин мембране бета ћелија панкреаса, односно глу-•	
тамин ацид декарбоксилазу)
ИА-2 (ИАА, односно антитела на протеин тирозин-фосфатазу, јављају •	
се после антитела ИЦА и ГАД и означавају брзи почетак болести, „касни 
предијабетес“) (1,3,5,6)

метаБолички маркери

Метаболички маркери подразумевају мерење гликемије наште, мерење 
гликемије после 90 - 120 минута након оброка, гликемије у другом сату ОГТТ 
теста, мерење инсулинемије у првом и у другом сату током ОГТТ теста и током 
интравенског оптерећења глукозом. У метаболичке маркере спада свакако и 
клиничка слика (полиурија, полидипсија, полифагија) са или без кетоацидозе. 

Нормална вредност гликемије наште је < 5,4 ммол/л. Нормална вредност 
HgbA1c износи < 5,7%. Вредност HgbA1c од 5.7 до 6,4% означава предијабетес. 
Вредност HgbA1c > 6.5% означава дијабетес. 

Ранији критеријум да особа има дијабетес је да уколико у било које доба 
дана и ноћи особа има гликемију преко 11,1 ммол/л. 

По новијим критеријумима уколико је гликемија наште преко > 7,0 ммол/л 
особа има дијабетес. Вредности гликемије од 5,4 ммол/л до 7,0 ммол/л означају 
стање предијабетеса. Уколико је гликемија после другог сата од оптерећења 
глукозом преко 11,1 ммол/л поставља се дијагноза дијабетеса. (1,2,3)

Спољашњи чиниоци и фактори ризика који могу да допринесу настанку 
дијабетеса тип 1 су:

Вирусне инфекције (ентеровируси, рота, херпес, мумпс, рубела и други)•	
Исхрана (рано увођење крављег млека, одређене житарице и друго)•	
Витамин Д•	 3 (унос смањује ризик од ДМ1)
Хемијске материје (нитрати, нитрити, нитрозамини, токсини)•	
Стрес (повећава ризик)•	
Гојазност•	
Физичка неактивност•	
Дете рођено мало за датум•	
Епигенетика•	
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мУлтидисциПлинаран ПристУП

У одређивању процене ризика за настанак дијабетеса тип 1 важан је мул-
тидисциплинаран приступ ендокринолога и генетичара. Најчешћа питања која 
постављају родитељи, који имају дете са дијабетесом тип 1 су да ли ће наред-
но потомство оболети од дијабетеса тип 1, затим, колика је вероватноћа да 
ће потомство носити висок ризик за дијабетес тип 1, да ли ће унуци оболети 
од дијабетеса тип 1, да ли постоји могућност пренаталне дијагностике, да ли 
постоје сигурни показатељи да ће потомство оболети од дијабетеса тип 1, да 
ли постоје могућности превенције, да ли постоје неке друге могућности лечења 
осим инјекционе терапије инсулином. 

БУдУћа истраживања

У будућем периоду се очекује даље истраживање дијабетеса студијама као 
што је изучавање геномских асоцијација (GWAS), којом се испитују заједничке 
генетичке варијанте различитих особа да би се утврдило да ли је нека од варијан-
ти везана за дату особину. Овакве студије су усредсређене на асоцијације између 
полиморфизама једног нуклеотида (СНП – single nucleotid polymorphism) и 
дијабетеса. Овим студијама се врши компарација особа са дијабетесом и особа 
које су здраве (контролна група). Упоређују се милиони генетичких варијанти 
применом СНП чипова. Ако се један тип варијанте чешће јавља код особа зах-
ваћених дијабетесом, такав СНП је асоциран са дијабетесом. Асоцирани СНП 
обележавају регион генома који утиче на ризик појаве обољења. Овим студија-
ма се истражује целокупан геном и идентификују СНП и друге варијанте ДНК 
које су повезане са дијабетесом. Такође, очекује се да ће се у будућем периоду 
примењивати знања персонализоване медицине којом ће се персонализовати 
лечење и превенција сваког пацијента на основу анализе комплетног генома и 
одређивањем генетичке „шифре“ болести сваке особе која је оболела. (8,9)

закљУчак

Дијабетес је обољење за које је неопходна пресимптомска дијагноза и пре-
вентивна интервенција.

Иако за сада не постоје 100% сигурни маркери који ће показати да ће се код 
особе развити дијабетес тип 1, постоји могућност процене ризика за настанак 
дијабетеса тип 1 на основу генетичких, имунолошких и метаболичких маркера.

Циљ превенције је успоравање тока болести и/или спречавање развоја 
дијабетеса тип 1. 
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Превентивна дијагностика и превентивна интервенција се фокусирају на 
први степен сродства.
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15.1. ПРЕХОСПИТАЛНО ЗБРИЊАВАЊЕ КРИТИЧНО 
ОБОЛЕЛЕ ДЕЦЕ

александра дороњски, весна Стојановић

Какав ће бити стручни ниво и карактеристике прехоспиталног збриња-
вања критично оболеле деце зависи од многих околности, од којих су локалне 
околности скоро и најважније. Најважнији чиниоци који их одређују су:

Ниво знања, опрема и искуство особља које прехоспитално збрињава 1. 
децу („Историјски“ већи део стручњака који прехоспитално збрињавају 
децу је био оријентисан на адултне ургентне пацијенте; ова чињеница 
утиче на то да некада не буду довољно припремљени за педијатријска 
хитна стања.)
Ниво знања педијатара и лекара осталих специјалности из примарне 2. 
здравствене заштите и опремљеност установа примарне здравствене 
заштите за прехоспитално збрињавање критично оболеле деце (Пе-
дијатри из примарне здравствене заштите и остали лекари из примарне 
здравствене заштите треба да прођу одговарајући тренинг и да имају 
на располагању одговарајућеу опрему - којом знају да рукују, у циљу 
правилног и праовременог реаговања код хитних стања у педијатрији)
Прехоспиталним збрињавањем се често баве и лаици. (Грађани та-3. 
кође треба да су обучени поступцима у ургентним стањима у пе-
дијатрији, посебно у циљу спречавања даљег напредовања лошег 
стања или повреде, до доласка професионалне екипе која треба да 
пружи стручну помоћ.)
Постојање опреме и неопходног потрошног материјала за педијатријс-4. 
ке пацијенте у возилима хитне медицинске помоћи. (Опрема и неопхо-
дан потрошни материјал треба да постоји у свим дечијим величинама 
и треба да се носи у свим возилима хитне медицинске помоћи и амбу-
лантним возилима).
Потребно је да постоји педијатријска ургентна служба 24h дневно, за 5. 
све нивое прехоспиталног збрињавања. Такође, брза консултативна 
служба (у регионалном педијатријском центру) треба да постоји и да 
је на располагању 24h.
Неки критично оболели или повређени пацијенти треба да буду транс-6. 
портовани директно на највиши ниво збрињавања упркос већој близи-
ни нижег нивоа здравствене заштите. Од прехоспиталног поступка и 
транспорта директно зависи исход лечења ове групе пацијената (1).
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како одлУчити да ли трансПортовати 
критично оБолелог Пацијента

Транспорт критично оболелих пацијената скоро по правилу илуструје 
Марфијев закон „Ако нешто може да крене наопако, поћи ће“ (2).

Одлука да се транспортује критично оболели пацијент – у болницу или у 
другу здравствену институцију увек се базира на процени да ће се стање па-
цијента потенцијално побољшати (након спровођења одговарајућих медицин-
ских процедура у тој установи), односно да се стање пацијента неће погоршати 
због транспорта.

Ако дијагностичке процедуре или могућа интервенција са сигурношћу неће 
изменити поступак односно исход лечења пацијента, одлука о транспорту се 
мора ставити под знак питања. Када је изводљиво и безбедно, дијагностички 
тестови се код пацијената чије је стање нестабилно, или потенцијално неста-
билно, могу обавити и уз пацијента („bed side“) на одељењима интензивне неге 
и терапије (ОИНТ). Финансијске реперкусије не би требале да буду фактор који 
се узима у обзир приликом транспорта критично оболелих пацијената (3).

Одлуке о томе који пацијенти треба да се транспортују, а који прво стаби-
лизују па потом транспортују, нису лаке. Процена медицинске екипе, лекара 
на првом месту је некада та која одређује судбину транспортованог критично 
оболелог пацијента, а и читава „стратегија“, односно протокол поступања са 
транспортованим критично оболелим пацијентом одређује краткорочну од-
носно дугорочну прогнозу и исход.

зБрињавање Принцезе дијане

Дана 31. августа 1997. године у 00h 25 мин, аутомобил марке Мерцедес у којем 
су били Принцеза Дајана, Доди Ал Фајед, возач и телохранитељ је ударио у бе-
тонски стуб тунела Алма у Паризу. Принцеза Дaјана је била у тешком стању и 
имала cardiac arrest, што је индикација за лечење на лицу места. Питање које се 
поставља је да ли је сувише времена потрошено на лечење на месту несреће и у 
транспорту а узрок стања је било крварење које је могло бити заустављено је-
дино операцијом? Донета је у операциону салу, прошло је 45 минута након са-
обраћајне несреће, са постојањем срчаног ритма и знацима живота. Након 10 
минута је имала поновни cardiac arrest. Потом је добила епинефрин директно у 
срце; извршена је хитна торакотомија а као извор унутрашњег крварења нађена 
је делимична руптура леве вене пулмоналис на месту где се улива у леву претко-
мору. Расцеп је ушивен и крварење је заустављено. Упркос двосатној унутрашњој 
масажи и електростимулацији, проглашена је смрт у 4h ујутро (4).
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оинт као најБоље место лечења критично оБолелих

Од формирање првих ОИНТ 1950-тих у Сједињеним Америчким Државама 
(САД), захтев за интензивним лечењем је у експоненцијалном расту. Следстве-
но овоме је и пораст броја транспортованих критично оболелих пацијената у 
свим земљама обзиром да постоји несклад између захтева за лечењем у ОИНТ 
и броја ОИНТ (5). Транспорт сам по себи представља ризик од физиолошког 
погоршања и нежељених догађаја. Учесталост нежељених догађаја је директно 
сразмерна дужини трајања транспорта, претранспортној тежини стања боле-
сти и степену неискуства медицинског персонала у транспорту (6-8).

Haji-Michael је у свом чланку из 2005. године дао (могуће) објашњење про-
пуста током транспорта – први је тај да персонал који транспортује пацијента 
није исти тај који ће га лечити и одговарати за њега (одговорност није једној 
установи); други је мањак мотивације за промене – “увек смо некако успевали 
да транспортујемо пацијенте” (9).

интрахосПитални трансПорт

Транспорт пацијената из ОИНТ ради извођења одређених медицинских про-
цедура или тестова је потенцијално опасан; ово је разлог због кога се транспорт 
мора организовати са циљем да буде ефикасан – да се критично оболели пацијент 
што брже врати у ОИНТ са што мањих степеном поремећаја свог (ионако) теш-
ког стања. Да би се остварио овај циљ у ОИНТ треба да постоје писана упутства 
и процедуре које се односе на: комуникацију, персонал, опрему и мониторинг.

Претранспортна координација и комуникација: када се пацијент предаје дру-
гом тиму, континуитет лечења и неге се осигурава тзв. примопредајом пацијента 
– лекар лекару, односно медицинска сестра/техничар- медицинској сестри/техни-
чару. Током ове комуникације се реферише стање пацијента и план лечења. Ова 
врста комуникације – примопредаје се обавља сваки пут када се одговорност за 
пацијента преноси са једне групе особља (персонала) на другу. Пре транспорта пер-
сонал који прихвата пацијента потврђује да је спреман да одмах по пријему спро-
води предвиђену процедуру односно тестирање. Убележава се време транспорта, 
предаје опрема за коју је предвиђено да ће бити неопходна и води се медицинска 
документација у којој се бележи индикација за транспорт и стање пацијента ван 
ОИНТ. Најмање двоје треба да буде у пратњи критично болесног пацијента током 
транспорта. Једно је медицинска сестра/техничар која испуњава све стандарде по-
требне за рад у ОИНТ; лекар у пратњи треба да познаје обезбеђење дисајног пута и 
напредну кардиопулмоналну реанимацију (Cardio Pulmonal Resuscitation – CPR) и 
да је обучен за рад у ОИНТ. За процедуре које трају дуже, препоручује се да транс-
портни тим који преноси пацијента уз њега и остане.
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Пратећа оПрема

Апарат за мерење крвног притиска (или само одговарајућа манжетна), 
пулсни оксиметар, монитор срчаног рада и дефибрилатор треба да су пратећа 
опрема, без изузетка! Ако постоји монитор са меморијом, добро га је упо-
требити због евентуалне употребе података. Опрема за обезбеђење дисајног 
пута, одговарајуће величине, извор кисеоника (довољан за извођење проце-
дуре плус 30 минутна резерва). Основни лекови за реанимацију, укључујући 
епинефрин и антиаритмике треба да се носе уз сваког пацијента за случај 
изненадног цардиац аррест-а. Треба понети и седативе, хипнотике, према 
случају. Одговарајуће врсте и количине течности за интравенску примену – 
преко шприц-пумпе или инфузионе пумпе (са погоном и на батерије које су 
у потпуности напуњене). У многим болницама педијатријски пацијенти деле 
дијагностичке и терапијске могућности болнице са одраслим пацијентима. У 
том случају, комплетан сет педијатријске опреме за ЦПР и лекова мора бити 
присутан уз пацијента. У већини болница вентилација маском и балоном је 
уобичајена, иако је и примена портабилних респиратора раширена. Вентила-
ција се обично врши 100% кисеоником, али правилно дозирање концентра-
ције и протока кисеоника мора бити императивно за критично оболеле па-
цијенте неонаталног узраста; такође, код критично оболеле деце са уроженим 
срчаним манама (УСМ) са „сингле вентрицле “ физиологијом или са десно 
левим шантом треба водити рачуна о одговарајућем волумену крви. Ако су 
пацијенти на механичкој вентилацији (МВ), положај ендотрахеалног тубуса 
(ЕТТ) се мора обезбедити пре транспорта, а аларми на транспортом респира-
тору одговарајуће подешени, а батерија у потпуности напуњена.

мониторинг током трансПорта

Сви критично оболели пацијенти током трнспорта треба да имају обезбежен 
основни ниво физиолошког мониторинг који имају и у ОИНТ. Ово подразумева 
електрокардио-графски (ЕКГ) мониторинг, континуирану пулсну оксиметрију, 
перодично мерење крвног притиска и фреквенце дисања. Неки пацијенти тре-
ба да су на капнометрији, континуираном интраартеријском мерењу крвног 
притиска или континуираном мерењу интракранијалног притиска. У неким 
посебним околностима може се мерити и неки од срчаних индекса.
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интерхосПитални трансПорт

Исход код пацијента који је критично болестан већим делом зависиод при-
мењене технологије и врсности персонала којим располаже медицинска установа.  
Када је потребан виши ниво услуга него што постоји у установи, идеално за пацијен-
та би било га преместити у установу у којој постоје потребни услови. Интерхоспи-
тални транспорт се обавља када корист је за пацијента већа од ризика које транспорт 
може носити. Одлуку о транспорту доноси одговарајући ординирајући лекар. Једном 
када је ова одлука донесена, транспорт треба обавити што је пре могуће. У случају 
потребе, реанимација и стабилизација почињу пре транспорта, уз разумевање да ће 
потпуна стабилизација можда бити постигнута тек након приспећа у одговарајућу 
установу. Добра медициска пракса налаже да се компетентан пратилац критично 
оболелог пацијента, или његов законски заступник упознају и дају сагласност пре 
транспорта ако то из било ког разлога не може да да сам пацијент (узраст, стање и сл). 
Овај писани пристанак треба да садржи податке о користи и ризику од транспорта. 
О овоме се договара пре транспорта. Потписани писани пристанак треба да постоји 
пре транспорта; ако ово није могуће, индикације за транспорт и разлог непостојања 
писаног пристанка треба да су део медицинске документације. Процес интерхоспи-
талног транспорта треба да се спроводи по протоколу чији елементи се некада им-
плементирају симултано, посебно ако је пацијента потребно стабилизовати. 

ПретрансПортна координација и комУникација

Лекар који премешта пацијента треба да утврди који ће лекар у болници у 
коју транспортује пацијента примити пацијента. Том лекару је потребно детаљ-
но описати стање пацијента, па и затражити и прихватити савет који се односи 
на страбилизацију пацијента пре транспорта. Начин транспорта (копнени или 
ваздушни) по правилу одређује лекар који врши транспорт у консултацији са 
лекаром који прихвата пацијента, базирано на хитности медицинског стања 
(стабилности пацијента), уштеди времена (ако је ваздушни транспорт), вре-
менским условима, медицинским интервенцијама које су потребне да се пре-
дузму у циљу одржавања животних функција током транспорта. Транспортна 
служба треба да потврди могућност извођења транспорта, те да се спреми за 
потребе пацијента током транспорта. Примопредаја медицинске сестре/техни-
чара – медицинској сестри/техничару треба да се обави ако постоји директан 
контакт особа које транспортују и особа које примају пацијента. Копије меди-
цинске документације укључујући и епикризу лечења, релевантне лаборато-
ријске и радиографске налазе треба приложити заједно са пацијентом. При-
према медицинске документације не сме одлагати транспорт и документација 
може бити послаа накнадно ако је транспорт ургентан.
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ПриПрема Пацијента за интерхосПитални трансПорт

Не постоје подаци који би подржали приступ интерхоспиталном транспорту 
који би био концепта „довези и бежи“. Зато установа из које се транспртује пацијент 
започиње одговарајућу евалуацију и стабилизацију до стања пацијента када је транс-
портабилан. Неважне процедуре и тестови могу одложити транспорт и трба их избе-
гавати. Сви критично оболели пацијенти треба да имају обезбеђен венски приступ 
пре транспорта. Ако није могуће обезбедити периферни венски приступ, потребно 
је обезбедити централни венски приступ. Ако је потребно, реанимацију течношћу 
треба започети уз примену инотропних агенса а интравенска течност и лекови треба 
да су у пластичним (не стакленим) боцама. Пацијента не би требало транспортовати 
пре него што се обезбеди проходност и стабилизација дисајног пута (што је теже 
обезбедити у возилу које се креће и због чега се некада мора зауставити транспортно 
возило). Проходност и стабилност дисајног пута се мора проценити пре транспорта 
и по потреби поставити ЕТТ или трахеостома. Ларингеална маска није прихватљив 
метод осигурања дисајног пута за критично оболелог пацијента који треба да буде 
транспортован. За пацијенте који су доживели трауму имобилизација кичменог сту-
ба треба да се спроводи (уколико није искључена). Назогастрична сонда треба да је 
постављена код пацијената са илеусом и интестиналном обструкцијом и код оних 
који су на МВ. Уринарни катетер треба да је постављен у бешику код пацијента код 
којих је потребан прецизан биланстечности , када је транспорт дужи и ако пцијент 
прима диуретике. Heimlich-ова валвула или вакуумски дренажни систем се поста-
вља код дренаже грудне шупљине у циљу декомпресије. Мекане наруквице за руке 
и ноге се користе ако је пацијент узнемирен и тиме је компромитована сигурност 
пацијента и транспортног тима (посебно када је у питању ваздушни транспорт). 
Неуромускуларне блокаторе не треба употребљавати без седације и аналгезије. На 
крају, медицинска документација, релевантни лабораторијски и радиографски на-
лази треба да се копирају и доставе. Корисно је имати „check list“-у документације, 
иницијалне медицинске евалуације и стабилизације, писани ристанак и податке о 
примопредаји пацијента заједно са подацима из комуникације лекар-лекар.

Предлог

Свака терцијарна институција, нарочито она у којој се лече критично обо-
лела деца, треба да има детаљан план транспорта, користећи локалне ресурсе и 
координишући их. Посебно је важан план интерхоспиталног транспорта који 
треба да се направи на основу следећих елемената елемента:

Мултидисциплинарни тим лекара, медицинских сестара, респиратор-1. 
них терапеута, болничке администрације и локалних служби хитне ме-
дицинске помоћи прави план и координира процес
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Тим спроводи одговарајуће процене, које су усмерене на демографс-2. 
ке карактеристике пацијената, дужину трајања транспорта, најчешће 
начине транспорта и расположиве ресурсе (персонал, опрема, служба 
хитне медицинске помоћи, комуникација)
На основу прикупљених података прави се писани план трансфера па-3. 
цијената који се и примењује
План трансфера пацијената се евалуира (вреднује) и иновира (рефор-4. 
мише) редовно, узимајући у обзир унапређења која се уводе.
Премда и интра и интер хоспитални транспорт треба да се спроводе по 5. 
установљеним правилима, сигурност пацијента је повећана ако постоји 
ефикасан систем транспорта организован и састављен од одговарајуће 
едукованог особља са одговарајућом неопходном опремом (10).

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДА 

ДА 

НЕ

ДА

НЕ

НЕ
Одабир места транспорта: 

A. Проценити дужине трајања 
B. Проценити расположиве 

могућности места где се 
транспортује пацијент 

C. Информисати се о слободним 
болничким креветима за критично 
оболелог  пацијента  

D. Информисати се о жељама 
пацијента  

Обавити разговор са ординирајућим 
лекаром који ће примити пацијента 

Да ли је транспорт најављен и прихваћен?

Проценити стања пацијента. 
Проценити да ли је пацијент стабилног 
стања. 

Применити све мере које су 
неопходне и које се могу пружити 
укључујући и ЦПР: 

A. Обезбедити пролазност 
дисајног пута 

B. Обезбедити венски пут 
C. Спровести реанимацију 

течношћу 
D. Урадити Лабораторијску/ 

радиолошку евалуацију 

Проценити потребу за транспортом 

Да ли су ресурси у установи у којој је 
тренутно пацијент довољни за његово 
збрињавање? 

Упоредити корист и штету за пацијента 
од транспорта 

Да ли је пацијент кандидат за транспорт? 

Наставити са започетим 
планом лечења 

Започети транспорт 
 Седирати пацијента уколико је потребно 
 Фиксирати пацијента уколико је потребно 
Водити медицинску документацију током транспорта 
Придржавати се медицинских протокола током транспорта 
Одржавати комуникацију са медицинског установом, ако је неопходно 

По завршеном транспорту извршити његову евалуацију
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15.2. СТАБИЛИЗАЦИЈА АЦИДОБАЗНОГ СТАТУСА 
И ЕЛЕКТРОЛИТНОГ ДИСБАЛАНСА КОД 
ВИТАЛНО УГРОЖЕНЕ ДЕЦЕ

весна Стојановић, александра дороњски

Укупна телесна вода (УТВ) представља збир интраћелијске течности 
(ИЋТ) и екстраћелијске течности (ЕЋТ). Интраћелијска течност чини 2/3 
укупне телесне воде, док је остало екстраћелијска течност. Екстраћелијска 
течност је збир плазме (интраваскуларне течности) и интерстицијалне теч-
ности. Укупна телесна вода представља 80-90% телесне тежине превремено 
рођеног новорођенчета, 75% терминског новорођенчета, 70% одојчета и 60% 
старијег детета (1).

Осмолалност плазме је концентрација осмотски активних супстанци у 
крви. Израчунава се помоћу формуле: Осмолалност плазме = 2 x Na+ШУК + 
уреа (Нормална вредност 275-295 mOsmol/kg). Промене у плазматској осмо-
лалности настају због промена у осмолалности ЕЋТ са померањем воде кроз 
ћелијску мембрану. Волумен ЕЋТ је регулисан активношћу анти-диуретског 
хормона, алдостерона, атријалног натриуретског фактора.

Дневне потребе за течношћу су: за првих 10 kg телесне масе 100 ml/kg, за 
наредних 10 kg (до 20 kg ТМ) – 1000 ml +50 ml/kg за сваки kg изнад 10 kg и за ТМ 
изнад 20 kg - 1500 ml +20 ml/kg за сваки kg изнад 20 kg. Правило 4 ml, 2 ml, 1 ml - 4 
ml/h за првих 10 kg; 2 ml/h за следећих 10 kg; 1 ml/h за сваки kg изнад 20 kg. 

Натријум (Nа) и калијум (К) су примарни електролити који регулишу 
осмолалност ЕЋТ и ИЋТ. Дневне потребе су: Nа: 2-3 mEq/100 ml воде/дан или 
2-3 mEq/kg/дан; К 1-2 mEq/100 ml воде/дан или 1-2 mEq/kg/dan; хлор (Cl) 2 
mEq/100 ml воде/дан.

Како ћемо изабрати инфузиону течност?
8 kg одојче: 8 kg x 4 ml/kg/h 1.  32 ml/h 
Na: 15-30 mEq/l; K: 8-15 mEq/l 
G 5% глукоза, ¼ 0,9% NaCl + 10 mEq KCl/l →32 ml/h
TM - 55 kg: брзина 2.  95 ml/h 
Na: 45-68 mEq/l; K: 22-45 mEq/l 
G 5% , ½ 0,9% NaCl + 20 mEq KCl/l → 95ml/h

У ургентној ситуацији још брже се можемо оријентисати и дати пацијенту 
следеће инфузионе растворе: >2-3 године: G/S 1:1 – 2:1+20 meq KCl/l; do 2-3 го-
дине: 3:1- 4:1 + 20 meq KCl/l; новорођенче: 5:1-6,5:1 (Напомена: FR = 0.9% NaCl 
= 154 mEq/mmol Na/l) (2)..
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дехидратација

Акутна болест (<3 дана ): 80% течности се губи из ЕЋТ и 20% из ИЋТ.•	
Пролонгирана болест (> 3 дана): 60% течности се губи из ЕЋТ и 40% из ИЋТ.•	  

Степен дехидратације се може израчунати на основу ТМ пре болести - % 
дехидратације = ТМ пре болести (kg) – актуелна ТМ (kg) x 100%.

Процена дехидратације:
Блага Умерена Тешка

Губитак у ТМ 3-5% 6-9% >10%
Крвни притисак Нормалан Ортостатска Шок
Пулс Нормалан Убрзан Убрзан и слаб
Понашање Нормално Иритабилност Летаргија
Слузокоже Влажне Суве Суве
Сузе Присутне Смањене Одсуство
Капиларно пуњење 2s 2-4s >4s
Урин СТ >1020 >1030 Олигурија

фаза I – фаза реанимације
Циљ: Успостављане циркулације, реперфузије мозга, бубрега
Блага-Умерена→ 20 ml/kg болус током 30 – 60 min.
Тешка→Могу се поновити болуси по потреби (до 60ml/kg)
Надоканада се врши физиолошким раствором или Рингеровим раствором.

фаза II: фаза надокнаде 
Израчунати дефицит волумена. Дефицит Na је обично око 60 mЕq/l дефи-

цитa течности, а дефицит K око 30 mЕq/l дефицитa течности. Препорука је да се 
да 10 ml/kg/h течности током 8h. Пошто 0,45% NaCl има 77 mЕq/l Nа, то је одго-
вaрајућа течност. Додати и 20-40 mEq/l К (НАКОН што се успостави диуреза). 

Очекивани дефицит електролита у зависности од узрока:
Изотонична дехидратација: Nа 80 mЕq/l, К 80 mЕq/l; хипотонична дехидра-

тација Nа 100 mЕq/l, К 80 mЕq/l; хипертонична дехидратација Nа 20 mЕq/l, К 
10 mЕq/l; стеноза пилоруса Nа 80 mЕq/l, К 100 mЕq/l, дијабетесна кетоацидоза 
Nа 80 мq/l, К 50 mEq/l.

фаза III: фаза стабилизације (одржавања)
Израчунати дневну потребу за течношћу на основу телесне масе детета. До-

дати и текуће гуибитке (мерити екстрагубитке или израчунати: 10 ml/kg за сва-
ку столицу, 12% за повећање температуре за 1°C изнад 37,8°C итд.). Препорука 
је да се да 0,9% или 0,45% NaCl и по потреби други електролити.
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Пример: 7 месеци одојче, 3 дана има пролив и губитак ТМ са 10 kg на 9 kg. 
Има 1 столицу на 3h и одбија да пије. Процена дехидратације је 10%. Т 37°C, Nа 
136 mЕq/l, К 4 mЕq/l, Cl 104 mЕq/l и HCO3 20 mЕq/l.

Укупни дефицит течности је 1 kg = 1 l.
Дневна потреба за течношћу је 1000 ml/дан тј. 40 ml/h.
Губитак електролита: око 80 mЕq/l Nа и 80 mЕq/l К.
I фаза: болус 0,9% NaCl 20 ml/kg (200 ml) за 30 мин. Тако ћемо надокнадити око 

30 mЕq Nа од израчунатог 80 mЕq Nа дефицита (за изотоничну дехидратацију).
II фаза: преостао дефицит течности је 800 ml и дефицит Nа 50 mЕq и то 

ћемо дати у следећих 24h. Половину за првих 8h, а другу половину у следећих 
16h. Даћемо 5% глукозу и 0,45% NaCl. Ова количина течности ће надокандити 
(0,8l x 77 mЕq Nа/l= 62 mЕq Nа). Kада се успостави диуреза додаје се К 20 mЕq/l. 
На ову количину течности додати и екстрагубитке.

III фаза: дати 40 ml/h 5% глукозе и 0,2% или 0,45% NaCl и 20 mEq/l К.
Алтернативно, у првих 8h може да се да дефицит течности, а следећих 16h изра-

чуната течност за одржавање (пропорционално смањити количину течности) (3, 4).

Поремећај ацидо-Базне равнотеже

Четири основна поремећаја ацидо-базне равнотеже су метаболичка ацидо-
за и алкалоза и респираторна ацидоза и алкалоза.

Нормалне вредности у артеријској крви: pH 7,40, HCO3 24 mmol/l, pCO2 
40 mmHg, pO2 >70 mmHg. Нормалне вредности у венској крви су: pH <7,35, 
HCO3 24 mmol/l, pCO2 >40 mmHg, pО2 <60 mmHg.

Највећи број поремећаја ацидо-базне равнотеже су резултат појединачног 
примарног поремећаја са нормалним физиолошким компензаторним одгово-
ром и зову се једноставни ацидо-базни поремећаји. 

У неким случајевим, нарочито код тешко болесних пацијената, два или 
више различитих примарних поремећаја могу да се десе у исто време што до-
води до настанка мешовитог ацидо-базног поремећаја. Коначни ефекат мешо-
витог ацидо-базног поремећаја се може увећавати (нпр. метаболичка ацидоза 
и респираторна ацидоза) и резултовати изразитим променама pH или могу 
имати супротно дејство (ефекат) (нпр. метаболичка ацидоза и респираторна 
алкалоза) и тако могу анулирати ефекат оба на промену pH (5). 

Како корак по корак тумачити гасне анализе и ацидо-базни статус?
Установити примарни поремећај: 1. 
Ацидоза или алкалоза - : видети pH (<7.40 = ацидоза; >7.40 = алкалоза)
Респираторна или метаболичка - : видети HCO3 и CО2 (HCО3 = при-
марна метаболичка ацидоза; pCO2 = примарна респираторна ацидоза) 
(супротно за алкалозу)
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Установити за 2. респираторни поремећај да ли је акутни или хронични: 
Компензацијом се покушава да се нормализује pH, али и поред тога  -
може бити присутан абнормални pH
Очекивана промена pCО2 се најбоље користи за примарни метаболич- -
ки поремећај, а очекивана промена HCO3 за примарни респираторни 
поремећај (Табела 1.)

Примарни 3. метаболички поремећај:
Израчунати  - анјонски гап: Nа – (Cl + HCO3) (Нормално = 12 +/- 2)
Ако је гап >20 то је примарна метаболичка ацидоза без обзира на вред- -
ности pH или бикарбоната.
Одређивање анјонског гапа омогућава прецизно разликовање анјон- -
ски гап и не-анјонски гап позитивне метаболичке ацидозе

Табела 1. Основни ацидо-базни поремећаји и очекивани степени компензације

Ацидо-базни поремећај Примарни 
поремећај

Очекивана 
компензација

Очекивани степен 
компензације

Метаболичка ацидоза ↓↓↓HCO3 ↓↓pCO2 pCO2=(1,5xHCO3)+8
Метаболичка алкалоза ↑↑↑HCO3 ↑↑pCO2 ↑pCO2=∆HCO3x0,6
Акутна респираторна ацидоза ↑↑↑pCO2 ↑HCO3 ↑HCO3=∆pCO2/10
Хронична респираторна ацидоза ↑↑↑pCO2 ↑↑HCO3 ↑HCO3=4x∆pCO2/10
Акутна респираторна алкалоза ↓↓↓pCO2 ↓HCO3 ↓HCO3=2x∆pCO2/10
Хронична респираторна алкалоза ↓↓↓pCO2 ↓↓HCO3 ↓HCO3=5x∆pCO2/10

Ако је анјонски гап повишен
Упореди промене између нормалних вредности и вредности анјонског  -
гапа и HCО3.
Ако су промене анјонског гапа веће него промене HCО3 у односу на  -
нормалне вредности истих, онда је присутна метаболичка алкалоза са 
гап метаболичком ацидозом.
Ако је промена анјонског гапа мања него промена HCО3 у односу на  -
нормалне вредности истих, тада је присутна не-гап метаболичка аци-
доза уз гап метаболичку ацидозу!

Анјон гап ацидоза
Анјон гап ацидоза: Анјон гап >12 mmol/l; узрокована снижењем HCО3  -
Настаје због повећања немерљивих киселих јона због ендогене про- -
дукције или повећаног егзогеног уноса (нормохлоремијска ацидоза). 
Најчешћи узроци су: интоксикација салицилатима, метанолом, параа- -
ледехидима, етилен гликолом, кетоацидоза, лактична ацидоза, уремија.

Не-анјонски гап ацидоза
Анјонски гап = 8-12 mmol/l; узрокован смањењем HCО3 које се балан- -
сира повећањем хлорида (хиперхлоремијска ацидоза). 
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Најчешћи узроци су: ренална тубулска ацидоза, интоксикација инхи- -
биторима карбоанхидразе, постхипокапнија, дијареја. 
Ако је присутан повишен анјонски гап, анализирањем анјонског гапа  -
и бикарбоната се могу издиференцирати: чиста метаболичка гап аци-
доза, метаболичка не-гап ацидоза, мешовита метаболичка гап и не-гап 
ацидоза, метаболичка гап ацидоза и метаболичка алкалоза.

Процена одговарајуће 4. респираторне компензације за метаболички по-
ремећај:
Респираторна компензација је брза -
Винтерсова формула - : Очекивани pCO2 = (1.5 * HCO3) + 8 (+/-2)
Ако је измерени pCО2: мањи од очекиваног онда истовремено постоји  -
и респираторна алкалоза, а ако је већи од очекиваног онда истовреме-
но постоји и респираторна ацидоза.

Одредити да ли постоје истовремено и други метаболички поремећаји 5. 
са анјон-гап метаболичком ацидозом:
Делта гап -  – укључује повећан анјонски гап и било коју варијацију HCО3 
Ако нема других поремећаја онда би резултат требао да буде 24. -
Делта гап -  се израчунава: Кориговани HCО3 = измерени HCО3 + (АГ - 12)
Ако је кориговани HCО3: већи од 24 онда постоји удружена метабо- -
личка алкалоза, а ако је мањи од 24 онда постоји удружена не-анјон 
гап метаболичка ацидоза.

Важно је знати да је једноставни компензаторни одговор на промену ацидо-
базног стања увек усмерен на примарни поремећај, да је компензација много 
више изражена код хроничних поремећаја и да нормалан pH може указивати 
на два или више поремећаја ацидо-базног стања!

терапија метаболичке ацидозе
Лечење етиолошког фактора (дијареје итд.)•	
Терапија са бикарбонатима је резервисана за тешку метаболичку гап •	
ацидозу. Ако је pH <7.20, коригује се са NaHCO3! 
Укупна доза HCО3 која треба да се надокнади се израчунава: •	
Потребни бикарбонати (mmol/l) = БЕ x ТМ(kg) x 0,3•	

Надокнадити половину укупне количине бикарбоната за 8-12h и ура- -
дити реевалуацију.
Мислити о прекомерном уносу Nа и течности током корекције!  -

терапија метаболичке алкалозе
Код две основне категорије поремећаја, бубрег задржава HCO3. Они се 

могу диференцирати на основу одговора на терапију NaCl и на основу нивоа 
уринарног Cl (из порције урина).
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Хлорид сензитивна метаболичка алкалоза
Смањена концентрација Cl води до повећане реналне реапсорпције HCО3.•	
Код ове врсте метаболичке алкалозе уринарни Cl је <10 mЕq/l•	
Најчешћи узроци су: губитак хлорида бубрезима: диуретици, цистична •	
фиброза, постхиперкапнија; губитак хлорида и јона водоника преко гас-
троинтестиналног тракта: назогастрична сукција, повраћање, хлоридна 
дијареја, вилозни аденом. 
Поремећај се коригује са терапијом интравенским NaCl. •	

Хлорид резистентна метаболичка алкалоза
Овај поремећај настаје због директне стимулације бубрега да задржавају •	
бикарбонате независно од уноса или губитка електролита. 
Уринарни Cl>10 mЕq/l•	
Најчешћи узроци су: вишак минеералокортикоида – Кушингов синдром, •	
хипералдостеронизам, повећан унос стероида, Бартеров синдром.
Нема повољан терапијски одговор на давање NaCl. •	

Терапија:
Хлор сензитивна1. 
Надокнада волумена (ако је смањен) са NaCl. -
Корекција хипокалемије ако је присутна. -
NH4Cl i HCl – у тешким случајевима. -

Хлор резистентна2. 
Лечење узрока (нпр. прекинути унос стероида) -

Терапија респираторне ацидозе
Побољшати вентилацију:•	  Интубирати пацијента и започети механичку 
вентилацију. 

Терапија респираторне алкалозе
Лечити узрок. •	
Хипервентилациони синдром:•	  дисање у папирну кесу да би се повећао pCО2, 
смањити фрекценцију респиратора (5).
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15.3. КОНТРОЛА НИВОА УГЉЕН ДИОКСИДА КОД 
ДЕЦЕ СА ТРАУМАТСКОМ ПОВРЕДОМ ГЛАВЕ

аспазија Софијанова, оливера јорданова

Увод

Трауматска повреда мозга (ТПМ) је један од водећих узрока стеченог ин-
валидитета и смрти код одојчади и деце. Падови и судари моторних возила су 
најчешћи нежељени узроци, док су злостављање одојчади и мале деце такође 
узроци трауматске повреде мозга. Третман ТПМ се фокусира на ограничавање 
прогресије примарне повреде мозга и минимизирање секундарне повреде моз-
га. Истраживања су открила важне механизме који се догађају након траумат-
ске повреде мозга код деце. 

Примарна повреда мозга јавља се као непосредна последица силе трауме. 
Линеарне снаге као резултат директних удараца у главу генеришу фокалне 
повреде као што су интракранијално крварење и контузија. Интракранијал-
но крварење услед трауме обично се јавља на 4 локације: епидурално, субду-
рално, субарахноидално и интрапаренхимално. Контузије су озледе можда-
ног паренхима, последица су тупих повреда главе која настају на површини 
мозга при удару на коштане гребене лобање. Ове повреде укључују и повреде 
настале механизмом „убрзање-успорење“ када мозак удара лобању на начин 
„удар-контраудар“; током „удара“ контузија се јавља на месту удара, а током 
„контраудара“ контузија настаје директно насупрот места удара. Клинички 
симптоми зависе од тежине и локализације повреда. Контузије могу довести 
до локалног едема и исхемије, што даље води у неуролошко погоршање, по-
већан интракранијални притисак и интракранијалну хипертензију, као и 
хернијацију мозга.

Секундарна повреда мозга развија се у првим минутима до једна недеље 
након примарне повреде мозга и јавља се у 2 облика. Први облик је мноштво 
физиолошких и метаболичких промена као што су: хипоксемија, хипотензија, 
повишен интракранијални притисак, хиперкапнија/хипокапнија, хиперглике-
мија/ хипогликемија, електролитне абнормалности, проширење хематома, ко-
агулопатија, напади, хипертермија и др.

Овај облик секундарне повреде мозга се може потенцијално избећи и 
лечити. Тренутно, примарни фокус акутног третмана трауматске повреде 
мозга је спречавање или ублаживање догађаја који промовишу секундарне 
повреде мозга.
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pCo2 и ПосттраУматска цереБрална исхемија

Низак парцијални притисак угљен-диоксида (рСО2) може бити повезан са 
посттрауматском церебралном исхемијом. Спроведено је истраживање како би 
се утврдило да ли се ниво рСО2 у вентилиране деце са затвореним повредама 
главе, која су транспортована од стране обученог тима у хоспиталну установу 
терцијарног нивоа, оптимално одржава током транспорта и да се утврди да ли 
вентилирање самоширећим балоном или механичка вентилација резултирају 
бољим вредностима рСО2 након транспорта.

клиничка слика и дијагноза

Пацијенти са интракранијалним повредама које доводе до пораста ин-
тракранијалног притиска могу у почетку имати главобољу и повраћање, али 
убрзо након овога могу променити ментални статус. Глазгов кома скала се 
уобичајено користи за процену озбиљности повреде. Вредност Глазгов кома 
скора од 8 или мања, указује на озбиљне повреде мозга.

Даље повећање интракранијалног притиска може довести до синдрома хер-
нијације који се манифестује Кушинговом тријадом: неправилне респирације, 
брадикардија и системска хипертензија. Такође могу се јавити и напади, због 
компресије можданог стабла.

Знаци окултних трауматских повреда мозга код болесника који немају у 
анамнези трауму укључују крварење у мрежњачи које се дијагностикује оф-
талмолошким прегледом. Присуство ових знакова упућује на намерну трауму 
и често су повезани са присуством субдуралних хематома. Осим тога, едем па-
пиле после ненамерне или намерне повреде означава интракранијалну хипер-
тензију, што захтева хитна даљу процену.

Компјутеризована томографија даје брзе слике лобање и мозга и то је први мода-
литет снимања који се користи у циљу дијагностике прелома лобање и постојања ин-
тракранијалне патологије, као што је епидурални хематом са мас-ефектом. Магнет-
ска резонанција (МР) даје детаљнији увид и користи се за потврду дијагнозе ТПМ. 
МР такође обезбеђује бољу визуелизацију лезија у задњој лобањској јами. Међутим, 
МР се обично не ради у иницијалној фази лечења због дужине трајања прегледа.

третман

Иницијалне интервенције код пацијената са трауматском повредом 
мозга фокусирају се на детекцију примарне повреде и превенцију или ле-
чење секундарне повреде мозга. Следећа стања могу погоршати секундарне 
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повреде мозга: хипоксемија, хипотензија, повишен интракранијални при-
тисак (ИКП), хипер- или хипокапнија, хипер- или хипогликемија, електро-
литне абнормалности, проширење хематома, коагулопатија, напади и хи-
пертермија. Стабилизација почиње применом основних елемената реани-
мације: обезбеђивање дисајног пута, постизање одговарајуће оксигенације 
и вентилације и избегавање или брзо лечење хипотензије. Приликом обез-
беђења дисајног пута треба водити рачуна о позицији кичме. Хиперкапнија 
и хипоксија морају се избећи, јер су оба моћни церебрални вазодилататори 
који доводе до повећања церебралног протока крви и потенцијалног по-
већања ИКП. Оротрахеална интубација омогућава обезбеђење дисајних 
путева код пацијената који су у тешком стању и омогућава бољу контролу 
оксигенације и вентилације.

У почетном периоду реанимације треба уложити напоре да се одржи 
еукапнија у референтним вредностима (РаСО2 од 35-39 mmHg) и да се спречи 
настанак хипоксије (рО2 < 60-65 mmHg), у циљу превенције секундарне по-
вреде мозга. Назотрахеалну интубацију треба избегавати због ризика од по-
вреде цервикалне кичме и директна интракранијалне повреде, нарочито код 
пацијената са фрактуром базиларне кости лобање. Посебно треба да се размо-
три примена неуропротективних лекова који се користе при ендотрахеалној 
интубацији. Треба да се минимизира церебрална метаболичка потрошња 
кисеоника и избегава хипотензија. Остале мере укључују: интракранијални 
мониторинг, дренажу цереброспиналне течности, неуромускуларну блокаду, 
хиперосмоларну терапију, хипервентилацију, контролу телесне температуре, 
итд.

трансПорт Пацијената са интракранијалним Повредама

Механичка вентилација побољшава контролу рСО2 током интерболничког 
транспорта. Вентилација самоширећим балоном значајно повећава инциденцу 
субоптималних вредности рСО2 и стога носи ризик за развој субоптималне 
церебралне циркулације. Препоручује се да се пацијенти са ТПМ транспортују 
на механичкој вентилацији, уз континуирано праћење рСО2.
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16.1. ПОРТНА ХИПЕРТЕНЗИЈА У ДЕЧЈЕМ УЗРАСТУ

александар Сретеновић

Портна хипертензија се дефинише као клинички синдром у чијој основи 
постоји повећање притиска у портном венском систему због анатомске или 
функционалне опструкције протоку крви. Карактерише се стањем стално по-
вишеног притиска који прелази 10 mm живиног стуба, односно 17 cm воденог 
стуба, при чему постоји тесна повезаност између повећаног портног притиска 
од преко 12 mm живиног стуба и опасности од настанка вариксног крварења. 
Код здраве деце, портни венски притисак ретко прелази вредност од 7 mm жи-
виног стуба. 

Према месту опструкције у односу на јетру портна хипертензија се дели 
на прехепатичку, хепатичку и постхепатичку портну хипертензију. Као посе-
бан ентитет издваја се хиперкинетска форма портне хипертензије која настаје 
као последица успостављања патолошке комуникације између неке од сплан-
хничких артерија и крвних судова портног венског система ( трауматска арте-
рио-венска фистула). Изузетно ретко (у око 5 % болесника), може да постоји 
изолована опструкција слезинске вене. То стање такозване локализоване или 
левостране портне хипертензије најчешће настаје као последица панкреати-
тиса (65% случајева). 

Екстрахепатичка портна венска опструкција (ЕХПВО) најчешћи је узрок 
портне хипертензије код деце. Трећина деце са портном хипертензијом има ин-
трахепатичку варијанту овог обољења узроковану примарном болешћу јетре. 

Најчешћи узрок екстрахепатичке портне хипертензије (ЕХПХ) код деце је 
опструкција портне вене која може бити: урођена (агенезија, стеноза или кон-
генитална мембрана портне вене) или стечена (тромбоза портне вене). 

Узроци тромбозе портне вене сврстани су у четири различите групе: ди-
ректна повреда портне вене са консекутивним формирањем тромба и опструк-
цијом, као што је то случај код омфалитиса или након катетеризације умбили-
калне вене; конгениталне малформације портног венског система, понекад уд-
ружене са аномалијама кардиоваскуларног система; индиректни фактори који 
предиспонирају настанак тромбуса у портном венском систему (урођене тром-
бофилије) и идиопатска тромбоза портне вене чија је етиологија непозната. 

У савременој литератури се катетеризација умбиликалне вене, омфалитис 
и умбиликална сепса помињу као најчешћа предиспонирајућа стања за развој 
ЕХПВО код деце. Верује се да се инфламаторни процес који настаје у пупча-
нику пре нормалне облитерације умбиликалних вена шири проксимално на 
портни венски систем. У преко 50% деце са портном хипертензијом која је уз-
рокована тромбозом портне вене, узрок тромбозе је непознат. 
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Најновија истраживања у овој области су показала да тромбоза може нас-
тати и у нормалној портној вени као последица малпозиције екстрахепатичких 
жучних водова током ембрионалног развоја, која доводи до компресије екстра-
хепатичког сегмента портне вене. Постоји вероватноћа де се случајеви ткзв. 
идиопатске портне хипертензије или ЕХПХ непознатог узрока могу објаснити 
овом ембриолошком теоријом (1).

клинички симПтоми и знаци Портне хиПертензије

Клинички симптоми и знаци портне хипертензије код деце су мање или 
више исти независно од етиологије, али могу бити варијабилни у зависности 
од узраста детета. 

Спленомегалија, стални налаз у портној хипертензији може се открити већ у 
узрасту од месец дана. Код екстрахепатичке портне хипертензије обично се јавља 
у трећем месецу живота. Настаје као последица дуготрајне пасивне венске кон-
гестије узроковане повећањем портног венског притиска, као и повећањем дија-
метра и протока крви кроз лијеналну артерију. Праћена је симптомима и знаци-
ма хиперспленизма са повећаном секвестрацијом и разградњом једне или више 
ћелијских лоза крви у слезини и нормалном или повећаном хематопоетском 
активношћу костне сржи (тромбоцитопенија, леукопенија и анемија). Понекад, 
случајно откривена спленомегалија може бити једина манифестација болести .

Хематемеза је један од главних симптома болести који се јавља у око 70% деце 
као последица крварења из варикса једњака. 40 % деце са ЕХПХ прву епизоду 
крварења има већ у узрасту од три године, да би се до 10. године живота крва-
рење јавило код готово све деце која су се до тада нормално развијала и била без 
икаквих симтома и знакова болести. Крварење често може бити испровоцирано 
баналном респираторном инфекцијом, током фебрилних епизода, нарочито на-
кон примене антипиретика који садрже салицилну киселину (2).

Код деце са портном хипертензијом чији је узрок опструкција-тромбоза 
портне вене, запажена је готово два пута чешћа појава вариксног крварења 
него код болесника са цирозом јетре различите етиологије. Међутим, када се 
вариксно краверење догоди код деце са цирозом јетре, онда је оно по правилу 
обилније, отпорније на примењене терапијске поступке и теже се подноси. Код 
неких форми портне хипертензије може постојати и увећање јетре (Бад Кија-
ријев синдром, комгенитална фиброза јетре..). Клиничка слика у случајевима 
болести јетре може бити допуњена иктерусом, палмарним еритемом, спајдер 
невусима и асцитесом. Асцитес се ређе јавља код старије деце са ЕХПВО и то 
најчешће након обилних вариксних крварења, која су удружена са пролазном 
хипоалбуминемијом.

Деца са ЕХПХ показују такође и знаке успореног соматског раста и раз-
воја за који се окривљује редуковани проток портне венске крви кроз јетру 
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те смањено допремање хепатотропних хормона који регулишу раст и функ-
цију јетре. Најновија антропометријска испитивања и евалуација хормон-
ског статуса болесника са екстрахепатичком венском опструкцијом указују на 
постојање резистенције на активност хормона раста као и смањену активност 
ткзв. „Insulin like growth“ фактора 1 (3).

Функција јетре код деце са ЕХПХ углавном је очувана, мада у случајевима 
дуготрајне болести може доћи до синтетичке дисфункције са поремећајем про-
тромбинског времена и вредности серумских албумина, као и повећања вред-
ности серумских трансаминаза.

дијагностика Портне хиПертензије

На портну хипертензију треба посумњати код сваког детета са појавом из-
ненадног повраћања свеже крви, израженог гастроинтестиналног крварења и 
необјашњивом спленомегалијом. 

Напредак савремене ултрасонографије, пре свега доплер ултразвучне дијаг-
ностике учинио је ову врсту испитивања дијагностичком методом избора код 
деце. Ултрасонографија абдомена и неинвазивна доплер ултрасонографска ме-
рења портног и спланхничког протока су неопходне у дијагностици, праћењу 
ефеката лечења и еволуције портне хипертензије.

Дијаметар портне вене већи од 13 мм и брзина протока у портној вени мања 
од 13 cm/sek имају сензитивност и специфичност од око 90% за дијагнозу порт-
не хипертензије. У хиперкинетској форми портне хиепртензије проток крви у 
портном систему је турбулентан и већи од 25-30 cm/sek.

Флексибилна фибероптичка ендоскопија се користи као метода за де-
финитивну потврду постојања езофагусних варикса, или варикса у фунду-
су желуца. Омогућава идентификовање болесника са високим ризиком од 
настанка вариксног крварења, које представља најопаснију компликацију 
болести. Езофагусни варикси присутни су код око 90-95%, а гастрични код 
око 35-45% болесника са ЕХПВО. Учесталост изоловних гастричних вари-
кса износи око 6% (4).

Једна од главих карактеристика варикса једњака је степен њихове уздигну-
тости изнад површине слузокоже. На основу величине и изгледа, езофагусни и 
гастрични варикси могу се поделити у четири степена (Табела 1).

Ангиографија са манометријом представља златни стандард у дијагно-
стици, процени хемодинамског статуса и праћењу болесника са портном хи-
пертензијом. Истиче се анатомском прецизошћу слике крвног суда и реалним 
вредностима притисака и градијената, који су веома важни при доношењу од-
луке о оперативном лечењу, као и планирању врсте оперативног захвата.

Најчешће ангиографске процедуре које се примењују у испитивању крво-
тока јетре су: директна и индиректна спленопортографија, трансхепатичка 
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портографија, трансјугуларна портографија са манометријом, хепатичке вен-
ске процедуре (“wedge” и “free” хепатичка венографија са манометријом, вено-
графија доње шупље вене) и артеријске процедуре (целијачна, горња мезенте-
рична, лијенална, хепатичка, лева гастричка ангиографија и индиректна арте-
ријска портографија).

Табела 1. Класификација езофагусних и гастричних варикса на основу величине 
и изгледа

Степен Варикси једњака Варикси у фундусу желуца
 I Дијаметар <5 mm, равни, ограничени 

на дистални једњак.
Дијаметар 5 mm, изглед сличан набо-
рима слузокоже

 II Дијаметар 5-10 mm, изувијани, гушћи, 
шире се изнад средине једњака.

Дијаметар 5-10 mm, укључујући и со-
литарне полипоидне

 III Дијаметар >10 mm, испуњава лумен 
једњака уз мало или нимало слузнице 
између колумни, танких зидова, са 
црвеним тачкама.

Дијаметар > 10 mm, конгломерација, 
мултиплих, великих, полипоидних 
варикса,често са танким зидовима

 IV Промене на површини варикса “cherry 
red spots” као знак претеће руптуре 
варикса.

Промене на површини варикса “cherry 
red spots” као знак претеће руптуре 
варикса.

лечење Портне хиПертензије

Приступ лечењу пацијената са портном хипертензијом зависи од њеног уз-
рока, односно да ли се ради о прехепатичној-екстрахепатичној или интрахе-
патичној портној хипертензији. Терапија портне хипертензије примарно је ус-
мерена на збрињавање крварења из варикса једњака као њене најдраматичније 
манифестације, крварења из варикса једњака. Третман вариксног крварења ус-
ловно може бити подељен на: профилаксу (примарну) прве епизоде крварења, 
ургентно збрињавање насталог вариксног краварења и профилаксу (секундар-
ну) могућих поновних епизода крварења. 

Код деце са ЕХПХ гастроинтестинално крварење у већини случајева се 
спонтано зауставља, односно може се контролисати мерама конзервативног 
лечења. Међутим, неизоставно треба имати у виду да крварење може бити вео-
ма обилно и потенцијално фатално.

Иницијални третман акутног вариксног крварења подразумева зауста-
вљање актуелног крварења и стабилизовање општег стања пацијента инфузија-
ма раствора кристалоида и применом крвних деривата. Надокнада течности 
код ових пацијената мора се вршити врло опрезно, јер прекомерна количина 
течности може повећати спланхнички проток крви и преципитирати појаву 
поновног крварења. 
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У случају неуспеха контроле крварења примењеним мерама конзерватив-
ног лечења примењује се балон тампонада, једна од првих терапијских проце-
дура која је примењена у лечењу крварећих варикса једњака. Применом „Blake-
mor“ сонде контролише се крварење из варикса једњака и желуца спољашњом 
компресијом путем надуваног езофагусног и гастричног балона. Као једина 
терапија, балон тампонада је ефикасна у контроли вариксног крварења у око 
80% случајева. Главни проблем удружен са применом балон тампонаде је 
аспирација, нарочито код деце, која настаје након затварања лумена једњака 
балоном. Због тога се препоручује ендотрахеална интубација у циљу заштите 
респираторних путева.

Медикаментозни третман вариксног крварења базира се на покушају да 
се лековима смањи портни венски притисак редукцијом портног венског 
протока. У контроли-терапији портне хипертензије, као и профилакси ва-
риксног крварења најчешће се користе: Вазопресин (антидиуретски хормон) 
који изазива генерализовану вазоконстрикцију артериола са нарочито изра-
женим ефектом на спланхничко васкуларно корито. Спланхничка артери-
оларна констрикција доводи до редуковања портног протока крви и снижења 
портног венског притиска. Соматостатин и Октреоид - имају снажно вазо-
констрикторно дејство на прекапиларне артериоле сплахничког васкуларног 
корита уз редукцију протока крви кроз систем вене азигос, смањујући на тај 
начин портни венски притисак. Бета блокатори (Пропранолол) – смањују 
минутни волумен срца, проток крви кроз крвне судове портног система, пор-
то-системске колатерале и вариксе, а такође смањују и интрахепатички отпор 
протоку крви. Око 15% педијатријских пацијената има понављане вариксне 
хеморагије упркос примењеним мерама конзервативне терапије. У оваквим 
случајевима неопходна је примена ендоскопске склерозације или ”банд” ли-
гације варикса једњака. 

Ињекциона склерозација варикса једњака састоји се у директном интрава-
скуларном убризгавању склерозирајућег средства којим се постиже хемостаза 
у више од 90% болесника. Интервенције се понављају у недељним интервалима 
до потпуне облитерације варикса. Главни недостаци ове методе су немогућност 
контролисања масивног активног крварења из варикса, релативно висока сто-
па рецидива крварења и честе компликације. Могуће компликације склероза-
ције варикса су: езофагусни улкус, ожиљне стриктуре и перфорација једњака.

Ендоскопска лигација варикса подразумева механичку лигацију или стран-
гулацију варикса у једњаку еластичним прстеновима. Главни недостаци ове 
технике су: немогућност третирања мањих варикса, већи ризик рецидива ва-
рикса, већа цена и ограничено искуство са применом код деце. 

Савремени принципи лечења портне хипертензије код деце данас подразу-
мевају и примену различитих интервентних радиолошких процедура као што 
су: емболизација езофагусних варикса, артеријска емболизација артериопорт-
них фистула и трансјугуларни портосистемски шант (ТИПС).
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Данас се сматра да код деце са ЕХПХ хируршко лечење, односно декомпре-
сивна шант хирургија представља начин којим се дефинитивно решава про-
блем варикса и понављаних вариксних крварења. 

Декомпресивни шант се остварује успостављењем директне анастомозе из-
међу портне вене или спленичне вене са једне стране и доње шупље вене или 
леве реналне вене са друге стране или пак интерпозицијом графта између портне 
вене, горње мезентеричне, спленичне и коронарне вене у портној, и доње шупље 
вене или леве реналне вене у системској циркулацији. Директна анастомоза може 
бити термино-латерална (термино-латерални портокавални шант, централ-
ни сплено-ренални шант, дистални спленоренални и коронарнокавални шант) 
или латеро-латерална (латеро-латерални портокавални шант и латеролатерални 
спленоренални шант). Последње две деценије, као теоретски најфизиолошкија 
процедура за декомпресију портног венског система код болесника са ЕХПВО 
примењује се мезо Рекс шант или мезопортални „by pass“ који подразумева кре-
ирање анастомозе између горње мезентеричне вене и леве интрахепатичне гране 
вене порте коришћењем аутовенског графта од унутрашње југуларне вене. 

Анализирајући сва теоретска разматрања и практично искуство, у савре-
меној дечијој декомпресивној шант хирургији стандардно место имају једино 
селективни дистални спленоренални шант, латеро-латерални спленоренални 
шант и мезо Рекс шант (мезопортални „by pass“). Њима се постиже ефектив-
на и трајна декомпресија езофагусних и гастричних варикса уз истовремено 
одржавање антероградног тока портне крви ка јетри, перфузија и допремање 
хепатотропних материја неопходних за очување њене функције и архитек-
тонике. Трајна декомпресија постигнута на овај начин искључује потребу за 
понављаним ендоскопским процедурама и честим хоспитализацијама (5).

Трансплантација јетре, као терапијска процедура индикована је код болес-
ника са интрахепатичном формом портне хипертензије, најчешће као последи-
цом цирозе јетре, затим код болесника са тромбозом портне вене која је наста-
ла као последица постојања малигне болести јетре (хепатобластом, хепатоце-
луларни карцином јетре), васкуларних аномалија (венооклузивна болест, Бад 
Кијаријев синдром), прогресивне болести јетре узроковане атрезијом жучних 
водова, примарном билијарном цирозом, конгениталном фиброзом јетре или 
различитим урођеним поремећајима метаболизма јетре.
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16.2. ЦИСТЕ, СИНУСИ И ФИСТУЛЕ ВРАТА

радоје Симић

Врат, раскрсница аеродигестивних путева и неуроваскуларна веза главе и 
грудног коша, место је где се често могу наћи урођене и стечене лезије типа 
циста, синуса или фистула.

Циста представља лоптасту, јајолику или мање или више неправилну фор-
мацију, са садржајем који је мекане конзистенције, течан, са или без ваздуха и 
ограничену зидом који са унутрашње стране облаже епител. Циста нема кому-
никацију са спољашњом средином, преко коже, или са унутрашњим шупљим 
органима. Псеудоциста има изглед цисте осим што нема формиран омотач и 
епител (нпр. ранула на врату је псеудоциста настала изливањем пљувачке код 
опструкције изводног канала подјезичне пљувачне жлезде). Синус, канал који 
се слепо завршава на једном крају, има отвор на кожи (спољашњи с.) или се 
отвара у унутрашњем шупљем органу (унутрашњи с.). Фистула је канал који 
спаја спољашњу средину (кожа) са неким шупљим унутрашњим органом (нпр. 
трахеокутана или фарингокутана ф.) или спаја два шупља унутрашња орга-
на (нпр. трахеоезофагусна ф.). Фистула или синус могу у делу свог канала да 
имају цистично проширење (1,2). Ово проширење се најчешће налази на сле-
пом крају синусног канала. Неки аутори синус називају некомплетна фистула, 
а класично описану фистулу као комплетна фистула (3).

Набројани патоанатомски ентитети могу се проучавати према: а) узрасту 
настанка (урођени и стечени), или комбинацијом следеће две карактеристике, 
б) пределу врата где се налазе (предњи, бочни и задњи предео); в) ембрионал-
ној структури или ткиву од кога настају: тироглосни канал, кожа, бранхијални 
(шкржни) или ждрелни лукови (ж.л.), тимофаринксни канал (ткиво тимуса), 
бронхијално ткиво, ектопичне пљувачне жлезде, сва три клицина листа (тера-
том) и др. (2,3,4).

Предњи Предео врата

Предњи предео врата налази се испод доње ивице мандибуле, а испред предњих 
ивица стерноклеидомастоидног (СКМ) мишића. Од клиничког значаја су: сре-
дишњи предео (2 цм лево и десно од предње средње линије), субмандибуларни и 
каротидни троугао. Средишњи предео врата (предња средња линија врата)

У овој регији налазе се цисте (тироглосна, кожнa, штитасте жлезде, брон-
хогена); синуси (тироглосни, дермоидни, бронхогени) и фистуле (тироглосна, 
трахеокутана) (1,3).
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Циста тироглосног дуктуса (ЦТГД) или у клиничкој пракси познатија као 
медијална циста врата најчешћа је аномалија на врату, са заступљеношћу у 
предњој средњој линији (ПСЛ) од око 60% - 75%, а на целом врату са 40% - 
60%. Настаје од цистичног проширења тироглосног канала који заостаје иза 
тироидне жлезде приликом њеног десцензуса из регије настајања, тј. корена 
језика, до нормалне локализације испред почетног дела трахеје. Делови овог 
канала могу се наћи код 7% популације. Циста се може налазити од базе језика 
до медијастинума, а најчешћа у хиоидној и тирохиоидној регији. Патогенеза је 
често везана за инфекције горњих респираторних путева када долази до појаве 
поткожног лоптастог или полулоптастог поткожног отока, величине до 2 cm, 
сраслог за подлогу (подјезичну кост и потхиоидне мишиће) па отуда покретног 
навише приликом гутања или протрузије језика, нормално пребојене коже и 
безболног (Cлика 1а). Спонтаним дренирањем или после инцизије апсцеди-
ране цисте и после неуспешне операције настаје синус или фистула са појавом 
жућкастог, растегљивог садржаја на кожи. Операцијом по Систрaнку ексци-
дира се циста са каналом до форамена цекума језика укључујући и део тела 
хиоидне кости. Анализом великих серија показано је да се рецидиви јављају до 
11 %. Код 0,5% до 1% особа може настати малигна алтерација тироидног ткива 
у зиду ових циста, ретко код деце (2,3,5).

Кожне цисте, сe називaju дермоидне ако имају поред кожног епитела и ад-
нексе коже у зиду или епидермоидне, када не садрже деривате коже. Заступљене 
су у средњој линији са око 25%. Настају „заробљавањем” коже испод нормал-
не коже на месту спајања дерматома. Најчешће локализације су супрастер-
нална јама и субментална регија (слика 1б). Ретко се инфицирају и обично су 
асимптомске. Дубоко положене дермалне цисте могу се подизати навише при 
гутању. Имају доста сличности са ЦТГД. Прецизним ултразвучним (УЗ) пре-
гледом могуће је разликовати ове две врсте циста. Иако је налаз тироидног 
ткива на хистологији патогномоничан за тироглосне цисте (налази се у 30% 
- 60% препарата), описане су цисте са карактеристикама кожних и тироглос-
них циста. Кожне цисте се лече ексцизијом. Урођени кожни синуси, са или без 
дисталног цистичног проширења, имају отвор на кожи близу средње линије, 
најчешће у фоси југуларис. Канал се пружа преко стерно-клавикуларног зглоба 
или ретростернално (1,2,6).

Бронхогене, или бронхалне, цисте најчешће се налазе у супрастерналној 
регији, али се могу наћи на било ком делу врата, поред најчешће локализације 
у грудном кошу и његовим зидовима. Асимпомске су, али велике и инфици-
ране дају симптоме компресије и инфламације. Настају издвајањем брохо-
геног ткива у ембрионалном развоју плућа. Епител је респираторни. Брон-
хогени синус или синус са цистичним проширењем, изолован или у склопу 
урођеног расцепа врата, имају отвор на кожи од рођења у супрастерналној 
регији. Дијагноза ових аномалија искључиво је хистопатолошка (7,8). 
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Цисте штитасте жлезде веома су реткe су у дечјем узрасту. Најчешће до-
лази до екстензивне дегенерације хиперпластичног нодуса са стварањем коло-
идних циста без правог епителног зида. Обавезно је ендокринолошко испити-
вање. Неке цисте се лече склерозацијама (алкохол, ОК-432). У штитастој жлез-
ди могу да се нађу: бронхогена, тироглосна и тимусна циста. Тератоми врата су 
најчешће пореклом од штитасте жлезде. Поред цистичних они имају и солидне 
елементе, као и калцификације видљиве рендгенским снимањем. Велики тера-
томи угрожавају дисање и исхрану од рођења (5,6,7).

У горњем делу врата мало даље од средње линије налази се ранула, псеу-
доциста настала есктравазацијом саливе поред бочне ивице милохиодног 
мишића. Назива се продирућа (енгл. plunging) ранула. Лечење је склерозацијом 
или оперативно (5,6).

Од субмандибуларне регије до горње ивице стернума парамедијално, дуж 
правца пружања тимофаринксног дуктуса може заостати ткиво тимуса, екто-
пично или аберантно, које се некада цистично измени. Цисте вратног тиму-
са су чешће код дечака и са леве стране. Расту услед инфекције и хеморагије. 
Померају се са дисањем и при Валсалва маневру. Овим маневром приказују се 
ларингоцеле (сакуларна дилатација ваздухом апендикса вентрикула ларинкса) 
и флебектазије великих вена. На етиопатогенезу ових цистичних формација 
упућује преглед УЗ и магнетском резонанцијом (МР) (6,7).

Бочни Предели врата са Предњом ивицом 
стерноклеидомастоидног мишића

Цисте и фистуле врата су аномалије које настају поремећајем у развоју 
ждрелних лукова односно да су бранхијалног (бранхиогеног) порекла. Око 
предње и бочних страна ждрелне и усне шупљине у периоду од 4. до 8. недеље 
гестације формира се шест ваљкастих структура које имају изглед шкрга код 
риба у развићу. Код човека добро су развијена четири лука, а пети је рудимен-
тан. Између лукова са спољашње стране налазе се пукотине, а са унутрашње 
шпагови. Други ж.л. својим брзим растом пут каудално препокрива III и IV 
ж.л., тако да између њих настаје пукотина са карактеристикама канала, који се 
назива цервикални или Хисов синус. Ако он не облитерише од његових делова 
настају аномалије: цисте, унутрашњи и спољашњи синуси и фистуле. Најза-
ступљеније су аномалије II ж.л. које се налазе у 90% пацијената (1,2).

На порекло аномалија највише нам указује локализација циста и отвора 
синуса и фистула и њихов однос са виталним структурама. Аномалије по-
реклом од I ж.л. налазе се око спољашњег слушног ходника, у паротидној и 
субмандибуларној регији, тј. увек изнад линије која пролази кроз подјезичну 
кост (Понсетов троугао) и у блиском су односу са фацијалним нервом (сли-
ка 2в). Унутрашњи отвор синуса или фистуле налази се на споју хрскавичавог 
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и коштаног спољашњег слушног ходника. Цисте пореклом II ж.л. презентују 
се најчешће у другој деценији живота и налазе се испред и унутра од СКМ 
мишића на споју његове горње и средње трећине, у рачви каротидне артерије 
(слика 1в). Кожни отвори синуса или фистула овог ж.л. постоје од рођења и 
налазе се у доњој половини предње ивице СКМ мишића, најчешће на споју 
средње и доње трећине (слика 2а). У диференцијалној дијагнози разматрају се 
изводни канали малих поткожних ектопичних пљувачних жлезда. На путу до 
унутрашњег отвора у тонзиларној ложи синус и фистула, као и циста пореклом 
II ж.л., имају блиске односе са каротидним артеријама и кранијалним нервима 
(IX, X и XII). Цисте III i IV ж.л. скоро увек се налазе уз леви режањ штитасте 
жлезде (слика 1г). Једна од разлика ове две аномалије је локализација отвора 
синуса у фоси пириформис. Циста и синус налазе се уз рекурентни и горњи ла-
рингеални нерв. У неонаталном узрасту, својом величином, ове цисте могу да 
угрожавају дисање и исхрану. Због комуникације са дисајним путем оне могу 
бити делом испуњене ваздухом што се може приказати рендгенски као хи-
дроаерични ниво. Симптоматологија бранхијалних циста везује се за њихову 
инфекцију када оне постају евидентне због наглог раста. Из кожних отвора из-
лази беличасто-жућкаст, растегљив садржај, а код инфекције гној (1,2,6). 

На бочној страни врата, иза СКМ мишића изнад клавикуле, од цистичних 
структура најчешће се налази лимфатична малформација (л.м.) (слика 3). Она 
спада у велику групу васкуларних аномалија које немају карактеристике тумо-
ра већ настају услед поремећаја у развићу зида лимфних судова и њиховог ули-
вања у вене. Пречник од 2 cm је граница између малих и великих циста. Лим-
фатична малформација са доминантно великим цистама естетски је упадљи-
ва, али ређе даје компресивни синдром и успешније се лечи склерозацијама. 
Микроцистичне л.м., посебно ако се шире на под усне дупље и у дисајни пут, 
компромитују дисање и исхрану (5,6,8). 

Слика 1. Цисте врата: дуктуса тироглосуса (инфицирана) (а), дермоидна (б), 
II ждрелни лук (в), од III/IV ждрелни лук (г).
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задњи Предео врата

Иза слободне ивице трапезастих мишића, поред ређих кожних и бронхоге-
них циста, најзначајнија су цистична проширења и отвори на кожи у средњој 
линији који настају због поремећаја у развићу централног нервног система 
(ЦНС) и његовим раздвајањем од коже. Кожни синуси, који могу да комуници-
рају са задњом лобањском јамом или спиналним каналом и субокципиталне 
мијело(енцефало)целе и спиналне менинго(мијело)целе поред изазивања неуро-
лошких испада могу бити улазно место инфекције ЦНС (9).

дијагностиковање

Поред прецизно узете анамнезе и физикалног прегледа основна дијаг-
ностичка метода је УЗ преглед. Поред описа карактеристика лезије (солидна 
или цистична; опис зида и садржаја) и односа са околним органима у дифе-
ренцијацији циста ПСЛВ обавезан је прецизан опис положаја и карактерис-
тика штитасте жлезде. Неоходно је искључивање ектопичне штитасте жлезде 
због могуће непотребне хируршке ексцизије (7,8,10). За прецизно приказивање 
односа циста нејасног порекла са околним структурама и за лезије ЦНС ко-
ристи се МР. Цитолошки преглед материјала добијеног аспирационом биоп-
сијом танком иглом није се показао као поуздан метод у диференцирању па-
толошких ентитета на врату код деце (4). Фистулографија или убризгавање 
боје није сигуран метод да ће се приказати цео канал због постојања места 
опструкције као последице инфекције. За приказивање односа фистуле I ж.л. 
према паротидној жлезди и фацијалном нерву најпоузданија је фистулографија 
компјутеризованом томографијом (КТ) или МР (слика 2г). Фибероптичком 
ендоскопијом дијагностикује се синус пореклом од III и IV ж.л. (10).

Слика 2. Фистула II ждрелног лука (а), ексцизија кроз две инцизије (б). Синус 
I ждрелног лука (в), КТ фистулографија (г).
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лечење

Опште је правило да се ове аномалије лече хируршки после постављања 
дијагнозе. Лечење урођених синуса и фистула може да се одложи за каснији 
узраст (нпр. са навршених 6 месеци) (2,10). У обезбеђивању дисајног пута код 
пренатално дијагностикованих великих тумора и циста (тератом, л.м.) некад 
је неопходно учинити интубацију или трахеотомију у току порођаја, плани-
раним царским резом, док је дете још на плацентарном крвотоку (тзв. EXIT 
процедура) (5,6). Лечење циста и фистула II ж.л. склерозацијама и фистула 
стрипингом није дало добре резултате. Описује се ендоскопска ексцизија ових 
циста са резом на кожи иза и испод ушне шкољке на граници према косматом 
делу главе. Фистуле и синуси, у зависности од: дужине канала, узраста дете-
та и растегљивости коже ексцидирају се кроз једну или две инцизије на кожи 
(слика 2б)(2,6,10). Лечење циста III и IV ж.л. ексцизијом праћено је појавом 
рецидива од око 30%. Зато је уведено ендоскопско лечење каутеризацијом 
унутрашњег отвора синуса у фоси пириформис коришћењем електрокауте-
ра, ласера, аргон плазме или хемијске каутеризације. Код апсцедирања цисте 
на ову интервенцију додаје се пункција цисте или инцизија са дренажом (8). 
Савремено лечење л.м. је углавном минимално инвазивно применом склеро-
зантних средстава (ОК-432 или Picibanil®, блеомицин, доксициклин) (слика 3). 
Садржај циста се аспирира, а убризгани склерозант доводи до убрзане апопто-
зе или директне некрозе ендотелних ћелија што у крајњем изазива фиброзу и 
облитерацију шупљина (5,6,8). 

Слика 3. Одојче са урођеном великом лимфатичном малформацијом врата 
(а). Изглед врата после склерозације у три акта (б)
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16.3. НЕОБИЧАН ИЗГЛЕД ТЕСТИСА КОД ДЕЦЕ

Зоран д. Крстић

Бројна су патолошка стања која се уочавају на тестисима. У овом раду се 
нећемо бавити уобичајеним и честим патолошким стањима као што су акут-
ни скротум, ингвиноскроталне херније, хидроцеле, тумори тестиса, варико-
целе и др. Постоје други ентитети који се много ређе срећу, чији клинички 
значај често није јасно дефинисан, па самим тим ни поступак, ни дефини-
тивни третман. Ту спадају стања која се макроскопски виде (хипертрофија 
тестиса-макроорхидизам, хипотрофија тестиса), стања која се уочавају при-
ликом ултрасонографског прегледа тестиса (хиперехогеност, микролитијаза, 
деформације тестиса) или у току хируршке интервенције (епидидимо-тести-
куларне аномалије). 

тестискУларна микролитијаза 

Употреба скроталне ултрасонографије (варикоцеле, хидроцеле, скротални 
оток, разлика у величини тестиса, орхиалгија) је довела до повећаног случајног 
откривања тестискуларне микролитијазе (ТМ). Етиологија, патогенеза и при-
родни ток ТМ су непознати. Први пут је описана 1987. године. ТМ се каракте-
рише мултиплим фокусима (1-3 mm) унутар семиниферних тубула, без акус-
тичне сенке. Налазе се било дифузно или сегментно унутар паренхима тестиса 
и код деце и код одраслих. Сегментна ТМ је чешћа код тумора герминативних 
ћелија тестиса, па је важно разликовати је од дифузне ТМ. Треба разликовати 
и класичну (5 или више ехогених фокуса у једном или оба тестиса) од ограни-
чене ТМ (има мање од 5 миколита), мада ова подела нема значаја за појаву ма-
лигнитета. Обично се описује као статично стање, мада су описани случајеви 
прогресије, али и регресије до комплетне резолуције ТМ. 

Преваленција ТМ од 4,2% код асимптомских дечака је одређена само у 
једној проспективној ултразвучној студији (1). Преваленција код дечака који 
су имали различите скроталне тегобе је одређена у три ретроспективне сту-
дије и кретала се просечно око 1,6%. Ово говори да се ТМ не дешава чешће 
код деце са скроталним тегобама. Испитивана је и преваленција код дечака 
са неспуштеним тестисима у две проспективне студије (кумулативно 3,5%). 
Објављена преваленција ТМ код инфертилних мушкараца се кретала од 0,8 
до 3,1% (2). 

Тестикуларна микролитијаза се обично види удружена са бенигним 
аномалијама тестиса као што су хидроцеле, варикоцеле, крипторхизам,  
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асиметрија тестиса, орхиалгија, торзија тестиса или његових апендикса. Та-
кође се види код неких хромозомопатија, Down синдром, McCune-Albright 
синдром, синдром фрагилног X хромозома, Cornelia de Lange синдром, 
Peutz-Jegers синдром, Klinefelter синдром, мушког псеудохермафродитизма. 
ТМ је описана и код мумпса, уретроперинеалне фистуле, ретроилијачног 
уретера, плућне алвеоларне микролитијазе, AIDS-а, бета таласемије, неу-
рофиброматозе и др. (2).

Питање поступка и надгледања ТМ код деце није дефинисано, а јасно је 
да постоји забринутост, јер се код одраслих јавља удружена са малигнитетима 
тестиса и инфертилитетом. Да би се искључио актуелни или будући малигни-
тет тестиса саветовано надгледање код одраслих се кретало у рангу од самопре-
гледа, са годишњим или двогодишњим ултразвучним преглeдима до биопсије 
(3). Mеђутим, повезаност ТМ и малигнитета код дечака је веома ретка и чешће 
је удружена са неким немалигним стањима. Није јасно да ли поступак код деце 
треба да буде исти као код одраслих (4). 

Кад је реч о тестикуларним малигнитетима важно је разликовати појаву 
малигнитета на постојећој ТМ, и коегзистенцију ТМ и тестикуларног тумо-
ра. Објављени су појединачни случајеви прве опције (yolk sаc, mixed germ cell 
tumor). Bаckus и сар. (5) су код 42 пацијената са ТМ, (само 3 млађа од 19 го-
дина), нашли 17 пацијената са неоплазмом герминативних ћелија (40%). Овај 
налаз наговештава могући малигни потенцијал ове лезије. Код пацијената са 
ранијим тестикуларним малигнитетом развој нове ТМ треба да буде сумњив и 
тада треба размотрити биопсију. 

На основу упитника, 69% британских уролога саветује неку врсту над-
гледања: самопреглед са прегледом специјалисте, УЗ преглед у различитим 
интервалима, мониторинг туморских маркера или биопсију (3). У свим 
студијама осим УЗ, поменуте додатне дијагностичке методе су биле унутар 
нормалних граница. Регуларни самопреглед након 15. године је камен те-
мељац већине предложених алгоритама. Скоро сви алгоритми код дечака 
саветују УЗ преглед, мада рана детекција тумора тестиса УЗ неће проме-
нити стратегију тестикуларног канцера, јер он има екстремно велику стопу 
излечења независно од стадијума болести. Осим непотребног оптерећења 
радиолошке службе, не треба потценити ни „цену“ у смислу емоционалног 
стреса годишњег скрининга на канцер, када је корист за ове пацијенте не-
доказана. Скрининг тумор маркера није широко примењиван код дечака са 
ТМ, а није неопходан ни код одраслих. Goede и сар. (4) саветују тромесечни 
самопреглед код дечака са ТМ од 15. године, с обзиром да се се малигнитети 
појављивали само код старије деце. Ако постоје болови у тестису, увећање 
тестиса и Down синдром, они саветују регуларно УЗ надгледање. Не препо-
ручују ни један од додатних дијагностичких метода. Нема доказа да је ТМ 
премалигно стање.
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макроорхидизам У детињствУ и адолесценцији

Макроорхидизам (МО) се дефинише као бар двоструко увећање волумена 
тестиса од нормале за узраст. Када је сумњив МО волумен тестиса се евалуира 
Прадеровим орхидометром и/или УЗ, када се волумен израчунава по формули 
дужина х ширина х дебљина х 0,71 и тада се компарира са таблицом перценти-
ла за одређени узраст. МО је релативно редак знак, међутим, када је присутан, 
увек је релевантан. Билатерални МО може бити нормална варијанта код адулт-
них мушкараца.

За већину случајева МО одговорна су примарна тестикуларна стања као 
што су орхитис, торзија, венска тромбоза, тромбофлебитис, тумори (примар-
ни, метастатски, или инфилтративни као код леукемије или лимфома) или 
екстратестикуларна стања. Екстратестикуларни узроци се могу поделити у 3 
групе: генетски, ендокрини и идиопатски (6). Другим речима, МО може бити 
последица хормонске дисрегулације или специфичне генске мутације. 

Постоји доста радова који показују значај евалуације волумена тести-
са у препознавању извесних генетских и ендокриних болести. Неке форме 
се појављују у склопу синдрома, а уобичајена последица је превремени пу-
бертет. Код McCune-Albright синдрома и синдрома фрагилног X хромозома 
описани су и случајеви унилатералног МО. Синдром менталне ретардације 
везане за Х хромозом мора бити сумњив код свих случајева са макроорхиди-
змом, фенотипским абнормалностима (дугачко лице, велике или проминент-
не уши), аутистиформним понашањем и менталном ретардацијом и он је нај-
чешћи облик хередитарне форме менталне ретардације. Штавише, важно је 
идентификовати друге мушкарце у породици који су погођени, да се докаже 
трансмисија преко Х хромозома. Већина преносилаца има нормални IQ, али 
неки имају развојне проблеме.Ови пацијенти се упућују у специјализовану 
цитогенетску лабораторију, да се одреде фрагилна места. У последњој деце-
нији је развијено циљно лечење пацијената са фрагилним Х синдромом (ми-
ноциклин и сертралин су показали ефикасност код деце) (7). Други могући 
узроци МО су дуготрајни примарни хипотироидизам, адренални рест тумо-
ри у тестису код неадекватно лечене конгениталне адреналне хиперплазије, 
(терапија глукокортикоидима доводи до смањивања тестиса без рестаурације 
сперматогенезе), FSH-секреторни питуитарни макроаденоми, локални тумо-
ри, лимфоми и дефицит ароматазе. 

Рана дијагноза је важна да би се идентификовала и редуковала инциденција 
менталне ретардације везане за Х хромозом у захваћеним породицама и започ-
ело благовремено лечење ендокринолошких, туморских и хируршких обољења. 
Након искључивања до сада познатих узрока може се поставити и дијагноза 
идиопатског МО и он је у дечјем узрасту редак. У неким оваквим случајевима, 
биопсијом је нађен повећан број Сертолијевих ћелија, без повишеног плазма 
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FSH, што хипотетички ставља као могући узрок претераног увећања тестиса 
хиперфункцију FSH рецептора. Код аутоимуног тироидитиса је нађена тестику-
ларна фиброза.

контралатерална хиПертрофија 
тестиса као знак монорхизма 

Контралатерална хипертрофија тестиса (код непалпабилног тестиса) је 
добар предиктор за монорхизам. Коф је нашао да се контралатерална хипер-
трофија тестиса дешава између 8 месеци и 3 године. Он такође тврди, да тес-
тис већи од 2 ml је добар предиктивни фактор за монорхизам. Снодграс тврди 
да дужина тестиса већа од 1,8 cm потврђује монорхизам у 90% пацијената (8). 
Овакав налаз свакако захтева лапроскопску потврду. 

агенезија дУктУс деференса и еПидидимиса

Недостатак дуктус деференса и епидидимиса је клинички нем ентитет. 
Открива се обично случајно, током рутинских експлорација ингвиналног канала 
због крипторхизма, херније и слично. Може имати различиту етиологију. Подаци 
о његовој учесталости су малобројни и посредни. Агенезија ваз деференса 
може бити удружена са унилатералном и билатералном хипоплазијом или 
одсуством других порција деривата Волфовог канала. У присуству унилатералне 
агенезије дуктуса, 75% пацијената имају само капут епидидимиса, 20% немају 
ипсилатерални епидидимис, 86% има истострану агенезију семених везикула, 
а 20% има билатералну агенезију семених везикула Код билатералне агенезије 
дуктуса, 68% има одсуство дела епидидимиса билатерално, а приближно 45% 
има одсуство семених везикула (9).

Такође су малобројни подаци о удржености недостатка бубрега и дуктус 
деференса и епидидимиса са исте стране. И овај малформативни комплекс је, 
такође, иницијално клинички нем, нарочито у дечјем узрасту. Због тога, налаз 
изолованог недостатка дуктус деференса и епидидимиса чини оправданим ис-
питивање уротракта ултразвуком. Код мушкараца са билатералном агенезијом 
дуктуса инциденција реналних аномалија је од 14 до 21%, а код мушкараца са 
унилатералном агенезијом дуктуса је 26-79%. Најчешћа ренална аномалија је 
унилатерална ренална агенезија (УРА).

Претходна клиничка дијагноза УРА намеће потребу покушаја утврђивања 
ембриогенетске коинциденције са истостраним дефицитом деривата мезоне-
фричног канала, дуктус деференса и епидидимиса. Палпаторни, па и ултрасо-
нографски налаз присуства, односно одсуства епидидимиса и дуктус деферен-
са не мора бити увек тачан. 
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Релативно висока инциденција УРА која је потенцирана моћним савреме-
ним дијагностичкиавести у литературим средствима се све више доводи у пи-
тање. Наиме, једнострани недостатак бубрега не мора бити последица агене-
зије, већ прогресивног ишчезавања бубрега после мултицистичне дисплазије, 
па и тешких хидронефроза. Да ли је код унилатералног недостатка бубрега, код 
мушкараца, неопходно проверити експлорацијом истостраног тестиса да ли 
имају дуктус деференс и епидидимис, чак и кад нема непосредних индикација 
у смислу крипторхизма? Ако немају, то би значило да се ради о правој УРА. С 
обзиром да нема непосредни клинички значај, није неопходно. 

Агенезија ваз деференса се може бити унилатерална и билатерална. Била-
терална агенезија је блиско повезана са цистичном фиброзом и присутна је 
код 65-95% мушкараца са овом болешћу (10). Изгледа да је овај однос у вези са 
трансмембранским проводним регулаторним геном за цистичну фиброзу чије 
мутације могу резултовати у цистичној фибрози, унилатералном или блатерал-
ном одсуству дуктуса, одсуству ејакулаторног дуктуса, уни или билатералној 
опструкцији епидидимиса (11). На основу овога се сугерише да сви мушкарци 
са идиопатском опструктивном азоспермијом заслужују молекуларне генетске 
анализе за цистичну фиброзу (12).

цисте еПидидимиса 

Цисте епидидимиса (сперматоцеле) су обично асимптомске и код адолесце-
ната се откривају рутинским физикалним прегледом или самопрегледом адо-
лесцента. Пацијенти са von Hippel-Lindаu имају повећану инциденцију. Епи-
дималне цисте су глатке, сферичне и у већини случајева су у глави епидидима. 
Мада је већина цисти мала, али има и великих и оних које расту. Обично је фи-
зикални преглед довољан да их разликује од друге скроталне патологије. Скро-
тални УЗ потврђује дијагнозу. Хируршка ексцизија је индикована ако постоји 
континуирано увећање цисте или појава бола. Могућа је и склерозација цисте. 
Међутим, у већини случајева је довољна опсервација. 
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17.1. ИНТЕРАКЦИЈЕ ЛЕКОВА КОД 
НОВОРОЂЕНЧАДИ И ДЕЦЕ

Милица бајчетић, бојана божић

Новорођенчад и деца су посебно изложена нежељеним интеракцијама 
због честе употребе лекова прописаних ван (off-label) и без (unlicensed) упо-
требне лиценце у свакодневној педијатријској клиничкој пракси (1). Сматра 
се да је скоро 50% хоспитализоване деце изложено потенцијалним интерак-
цијама лекова (2). Приликом истовремене примене више лекова, један лек 
може променити интензитет фамаколошког дејства другог лека и ова поја-
ва се назива интеракција међу лековима. Интеракција, односно измењен 
интензитет лека може бити и последица претходне терапије. Истовремена 
примена више лекова је честа појава, нарочито код новорођенчади и деце 
која су тешко и/или хронично болесна (1). Осим тога, дужина боравка у 
болници представља још један, индиректни узрок за појаву нежељених ре-
акција лекова. 

Ризик за настанак интеракција међу лековима је повећан уколико се при-
мењује већи број лекова. Поред интеракција лекова, интензивно се изучавају 
интеркације лекова и дијететских суплемената, лекова и хране, као и лекова 
и биљних препарата. Степен озбиљности интеракција варира, од теоријских 
до клинички значајних, које могу довести до продужења болести или чак до 
смртног исхода (2,3). Интеракције се могу поделити:

Према месту испољавања: •	 in vitro (инкомпатибилност) најчешће дово-
де до инактивације интереагујућих супстанци; in vivo (у телу болесника) 
мењају концентрације лекова у ткивима и/или њихово фармаколошко 
дејство. У in vivo интеракције спадају фармакодинамске (антагонизам 
и синергизам) и фармакокинетске (током свих фаза фармакокинетине 
лека) интеракције.
Према фреквенцији јављања: очекиване (лако предвидљиве), пред-•	
видљиве (вероватне), непредвидљиве (повремене), неутврђене (недо-
вољно испитане).
Према јачини: велике јачине, умерене јачине, мале јачине (2,3). •	

До сада, студије су показале да су у највећем броју интеракција лекова 
укључени опиоиди, антиинфективни лекови, лекови у терапији неуролошких 
обољења, гастроинтестиналних и кардиолошких обољења (2). У табели 1. су 
приказане најчешће интеракције лекова код хоспитализоване деце у Сједиње-
ним Америчким Државама.
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Табела 1. Десет најчешћих болничких интеракција лекова код деце према 
степену озбиљности у Aмерици (2).

Комбинација лекова Потенцијални нежељени ефекат
Контраиндиковане комбинације
Ибупрофен и кеторолак
Аспирин и кеторолак
Напроксен и кеторолак

Ризик од гастроинтестиналних тегоба (улкус, 
крварење, префорација)

Флуконазол и ондасетрон Повишен ризик од QТ продужења
Калцијум-хлорид и цефтриаксон Формирање комплекса цефтриаксон-калцијум, кон-

траиндиковано код неонатуса
Гликопиролат и калијум хлорид
Атропин и калијум хлорид

Ризикод настанка лезија гастроинтестиналног тракта

Метоклопрамид и прометазин Ризик од екстрапирамидалног поремећаја
Адреналин и линезолид Хипертензивни ефекат
Интеракције велике јачине
Фентанил и морфин
Фентанил и мидазолам
Фентанил и лоразепам
Фентанил и хидроморфин
Мидазолам и морфин
Хидрокодон и морфин

Доприносе депресији дисања

Бупивакаин и пропофол 
Лидокаин и пропофол

Појачан ефекат пропофола

Интеракције умерене јачине
Дексаметазон и рокуронијум
Дексаметазон и векуронијум

Смањен ефекат рокуронијума, продужена мишићна 
слабост и миопатија

Хепарин и витамин А Повишен ризик од крварења
Пропофол и сукцинилхолин хлорид Брадикардија
Мидазолам и ранитидин Повишена биорасположивост мидазолама
Мидазолам и севофлуран Појачање ефекта севофлурана
Рокуронијум и севофлуран Појачање дејства рокуронијума
Фуросемид и векуронијум Појачање или смањење неуромуслукарног блока
Фуросемид и аспирин Смањење диуретичких и антихипертензивних ефеката
Циклофосфамид и ондасетрон Смањење ефекта циклофосфамида

интеракције на нивоУ ресорПције

Истовремена примена више лекова оралним путем може довести до настанка 
клинички значајних интеракција. Ове интеракције су израженије код најмлађе 
деце услед масовне употребе неадекватних формулација лекова, што је после-
дица недостатка оралних лекова за децу на тржишту.(4) Ресорпција из гастрои-
нтестиналног тракта је сложен процес и велики број фактора може утицати на 
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степен ресорпције попут узраста, секреције хлороводоничне киселине, времена 
пражњења желуца, интестиналног мотилитета и секреције жучи (1,5). Најваж-
нији начин ресорпције је пасивна дифузија нејонизованих молекула кроз липо-
солубилну мукозу. Последично, сви лекови који утичу на pH, време пражњења 
желуца или мотилитет црева могу утицати на степен ресорпције других леко-
ва (1,5). Интеракције које се дешавају на нивоу ресорпције се деле у 8 група: 
адсорпција, стварање комплекса или хелата, везивање са смолама, повећање или 
смањење мотилитета ГИТ-а, повећање pH желудачног сока, промене у интести-
налној флори, утицај на метаболизам преко зида црева (3). 

Интеракције у виду адсорпције су најбоље описане на примеру активног 
угља. Активни угаљ има велику површину у оквиру које може доћи до адсорп-
ције лекова што има клиничку примену у лечењу предозирања лековима и раз-
личитих тровања (3). 

Познато је да се поједини антибиотици, као што су флуорохинолони и 
тетрациклини, могу везати за гвожђе, калцијум, храну богатом калцијумом и 
антациде уколико се примене истовремено. Настанак оваквих нерастоврљи-
вих комплекса излаже пацијента повишеном ризику од неуспеха терапије 
због смањења или одсуства ресорпције антибиотика. На овај начин може 
доћи и до настанка резистентних сојева бактерија. Фенитоин се такође може 
везати за тешке метале приликом ресорпције. Уколико се ова интеракција не 
препозна, фенитоин може бити у субтерапијским концентрацијама, што по-
следично доводи до лоше контроле епилепсије. Да би се избегле ове интерак-
ције, гвожђе, калцијум и антациде треба давати 2 сата пре или 2 сата после 
лека. Ентерално узимање хране треба обуставити 2 сата пре или 2 сата после 
примене фенитоина (6). 

Холестирамин и сукралфат се везују са лекове попут флуорохинолона, ке-
токоназола, фенитоина, варфарина, валпроинске киселине и дигоксина. При-
мена ових лекова 2 сата пре холестирамина или сукралфата захтева монито-
ринг. У појединим случајевима истовремену примену је најбоље избегавати 
(нпр. холестирамин и варфарин). 

Еритромицин повећава мотилитет и последњих година се изучавају његова 
својства као потенцијалне алтернативе цисаприду. Цисаприд је повучен са тр-
жишта након појаве животно угрожавајућих аритмија и torsades de pointes које 
су се јавиле приликом примене цисаприда са лековима који инхибишу CYP3A4 
изоензим или продужавају QТ интервал. Пример смањења степена ресорпције 
је истовремена примена дигоксин таблета и метоклопрамида (3). Описана је и 
појава токсичности такролимуса приликом истовремене примене са метоклоп-
рамидом. Ова интеракција је највероватније узрокована појачаном ресопцијом 
такролимуса под дејством метоклопрамида који убрзава гастроинтестинални 
мотилитет и тиме повећава концентрацију такролимуса у танком цреву (7). 
Лекови који успоравају пражњење желудачног садржаја успоравају долазак ле-
кова до танког црева, чиме одлажу или чак смањују ресорпцију. 
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Раствор диданозина се припрема са суспензијом антацида да би се обезбедио 
адекватан pH. Употреба кетоконазола заједно са инхибиторима протонске пумпе, 
антагонстима хистаминских рецептора или антацидима значајно смањује његову би-
орасположивост. У присуству витамина Ц, гвожђе-сулфат се преводи у растворљи-
вији фери- облик. Многи лекови се примењују заједно са храном у циљу побољшања 
ресорпције, док се други из истих разлога узимају на празан стомак. Честа је поја-
ва да присуство хране успорава ресорпцију. У циљу превенције флуктуација нивоа 
лека у крви, кључна је доследност у узимању лекова са или без хране (3, 8). 

Бактерије у танком цреву интереагују са лековима који се након ресорпције 
поново нађу у цревима, попут оралних контрацептива. Орални контрацептиви 
подлежу метаболизму првог проласка, коњугују се у јетри и елиминишу путем 
жучи. Физиолошка флора врши хидролизу елиминисаног лека и учествује у по-
новној ресорпцији естрогена. Присуство физиолошке флоре је неопходно у одр-
жавању адекватне концентрације естрогена. У случају да се орални контрацепти-
ви узимају заједно са антибиотицима, интестинална флора може бити нарушена 
и довести до снижења нивоа естрогена и последично до нежељене трудноће (3).

П-гликопротеин се експримира у нормалним ткивима, укључујући и епи-
телне ћелије танког црева. Иако индукција и инхибиција интестиналног П-гли-
копротеина има велики значај у настанку интеракција, његова улога ни данас 
није разјашњена. Биорасположивост паклитаксела је повећана у присуству 
циклоспорина, који инхибише П-гликопротеин. Ова појава се објашњава уло-
гом П-гликопротеина у спречавању ресорпције паклитаксела. Сличан пример 
је и инхибиција П-гликопротеина од стране верапамила, чиме се постиже по-
бољшана ресорпција дигоксина (3).

Интеракције лекова током ресорпције се не дешавају само током оралне 
примене лекова. Интравенски примењени аминогликозиди могу бити инакти-
вирани уколико се дају у размаку од 30 минута са пеницилинским деривати-
ма (9). Пасивну и активну имунизацију у циљу постекспозиционе профилаксе 
треба давати на различите екстремитете у циљу избегавања смањеног имун-
ског одговора. Пример је и примена адреналина са локалним анестетиком чиме 
се смањује системска ресорпција анестетика (2).

интеракције на нивоУ дистриБУције

Дистрибуција лекова зависи од укупне количине воде у телу, волумена 
екстрацелуларне течности, процента масног ткива и способности лека да се веже 
за протеине плазме. Најважнији протеини плазме за које се лекови везују су ал-
бумини и α₁ гликопротеини. За албумине се претежно везују кисели и неутрални 
лекови, а α₁ гликопротеини претежно везују базне лекове. Промене у концентра-
цији протеина плазме се уочавају у бројним патолошким стањима. Интеракције 
лекова се догађају када лекови конкуришу за исто везно место на протеин (8). 
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Интеракције на овом нивоу су клинички значајне тек у случајевима када се 
лекови у високом проценту везују за протеине плазме (>95%) или код лекова са 
уском терапијском ширином. Пример је фенитоин, који се у високом проценту 
везује за протеине плазме (89% до 93%) и има уску терапијску ширину. Уколико 
се фенитоин примени заједно са салицилатима или валпроинском киселином, 
због конкурисања за исто везно место на протеину слободна концентрација 
фенитоина ће порасти, што може довести до знакова токсичности попут атак-
сије, нистагмуса, па чак и коме (6).

интеракције на нивоУ метаБолизма

У метаболизму лекова кључну улогу има јетра. Метаболизам лекова укљу-
чује две врсте биохемијских реакција: реакције I фазе (оксидација, редукција, 
хидролиза) и реакције II фазе (коњугација). Уобичајено резултат фазе I су хид-
росолубилнији и мање токсични продукти који се лакше могу елиминисати. 
Понекад је превођење резултат фазе I пролека до активног облика, као што 
је случај са еналаприлом. Реакције II фазе смањују биолошку активност лека 
коњугацијом са глукуронском киселином, сулфатима, глицином и преводе лек 
до хидросолубилног облика погодног за излучивање (10). 

CYP 450 ензими су први пут откривени у јетри и одговорни су за метабо-
лизам многих лекова и токсина. Ензими су име добили до степену ресорпције 
светлости при таласној дужини од 450нм и груписани су у фамилије 1, 2 и 3, 
а потом у субфамилије од А до Е. Активност ензима је генетски одређена, па 
због тога постоје бројне разлике између индивидуа и тешко је предвидети 
њихову улогу у метаболизму појединца. Током година активност CYP 450 ен-
зима се мења (10).

индуктори ензима. Индуктори су лекови који имају способност да индукују 
CYP 450 ензиме и који поспешују синтезу ензима. На овај начин лекови могу 
убрзавати метаболизам и смањити ефекат лека. Дужина трајања ефекта ин-
дукције ензима зависи од полувремена елиминације индуктора. Фенобарбитон 
је индуктор са дугим полувременом елиминације и његов утицај на индукцију 
ензима може трајати и до 7 дана. С друге стране ефекат рифампина, брзог и јаког 
индуктора, изражен је током 24 сата (10).

инхибитори ензима. Инхибиција CYP 450 ензима је такође могућа и њено 
трајање корелише са полувременом елиминације лека који врши инхибицију. 
Инхибитори CYP 450 ензима показују своје дејство након прве дозе лека и 
доводе до успорења метаболизма лекова, повећавају концентрацију и ефекат 
слободног лека у плазми и излажу пацијента повећаном ризику од нежељених 
реакција. Ритонавир, инхибитор CYP 3А4 ензима се додаје у терапији лопи-
навира и елвитегравира како би повећао њихов ниво у плазми код пацијената 
оболелих од вируса хумане имунодефицијенције (3, 10). 
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CYp1а2

CYP1А2 учествује у метаболизму скоро 15% лекова који су присутни на 
тржишту, попут кофеина, теофилина, лидокаина, трицикличних антидепреси-
ва, халоперидола, клозапина, естрадиола, верапамила, пропранолола и варфа-
рина. CYP1А2 индукује пушење цигарета, узимање гриловане хране, поврћа 
попут броколија и купуса, фенобарбитона, карбамазепина и римфампина. 
Циметидин, ципрофлоксацин, кларитромицин, еритромицин, флувоксамин, 
интерферон и сок од грејпфрута инхибишу CYP1А2. Омепразол и ритонавир 
истовремено индукују CYP1А2 и инхибишу бројне друге ензиме (3, 10).

CYp2B6

Процене су да се 8% свих лекова који се налазе на тржишту метаболише уз 
помоћ CYP2B6. Клинички најзначајнија улога CYP2B6 је у метаболизму цик-
лофосфамида, ифосфамида, тамоксифена, ефавиреза, кетамина, пропофола и 
диазепама. Генетски полиморфизми, који доводе до смањене синтезе помену-
тог ензима се јављају код 3% беле и 20% црне популације што значајно отежава 
процену интеракција лекова (3). 

CYp2C8

CYP2C8 чини 7% свих микрозомалних CYP ензима у јетри и учествује у 
метаболизму 5% лекова за време фазе I метаболизма. CYP2C8 метаболише па-
клитаксел, амјодарон, росиглитазон, цервистатин и флувастатин. Инхибитори 
CYP2C8 су триметоприм, гемфиброзил, монтелукаст, кетоконазол, као и суб-
страти CYP3А4 ензима попут амитриптилина, терфенадина, тризолама. Генет-
ски полиморфизми CYP2C8 су описани у 18% црне популације (3).

CYp2C9

CYP2C9 је одговаран за метаболизам ибупрофена, карведилола, цело-
коксиба, лосартана, фенитоина, глибурида и варфарина. У индукторе овог 
ензима се убрајају рифампин, рифабутин, карбамазепин, етанол, фенобар-
битон. Инхибитори CYP2C9 су флуконазол, кетоконазол, метронидазол, 
амиодарон, ловастатин, флавоноиди, секундарни метаболити многних 
биљака које се узимају приликом дијета. Генетски полиморфизми се јављају 
код једне трећине беле популације и значајно доприносе абнормалној ен-
зимској активности (3, 10).
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CYp2C19

CYP2C19 учествује у метаболизму бензодиазепина, циталопрама, трици-
кличних антидепресива, омепразола, варфарина, фенитоина, фенобарбитона 
и валпроинске киселине. Значајну улогу CYP2C19 има приликом интеракција 
антиепилетика и лекова у терапији карцинома. Инхибиција или индукција 
CYP2C19 дејством антиепилептика може узроковати смањење концентрације 
антинеопластчних лекова. Инхибиција или индукција ензима од стране антине-
опластичних лекова може довести до токсичности антиепилептика или смањене 
контроле напада. Индуктори CYP2C19 су карбамазепин, фенитоин, рифампин, 
фенобарбитон. Инхибитори CYP2C19 су флуоксетин, сертралин, флувоксамин, 
омепразол, ритонавир и изониазид. Слично као и код других ензима из CYP 
породице и CYP2C19 показује генетски полиморфизам и то 3% до 6% беле по-
пулације, 15% до 20% Јапанаца, и 10% до 20% црне популације (3, 10).

CYp2d6

CYP2D6 чини 2% до 6% свих CYP450 ензима, али учествује у метаболи-
зму и до 25% лекова присутних на тржишту. CYP2D6 учествује у метаболизму 
β блокатора, аналгетика, антидепресива и антиеметика. Око 7% до 10% беле 
популације има генетски смањену активност CYP2D6, такозвани спори мета-
болизатори, и под повишеним су ризиком од акумулације амитриптилина, ме-
топролола, пароксетина и риспериодона. CYP2D6 је одговоран за конверзију 
кодеина до активне форме, морфина. Код људи са израженим недостатком овог 
ензима аналгетски ефекат може бити смањен. Истовремена употреба селек-
тивних инхибитора преузимања серотонина и трицикличних антидепресива 
може довести до развоја серотонергичког синдрома (10). У циљу постизања 
рационалније терапије, генетска испитивања активности CYP2D6 добијају на 
значају. Тренутно је у Америци дотупан тест за одређивање CYP2D6 генотипа. 
До сада једини познати индуктор CYP2D6 је трудноћа. Инхибитори CYP2D6 су 
амjодарон, хлорпромазин, метоклопрамид, циметидин, дифенхидрамин, флу-
оксетин, халоперидол, пароксетин и кодеин (3).

CYp2е1

CYP2Е1 учествује у метаболизму 1.5% лекова, али има значајну улогу у ак-
тивацији и инактивацији токсина. CYP2Е1 метаболише мале органске моле-
куле попут етанола, парацетамола и дапсона. Продукт метаболизма парацета-
мола је изузетно реактиван интермедијер који се детоксикује коњугацијом са 
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глутатионом. Хронично конзумирање алкохола доводи до хепатотоксичности 
због алкохолом изазване индукције CYP2Е1 као и због смањења нивоа глута-
тиона. Индукција CYP2Е1 узрокује да се већи проценат парацетамола метабо-
лише преко NAPQI (3).

CYp3а

CYP3А је најбројнији и клинички најзначајнији ензим у CYP450 породици 
ензима и учествује у метаболизму приближно 50% свих лекова који се нала-
зе на тржишту. CYP3А породица обухвата четири значајна ензима: CYP3А3, 
CYP3А4, CYP3А5 и CYP3А7. Приближно 60% свих CYP450 јетрених ензима 
чине CYP3А. Значајни инхибитори CYP3А су сок од грејпфрута, ертиромицин, 
кларитромицин, кетоконазол, итраконазол, флуоксетин, флувоксамин, рито-
навир и верапамил (10). 

Клопидогрел се метаболише до активног тиол метаболита помоћу CYP3А4 
ензима. Примена блокатора калцијумских канала, познатих инхибитора 
CYP3А, повезана је са смањеном ефикасношћу клопидогрела. Слична интера-
кација има повољни терапијски ефекат у случају ритонавира који инхибицијом 
CYP3А побољшава дејство протеазних инхибитора (3, 10). 

Индуктори CYP3А су дексаметазон, рифампин, карбамазепин, фенобарби-
тон и фенитоин. Клинички значајна је интеракција римфампина са оралним 
контрацептива при којој може доћи до смањења нивоа естрадиола (3, 10).

н-ацетилтрансфераза

Ацетилација је важан пут метаболизма који не укључује CYP породицу. 
Ацетилација је одговорна за метаболизам дапсона, хидралазина, изониазида, 
прокаинамида и сулфонамида. Генетски полиморфизми Н-ацетилтрансферазе 
су описани код половине становника Америке. Фенотип спорих ацетилатора је 
описан код 60% до 70% становника Северне Европе и код 5% до 10% Азијата. 
Спори ацетилатори су под повишеним ризиком од токсичности и од продуже-
не ефикасности лека, док се код брзих ацетилатори често не постиже жељени 
терапијски одговор (3). 

херг

хЕРГ је одговоран за калијумове канале који учествују у реполаризацији 
комора. Употреба лекова који могу индуковати настанак аритмија, нарочито 
torsades de pointes је посебно опасна код људи који имају продужени QТ интервал.  
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Генетске промене могу узроковати настанак продуженог или скраћеног QТ 
интервала. Лекови који могу проузроковати продужени QТ интервал су анти-
аритмици (посебно класа IА и класа III), антипсихотици, хинолони, макролид-
ни антибиотици. Посебан опрез је потребан приликом истовремене примене 
лекова који се метаболишу помоћу CYP3А4, као што су терфенадин, цисаприд, 
астемизол са лековима који инхибишу CYP3А4, као што су кетоконазол, ерит-
ромицин и кларитромицин (3, 8).

интеракције на нивоУ излУчивања

Излучивање лекова се у највећем броју случајева одвија преко бубрега, док 
је излучивање преко жучи знатно ређи начин. Излучивање преко бубрега зави-
си од гломерулске филтрације, тубулске секреције и тубулске ресорпције.

Промене на нивоу гломерулске филтрације често резултују променама у 
крвном притиску или гломерулском хидростатском притиску. Интеракције ле-
кова на овом нивоу се често називају индиректним интеракцијама, као што је 
нефротоксичност, изазвана као нежељено дејство лекова. Примена антихипер-
тензива може довести до смањеног реналног протока крви и у таквим случаје-
вима лекови који се примарно излучују путем гломерулске филтрације ће се 
накупљати и потенцијално довести до токсичних ефеката (3).

Алкалинизација и ацидификација урина може узроковати брже односно 
спорије излучивање појединих леквоа. Поједини лекови могу инхибисати ту-
булску секрецију и на тај начин одржавати повишен ниво лека у организму. 
Пример је примена пробенецида и пеницилина, при чему пробенецид блокира 
тубулску секрецију пеницилина (2, 3, 8). 

Пролек оселтамивир се хидролизом преводи до активног облика и излу-
чује се путем гломерулске филтрације и тубулске секреције. Када се приме-
ни истовремено са пробенецидом смањује се бубрежни клиренс и долази до 
пораста површине испод криве (3). Примена пробенецида у циљу смањења 
тубулске експозиције токсичном ефекту цидофовира је такође предмет 
бројних истраживања. Пробенецид не би требало употребљавати са сул-
фонамидима и метотрексатом јер може узроковати повишење серумских 
концентрација и продужење полувремена елиминације, што доводи до по-
већане токсичности (8). 

Интеракције између метотрексата и омепразола на нивоу тубулске секре-
ције имају клинички значај. Омепразол инхибише секрецију јона водоника у 
реналним тубулима и истовремено инхибише излучивање метотрексата који се 
у нормалним условима излучује заједно са јонима водоника уз помоћ водоник/
калијум АТП-азне пумпе (3). Истраживања су показала да четири инхибитора 
протонске пумпе имају значајан ефекат у инхибицији резистенције карцинома 
дојке, управо преко поменутог механизма излучивања метотрексата. Овакве ин-
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теракције доводе до продуженог повишеног нивоа лека у крви што је значајно за 
терапију карцинома (3).

Од значаја су и интеракције диуретика који штеде калијум, попут спиро-
нолактона, и биљних суплемената који могу довести до пораста концентарције 
калијума. Комбиновање лекова који штеде калијум са лековима попут нестеро-
идних антиинфламаторних лекова, COX-2 инхибиторима, АСЕ инхибиторима, 
блокаторима ангиотензинских II рецептора, β блокаторима, циклоспорином, 
такролимусом, хепарином, кетоконазолом, тримпетопримом и пентамидом 
може довести до хиперкалијемије и срчаног застоја (3). Уколико пацијенти 
примају истовремено спиронолоактон и неке од поменутих лекова, ниво ка-
лијума у крви треба да буде пажљиво праћен.

закљУчак

Механизми интеракција лекова су бројни и до сада је описан велики број 
интеракција лекова, као и интеракција лекова са храном или биљним супле-
ментима. Значај интеркација варира, од оних које су значајне само у теорији 
до потенцијално опасних, праћених појавом нежељених и токсичних ефеката. 
Имајући све ово у виду, потребно је да клинички лекари буду што боље упозна-
ти са могућим интеракцијама лекова. Додатна обазривост приликом прописи-
вања лекова и медицинских препарата је уједно и најбољи начин превенције 
нежељених ефеката као могуће последице интеракција. 
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18.1. АКУТНО И ХРОНИЧНО ЗАПАЉЕЊЕ  
СРЕДЊЕГ УВА

иван баљошевић

акУтно заПаљење средњег Ува

увод

Акутно запаљење средњег ува (акутни отитис медија, АОМ) је веома често 
обољење код деце која су узраста између 3 месеца и 3 године. Сваке године, нај-
мање 60% деце има једну епизоду АОМ, а око 17% има 3 и више епизода. После 
навршене треће године учесталост опада за око 30% (0,7 епизода годишње) (1). 
Свака епизода АОМ проузрокује заостатак течности у средњем уву. То може 
да траје од неколико дана до неколико недеља, а у појединим случајевима и 
месецима. АОМ може проузроковати краткотрајне и дуготрајне последице 
које настају пре свега, као резултат оштећења слуха и укључују заостајање у 
развоју говора и успорен психички развој.

фактори ризика

Многе проспективне анализе и студије су показале да постоје локални и 
системски фактори који могу довести до развоја рецидивантног АОМ. Локал-
ни фактори су наследна склоност ка овим инфекцијама, које се најчешће ис-
пољавају између шестог и осамнаестог месеца живота, обично код деце муш-
ког пола у истој породици. Локални фактори су и они који изазивају лошу 
аерацију ува: увећане аденоидне вегетације, упале параназалних шупљина 
и алергија слузокоже горњих респираторних путева. Системски фактори су 
незрелост имунског система (успорено сазревање имунског система у смислу 
продукције специфичних антитела), затим неке системске болести, као што 
је као цилијарна дискинезија и нека друга обољења (Down-ов синдром, тумо-
ри). Из непознатог разлога, код неке деце и дентиција представља подстицај-
ни фактор за ове упале (1,2,3).

Осим ових фактора постоје и одређени фактори средине који поспешују 
развој инфекције. Боравак детета у колективу (обданишта) је далеко највећи 
фактор ризика. Деца која бораве у обданишту имају чешће респираторне 
инфекције горњих дисајних путева, укључујући и АОМ, у односу на децу 
која бораве у кућним условима. АОМ је сезонска инфекција, најчешће се 
дијагностикује у јесен и зиму, са порастом учесталости вирусних инфекција 
горњих дисајних путева, која представљају окидач за појаву АОМ.



348

Иван Баљошевић

Микробиолошке карактеристике

Акутно запаљење средњег ува може бити последица и вирусне и бактеријске 
инфекције. Око 20% АОМ је последица само вирусне инфекције, док се удруже-
ност са бактеријским инфекцијама дијагностикује у 65% случајева. Респиратор-
ни синцицијални вирус је најчешћи вирус изолован из секрета у средњем уву 
код деце са АОМ. Затим следи вирус parainfluanzae, rhinovirus, virus influenzae, 
enterovirus и adenovirus. Два најчешћа патогена узрочника су streptococcus 
pneumoniae и haemophilus influenzae који се изолују у више од 50% случајева. 
Moraxella catarrhalis је узрочник у 30% и strepotococcus pyogenes у 5%. Бакте-
ријски узрочници су идентични и код одојчади и код старије деце. Резистенција 
бактерија на антибиотике је у порасту у зависности од узрочника АОМ. Током 
последње деценије резистенција streptococcus pneumonie на пенициллин у САД 
је у порасту, чак 40% код деце која бораве у обдаништима и код 17% код укупног 
броја деце са АОМ. У скоријим студијама, 15% до 50% streptococcus pneumoniae 
није било осетљиво на пеницилин и 11% је било резистентно на трећу генерацију 
цефалоспорина. Промена протеина за које се везује пеницилин на ћелијском 
зиду може узроковати резистенцију streptococcus pneumoniuae и на пеницилин 
и цефалоспорине. Идентификовано је неколико ризичних фактора за појаву пе-
ницилин-резистентних сојева, а то су: боравак детета у обданишту, рецидиви-
рајући АОМ, деца млађа од 2 године и раније антибиотске терапије (4).

Клиничка слика

Болест почиње инфекцијом носа са знацима лаке прехладе. Карактерише је за-
пушеност и цурење гнојног секрета из носа. Затим настаје поремећај општег стања 
са обично благо повишеном температуром, мрзовољом, нелагодношћу, губитком 
апетита. Први знаци захваћености ува инфекцијом су пуноћа и јак, понекад нес-
носан бол у уву. Старија деца се жале на шум у ушима и наглувост различитог сте-
пена. Често може да дође до прскања бубне опне и цурења гнојног секрета из ува, 
при чему интензитет бола постаје мањи или чак потпуно престаје.

дијагноза

Дијагноза се поставља на основу клиничке слике, локалног прегледа и тим-
панометријског налаза.

Клиничким прегледом налазимо јак оток слузнице носа са мукопурулент-
ном секрецијом. Отоскопијом се дијагностикује оток и црвенило бубне опне, 
а у случају перфорације бубне опне и гнојни секрет у спољашњем слушном 
ходнику. Спонтана перфорација бубне опне не представља знак погоршања и 
компликације болести. Напротив, после перфорације долази до спонтане дре-
наже секрета из средњег ува што изазива смањење интензитета болова. 
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Неки клинички знаци су повезани са одређеним узрочницима. Streptococcus 
pneumoniae изаива најтежу клиничку слику са високом температуром, изра-
женом хиперемијом бубне опне и високим бројем леукоцита, као и могућим 
развојем мастоидитиса као отогене компликације. Кад је изазивач haemophilus 
influenzae најчешће се дијагностикује и коњуктивитис. 

Код новорођенчади и деце узраста до три године акутна запаљења средњег 
ува су чешће обострана, а код старије деце су углавном једнострана (2,3).

Тимпанометрија је дијагностичка метода којом дијагностикујемо присуство 
секрета у средњем уву, мерећи отпор који настаје приликом покретања бубне 
опне и слушних кошчица. 

лечење

Лечење ове болести може бити конзервативно и хируршко. 
Када је дете старије од 6 месеци са умереним знацима и симптомима АОМ, 

препоручује се праћење без коришћења антибиотика 48-72 сати. Узраст од 6 ме-
сеци је изабран као доња граница, јер је у мањем узрасту теже препознати бо-
лест. Ако се примени систем чекања и праћења, веома је важно дати аналгетике, 
као што је парацетамол или ибупрофен. Студије су показале да иако повлачење 
симптома може потрајати, родитељи су најчешће задовољни овом опцијом и само 
једна трећина ове деце на крају ће морати да узме антибиотик. Систем „прати и 
чекај“ није прихватљив код деце са тешким сиптомима (јаким боловима у уву и 
телесном температуром преко 39°Ц). Зато је Америчка академија за педијатрију 
објавила 2011. године водич за лечење АОМ. Пратећи овај водич, код сваког па-
цијента млађег од 6 месеци треба применити антибиотску терапију, када постоје 
симптоми АОМ. Праћење пацијента (тзв “чекај и гледај”) се примјењује само 
код деце која нису раније била болесна и узраста су између 6 месеци и 2 године, 
са благим симптомима болести. За децу старију од 2 године такође се препору-
чује праћење и давање аналгетика за смирење болова у у уву. Због ефикасности 
према streptococcus pneumoniae (укључујући и резистентне сојеве који се могу 
ефикасно лечити високим дозама амоксицилина) и због повољног фарамакоди-
намског профила, први избор антибиотика у лечењу некомпликованог АОМ је 
амоксицилин. Релативно је јефтин и безбедан, а у протекле две деценије показао 
се као веома ефикасан у лечењу АОМ. За некомпликовани АОМ препоручује се 
амоксицилин у дози 80-90 мг/кг/дневно у трајању од 10 дана. То се препоручује 
као прва линија терапије у свим земљама у којима је висок проценат неосетљивог 
s. pneumoniae. Па ипак, у лечењу инфекција изазваних h. influenzae амоксици-
лин/клавуланат се показао много ефикаснијим у дози од 45 мг/кг/дневно, као 
и код АОМ изазваних s. pneumoniae. Водич Америчке академије за педијатрију 
саветује да у лечењу АОМ, осим високих доза амоксицилина као прве линије 
терапије, код пацијената са тежом клиничком сликом (јаки болови у уву и темпе-
ратуре око 39оЦ) треба дати амоксицилин/ клавуланат подељен у 2 дозе у трајању 
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од 10 дана. Ако је пацијент алергичан на пеницилин примењује се цефподоксим 
(10мг/кг/дневно у једној дози). У случајевима хиперсензитивне реакције типа I 
(присутна уртикарија и гушење) примењује се азитромицин (10 мг/кг/дневно 
првог дана, а затим 5 мг/кг/дневно још 4 дана у једној дози) или кларитромицин 
(15 мг/кг/дневно у две дозе). Код пацијената код којих је присутно и повраћање 
користи се цефтриаксон парентерално (50 мг/кг) (1,3,4).

Примена неадекватног антибиотика само маскира клиничку слику, про-
лонгира трајање болести и представља основу за развој отогених комплика-
ција. Треба обратити пажњу на одређене факторе ризика који повећавају мо-
гућност развоја резистентних бактеријских сојева. На пример, када се болест 
јави у касним зимским месецима велика је вероватноћа да су деца у току те 
сезоне већ узимала антибиотике, што може да доведе до појаве резистентне 
бактеријске флоре.

хируршко лечење

Вентилационим цевчицама постиже се дренажа средњег ува и уклања не-
гативан притисак, због кога се секрет из средњег ува не може елиминисати у 
назофаринкс. 

Код ових болесника, учесталост инфекција средњег ува се смањује за 
75%. Чак и када се појави инфекција, симптоми болести су блажи, нема бо-
лова, ни поремећаја општег стања, појављује се само гнојни секрет који се 
кроз цевчицу дренира из ува. Тада је најчешће довољно применити само ан-
тибиотске капи (ципрофлоксацин, неомицин), после чега отореја престаје 
за неколико дана. 

Аденоидектомија. Увећан, хипертрофисан аденоид проузрокује назалну 
опструкцију. Таква деца имају честе респираторне инфекције које се компли-
кују епизодама АОМ. Оперативно уклањање аденоида може значајно смањити 
учесталост епизода АОМ код деце (3,5). 

превенција

Пнеумококна коњугована вакцина, која је одобрена у САД од 2000. годи-
не, довела је до смањења учесталости АОМ за 6% до 8%, али је смањила учес-
талост streptococuus pneumoniae у инфекцији АОМ за 56-67%. Такође, деца 
која су примила ову вакцину имају за 20% мању потребу за имплантацијом 
вентилационих цевчица. С друге стране, рутинска вакцинација против пне-
умокока узроковала је да водећи изазивачи АОМ буду haemophilus influenzae 
и moraxella catarrhalis.

Родитељи могу да утичу на смањење ризика за појаву АОМ смањењем фак-
тора који би могли да узрокују развој вирусних инфекција дисајних путева или 
спречавањем других фактора који узрокују запаљење Еустахијеве тубе:
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Основни хигијенски услови, као што је хигијена руку, коришћењем уоби-•	
чајених сапуна.
Дојење најмање три месеца смањује ризик за појаву АОМ и тај ефекат •	
траје 4 до 12 месеци после престанка дојења. Ово смањење настаје због 
присуства имуноглоболина и других састојака у мајчином млеку које по-
већавају имунитет одојчета на патогене микроорганизме. Узимање хране 
само преко флашице може узроковати повишење негативног притиска и 
последично повећати негативан притисак у Еустахијевој туби, што може 
довести до развоја АОМ. Ово се не дешава код дојења.
Коришћење цуцле повећава ризик за добијање АОМ за око 25%. Ризик је •	
повезан са фреквенцијом употребе.
Ограничен боравак у обданишту за децу млађег узраста представља и •	
мањи ризик за обољевање од вирусних инфекција дисајних путева. Ризик 
је повећан у првој години живота, због контакта са старијом децом (6).

Закључак

Акутно запаљење средњег ува представља најчешћу болест код деце предш-
колског узраста. Настаје као последица већ постојеће инфекције горњих респи-
раторних путева. У лечењу треба применити антибиотску терапију у трајању 
од 7 до 10 дана. 

Ако болесници имају секрет у кавуму тимпани дуже од два месеца, или не 
реагују адекватно на антибиотску терапију, потребно је извршити оперативну 
интервенцију. Она обухвата евакуацију секрета и уградњу вентилационих 
цевчица у средње уво. У случају изражене хипертрофије аденоидних вегета-
ција пожељно је извршити и аденоидектомију.

Благовременим и правилним лечењем ове болести спречавају се могуће по-
следице, као што су наглувост и поремећај у развоју говора.

хронично заПаљење средњег Ува

увод

Хронично гнојно запаљење средњег ува (хронични отитис медија, ХОМ) 
код деце представља једну од најчешћих хроничних инфекција у детињству, 
чак и код деце у индустријски развијеним земљама.

Пре открића антимикробне терапије, хронично запаљење средњег ува је 
најчешће пролазило спонтано цурењем гнојног секрета кроз перфорацију на 
бубној опни или би лекар извршио миринготомију, којом би дренирао секрет 
из ува. У то време гнојне инфекције средњег ува су биле чест узрок хоспита-
лизације деце. Према подацима из 1932 године, око 27% деце која су лечена у 
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болницама у САД била су хоспитализована због хроничне гнојне инфекције 
средњег ува. Мастоидитис и отогени менингитис су биле уобичајене комплика-
ције. Међутим, већ 1935. године, са увођењем сулфонамида и других антибак-
теријских лекова, опада учесталост отогених компликација (7).

патогенеза

Хронично запаљење средњег ува је стање настало после атака акутног оти-
тиса са перфорацијом на бубној опни. По истраживањима многих аутора, раз-
вој ове инфекције настаје на два начина. 

У првом, бубна опна није интактна и бактерије улазе у средње уво из на-
зофаринкса, рефлуксом назофарингеалне секреције. Ово се нарочито дешава 
када постоји инфекција носа, аденоида и параназалних шупљина и развија 
се рефлукс кроз Еустахијеву тубу, док се ваздушни јастук средњег ува изгу-
би. У највећем броју случајева, бактерије које изазивају почетну инфекцију 
су исте оне које изазивају и акутну инфекцију ува: haemophilus influaenzae и 
streptococcus pneumoniae. Пратећи акутну отореју, pseudomonas aeruginosa и 
staphylococcus aureus, који се налазе у спољашњем ушном каналу, улазе у средње 
уво кроз дефект на бубној опни, развијајући хроничну инфекцију. Други начин 
је да се хронична инфекција развије када бактерије (на пр. pseudomonas) који 
се налазе у води, приликом купања и пливања улазе кроз перфорирану бубну 
опну и изазивају контаминацију простора средњег ува (7,8).

Микробиологија

Најчешће изоловане бактерије су pseudomonas aeruginosa (20% до 67%), 
staphylococcus aureus (14% до 33%), грам негативни микроорганизми, као што су 
proteus spp., klebsiella spp. и esherichia spp. (8% до 33%). Најчешће изоловани анаероб-
ни микроорганизми bacteroides spp. (30% до 91%) и fusobacterium spp. (4% до 15%).

Гљивице такође могу бити узрочници, нарочито aspergillus spp. i candida spp. У не-
ким врелим и влажним регионима гљивице могу бити узрочници и у 50% случајева.

У последње време појачано је интересовање за секундарни развој гљивица 
због велике примене хинолонских капи (8,9).

Клиничка слика

Симптоми су повремено цурење гнојног секрета из ува и наглувост разли-
читог степена. Чест је налаз полипа који проминира кроз перфорацију на буб-
ној опни. Величина перфорације није повезана са дужином трајања болести. 
Појава дуготрајних болова у инфицираном уву или осетљивост мастоидног на-
ставка и вртоглавица може бити знак претећих отогених компликација. Често 
се од родитеља добија податак да болест траје више месеци или чак и неколико 
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година, манифестујући се повременим цурењем гнојног секрета из ува, који су 
са мањим или већим успехом лечили амбулантно. Деца се дуго не жале на бол у 
уву. Губитак слуха може да буде минималан ако је захваћено само једно уво. 

дијагноза

Дијагноза хроничног отитиса ограничена је чињеницом да податке о анам-
нези болести добијамо од родитеља, а да клинички преглед зависи од сарадње са 
дететом. За постављање сигурне дијагнозе неопходан је отоскопски и отомикро-
скопски преглед, а деца обично не желе да сарађују. Зато се понекад такав преглед 
мора извести у општој анестезији. После чишћења секрета из спољашњег ушног 
канала, стерилном сукцијом треба узети узорак директно из средњег ува.

Тоналном аудиометријом код деце старије од 4 године одређујемо степен и 
природу оштећења слуха. Оштећење слуха зависи од локализације и величине 
перфорације на бубној опни, статуса у средњем уву (адхезије, ретракције, ожиљци 
и гранулације) и најчешће је кондуктивног типа, средње тешког степена.

лечење

Лечење може бити конзервативно и хируршко Циљ лечења је уклонити ин-
фекцију и инфламацију, зауставити отореју, залечити дефект на бубној опни, 
спречити компликације и рецидив. То укључује тоалету ува, системску и ло-
калну антибиотску терапију и хируршки третман. 

Локалне антибиотске капи су прва линија у лечењу ХОМ. Антибиотске капи 
дате локално доводе до високе концентрације антибиотика на месту инфекци-
је. У новијим студијама локално дате хинолонске капи имале су бољи ефекат 
у лечењу ХОМ него системски антибиотици. Ово се може објаснити тешким 
продирањем системских лекова кроз слабо васкуларизовану мукозу средњег 
ува у поређењу са високим концентрацијама које се добијају локално датим ан-
тибиотицима. Локално дати антибиотици имају минималну системску апсорп-
цију и зато много мање системске ефекте. Показано је да локално дате хинолон-
ске капи имају бољи ефекат него системски антибиотици у трајању од једне до 
две недеље. Америчка академија за ОРЛ и хирургију главе и врата препоручује 
давање комбинованих топикалних кортикостероида са топикалним антибио-
тицима када је присутно гранулационо ткиво у средњем уву. Офлоксацин и 
ципрофлоксацин су флуорохинолони са активношћу против грам позитивних 
и грам негативних микроорганизама. Флуорохинолони делују инхибишући 
ДНК ензим (гиразу) који је неопходан за ДНК репликацију, опоравак, деакти-
вацију и транскрипцију. Већина сојева pseudomonas aeruginosa је сензитивна 
на ципрофлоксацин. Међутим, превелика употреба антибиотика може довести 
до отомикозе. Аминогликозиди, као што су гентамицин и тобрамицин, вео-
ма су ефикасни у лечењу ХОМ, чак тобрамицин више од гентамицина. Чак и 



354

Иван Баљошевић

најстарији аминогликозидни антибиотик – неомyцин, веома је ефикасан код 
грам позитивних бактерија, али слабо ефикасан код грам негативних бактерија. 
ХОМ често може бити повезан са микотичним инфекцијама. Томе доприноси 
превелика употреба антибиотских капи, влажна клима, ослабљен имунитет, 
дијабетес, отворена мастоидна шупљина, пацијенти који пате од дерматоми-
коза. Најчешћи изазивачи су candida albicans и aspregillus. Најефикаснија тера-
пија је нистатин и клотримазол (10).

Системски антибиотици се примењују само када постоји ризик од појаве 
отогених компликација.

хируршко лечење

Мастоидектомија обухвата уклањање патолошког процеса, полипа и 1. 
гранулационог ткива.
Тимпанопластика представља реконструкцију бубне опне и слушног 2. 
ланца. Треба је извести по санацији цурења гнојног секрета из ува. Тим 
поступком се реконструише бубна опна и за то се најчешће користи 
хрскавица трагуса ушне шкољке или фасција м. темпоралиса. На тај 
начин се побољшава квалитет слуха и затвара пут даљем продору ин-
фекције у средње уво.

Закључак

У одсуству системских обољења или компликација ХОМ, локалне антиби-
отске капи имају пресудну улогу у лечењу. Кратка примена хинолонских пре-
парата локално је много ефикаснија него лечење системским антибиотицима 
По престанку цурења гнојног секрета из ува треба урадити хируршку интер-
венцију и реконструисати оштећену бубну опну и слушни ланац.
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19.1. ХИТНА СТАЊА У ДЕЧЈОЈ ХЕМАТОЛОГИЈИ И 
ОНКОЛОГИЈИ: НАЈВАЖНИЈЕ ПРЕПОРУКЕ СА 
КЛИНИЧКИМ ПРИМЕРИМА

драгана јанић

Највећи број обољења у педијатријској хематологији и онкологији спада у 
ретке болести. У малом проценту деце ове болести почињу или се компликују 
стањем које се може сматрати хитним. На педијатру у примарној здравственој 
заштити је огромна одговорност да ова стања препозна и адекватно третира. 

Синдром горње шупље вене (СГШВ) и синдром горњег медијастинума 
(СГМ) су поремећаји који се међусобно преклапају и представљају компли-
кацију туморске масе у грудном кошу, најчешће лимфома. До дијагнозе се 
лако може доћи рендгенским снимком на коме се види медијастинална маса 
(1). Међутим, у нашем искуству, а и у страној литератури, помињу се чести 
дијагностички пропусти и лутања. Плетора и оток лица, који настају због 
компресије ГШВ, праћене кашљем и диспнеом, грешком доведу до дијагнозе 
Квинкеовог едема. Због муклих тонова и тахикардије може да се посумња на 
миокардитис, па се у брзини и увећана медијастинална сенка може погрешно 
протумачити као кардиомегалија (2). Иако би се и у једном и у другом случају 
дете упутило у болницу, ипак је од огромног значаја постављање исправне 
дијагнозе да се болесник не би транспортовао у лежећем положају што му 
директно угрожава живот. Непосредно збрињавање ових болесника може да 
захтева и примену кисеоника, уз одржавање диурезе због синдрома туморске 
лизе (СТЛ). 

Овај синдром настаје због наглог уништавања великог броја туморских 
ћелија са ослобађањем нуклеинских киселина, калијума и фосфата у сис-
темску циркулацију. Катаболизам нуклеинских киселина доводи до хиперу-
рикемије, а последична екскреција повећане количине мокраћне киселине 
може довести до њеног таложења у бубрежним тубулима и развоја акутне 
бубрежне инсуфицијенције. СТЛ се најчешће јавља након започињања ци-
тотоксичне терапије у болесника са лимфомима, али се може јавити и због 
спонтане некрозе малигних ћелија, посебно код тумора са интензивном про-
лиферацијом, услед недостатка градивних материја. Симптоми СТЛ су углав-
ном последица метаболичких поремећаја (хиперкалемије, хиперфосфатемије 
и хипокалцемије): мучнина, повраћање, дијареја, летаргија, синкопа, срчана 
инсуфицијенција, поремећаји срчаног ритма, конвулзије и тетанија (3). 

Мере за превенцију СТЛ обухватају интравенску хидрацију и употребу 
лекова који смањују концентрацију мокраћне киселине. Циљ интравенске хи-
драције је повећање диурезе и смањење преципитације мокраћне киселине у 
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бубрежним тубулима. Препоручује се хиперхидрација од 2-3 л/м2 телесне по-
вршине на дан, за децу тежу од 10 кг и одрасле. Потребно је пажљиво праћење 
диурезе са циљем одржавања вредности од 2 мл/кг/сат. Алопуринол је лек који 
инхибира ксантиноксидазу и тиме блокира прелазак хипоксантина и ксантина 
насталих из нуклеинских киселина у мокраћну киселину. Уобичајена доза за 
децу износи 50-100 mg/м2на 8 сати.

На почетку болести, акутна опструкција или инвагинација црева може 
бити изазвана спољашњом компресијом туморском масом или унутрашњом 
опструкцијом црева која настаје због интрамуралног присуства малигних ће-
лија код леукемија или лимфома. Симптоми и рендгенски снимак са хидро-
аерични нивоима сугеришу илеус. Хируршка интервенција са уклањањем дела 
црева захваћеног тумором овде је контрапродуктивна. Опструкција црева се 
боље може решити увођењем кортикостероида у терапију који доводе до брзог 
смањења туморске масе, што је задатак педијатријског онколога у терцијарној 
установи. Само пажљива обрада детета од стране педијатра може да доведе до 
дијагнозе малигног обољења и да помогне да се избегне хируршка интервен-
ција. Од највеће помоћи је налаз бластних ћелија у леукоцитарној формули. 

Интракранијално крварење (ИК) може настати након трауме или спонта-
но у деце са сниженим бројем тромбоцита или у деце која имају хемофилију. 
Тромбоцитопенија се најчешће виђа у дечјем узрасту у идиопатској тромбоци-
топенијској пурпури (ИТП), а ређе у оквиру неког од облика инсуфицијенција 
костне сржи. Сама по себи не представља хитно стање, нарочито ако се ради 
о ИТП. Наиме, деца са ИТП изузетно ретко имају по живот опасна крварења 
и ИК и поред веома ниских бројева тромбоцита, јер су тромбоцити код овог 
обољења хемостатски активнији него код деце са урођеним или јатрогеним 
тромбоцитопенијама (4).

Када је у питању хемофилија, сваку трауму главе треба схватити као хитно 
стање и сместа применити супституциону терапију у дози која обезбеђује ниво 
недостајућег фактора коагулације од 100%, а тек онда упутити дете на даља 
испитивања (5). 
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19.2. УРБАНИЗАМ И ДЈЕЦА

вишња Кукоч

Сва дјеца похађају основну школу и зато сигурност у промету, дјеце од 7 до 
14 година на путу до школе, треба бити темељ свих урбанистичких планова.

Увод

Урбанизам је знаност, техника, право и умјетност (1). Интереси у кориштењу 
простора у граду су супротстављени. Сувремено планирање града подразу-
мијева судјеловање свих заинтересираних у доношењу планова. “Свјесно пла-
нирање је дио политичког и грађанског живота у свакој напредној заједници, 
која гледа у будућност“ (2).

„Начин на који обликујемо наше улице, отворене просторе, јавне зграде и 
квартове увјетује наше будуће урбано друштво“ (3). Градећи град не стварамо 
само просторе за живљење, рад и доколицу, већ обликујемо друштвене односе 
и увјете за физичко и психичко здравље становника.

Сва дјеца похађају основну школу. Сигурност у промету, дјеце од 7 до 
14 година на путу до школе, треба бити темељ свих урбанистичких планова. 
Урбанистички критерији1 и норме2, којима би се осигурао жељени стандард3 
живота, тренутно, у Хрватској нису присутни. Писање програма и плани-
рање изградње у градовима је препуштено тржишту, власницима земљишта 
и иницијативи девелопера грађевинара. Резултат је скоро искључиво стам-
бена изградња, јер се тако најбрже враћа уложени новац и стиче добит. Из-
градња јавних простора, јавних садржаја и јавних сервиса као што су школе, 
вртићи, здравствене установе, књижнице, дјечја игралишта, паркови и сл. су 
препуштени градским властима. Будући оне немају довољно новаца, граде 
само најнужније, а то су поновно станови. Нови квартови остају без пратећих 
садржаја, у плановима и у изведби. Једном изграђена структура насеља у бу-
дућности се неће мијењати. 

Анализом два кварта у Сплиту показујемо добар и лош примјер урбанис-
тичког планирања у односу на сигуран пут до школе. То су кварт Трстеник, 
који је планиран 1968. године, а већим дијелом изграђен од 1974. до 1976. и 
кварт Кила, планиран 2014, и још је у градњи. Критериј за нашу успоредбу је 
удаљеност и сигурност пјешачког пута до школе у наведеним квартовима. 

1 мјерило
2 правило, пропис: намјена норми је штитити интересе одређене скупине људи
3 мјера утврђена законом
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теза

Тврдимо да:
заједно с планирањем и градњом станова морамо планирати и градити •	
пропратне садржаје, прије свега садржаје од примарног градског значаја, 
које становници користе свакодневно, а то су основна школа, вртић, 
дјечје игралиште, трговина дневне опскрбе, парк и слично; 
сва дјеца похађају основну школу; дефинирањем стандарда за изградњу •	
основне школе у односу на број становника можемо створити увјете за 
планирање и изградњу сигурног пјешачког пута до школе.

анализа

Кварт Трстеник је био планиран у оквиру ширег подручја званог Сплит III, 
за 9 280 становника на 24, 65 ха земљишта, са школом, два вртића с јаслицама, 
парком, игралиштем, јавним гаражама, трговинама и другим садржајима, а све 
у радијусу од око 400 м или 5 до 6 минута хода, доступно пјешке, углавном не-
ометано од колног промета коловоза.

Кварт Кила је планиран и гради се у оквиру друштвено потицане стамбене 
изградње коју је иницирала Република Хрватска. Планирано је око 650 станова 
на 2, 00 ха. Од пратећих садржаја предвиђена су само паркиралишта, подземна 
и надземна. Најближа основна школа је на удаљености од око 1000 м, доступна 
колним путем без плочника. 

закљУчак

Ако не осигурамо законске увјете за правилно планирање градских четврти 
сигурност, а тиме и здравље дјеце бит ће дугорочно угрожено. Један од увјета 
за досезање циља је укључивање свих становника у процес стварања и реали-
зације урбанистичких планова. „Насеља угодна за живот се не догађају сама од 
себе. Она су резултат избора и доброг планирања (...) Глас становника, који се 
тако ријетко чује овдје је битан“ (4).
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19.3. НЕОНАТАЛНИ ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС:  
ПРИКАЗ БОЛЕСНИКА

ивана воргучин

Неонатални дијабетес мелитус је редак облик (1/400.000-500.000) који се ис-
пољава у првих шест месеци живота и може бити пролазан или трајан. Поче-
так болести је обично нагао са хипергликемијом и израженом дехидратацијом, 
ниским нивоима C пептида, ниском инсулинемијом уз изражену глукозурију. 
Неонатални дијабетес мелитус није повезан са генима главних антигена хисто-
компатибилности (HLA) и нема аутоимуну основу. Описане су бројне мута-
ције гена за синтезу подјединица калијумских канала (KCNJ11, ABCC8 и INS) 
које за последицу имају трајан облик неонаталног дијабетеса мелитуса. Код 
деце код којих су потврђене наведене мутације је описан успешан прелазак са 
инсулинске на терапију препратом сулфонилуреје (1-8).

Приказ Болесника

Мушко одојче узраста два месеца је примљено као витално угрожено на 
Одељење интензивне јединице у тешкој дијабетесној кетоацидози (гликемија 
>27,8 mmol/l, pH крви<6,8; вредности стандардних бикарбоната су биле те-
хнички немерљиве уз позитивну глукозурију и кетонурију). Недељу дана пред 
пријем је дете било у респираторном инфекту, а дан пред пријем је дошло до 
појаве лоше формираних столица и погоршања општег стања детета у виду 
малаксалости, отежаног дисања и јечања. На пријему на Одељење интензивне 
јединице дете је у врло тешком стању, сопорозно, афебрилно, KP 100/65 mmHg, 
П 155/мин, Р 60/мин, присутног Кусмауловог дисања, дехидрирано, редукова-
ног поткожног масног ткива, хипотоно, TМ 3400 g (<3 P), ТД 54 cm (3 P) уз 
присутан перианоgенитални ојед и сор.

 Ради се о друgом детету из друgе редовно контролисане и уредно протекле 
трудноће, завршене у термину (40 GN), елективним царским резом, следећих 
соматометријских параметара, ПМ 2650 g (<3 P), ПД 50 cm (25-50 P), Апgар 
скор 7/9. Током првоg месеца је било на природној исхрани уз дохрану адапри-
ране млечне формуле (+1000 g/1 мес), а од друgоg месеца искључиво на адап-
тираној млечној формули (6 оброка по 150 ml) уз веће количине воде између 
оброка (до 400 ml/24h).

Породична анамнеза је неgативна за болести од значаја за хередитет, роди-
тељи имају старије дете узраста 4 gодине, здраво.
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По пријему је започета терапија кетоацидозе према протоколу уз сталан 
мониторинg виталних параметара. Инсулинске инфузије (0,025-0,05 јед/kg/h) 
су кориgоване према gликемијским профилима до превођења у еуgликемиј-
ско стање. Друgоg дана хоспитализације је започет перорални унос и терапија 
настављена супкутаним вишекратним давањем брзоделујућеg инсулина. Ин-
сулинска терапија је надаље настављена средње дуgоделујућим инсулином, по-
четно у једној, а потом у две дозе уз давање брзоделујућеg инсулина по потре-
би. Урађене су додатне лабораторијске анализе у циљу постављања дијаgнозе 
неонаталноg дијабетеса мелитуса; gликозилирани хемоgлобин 7,8% (4-5,9), C 
пептид 0,2 ng/ml (0,8-3,9), неgативна GAD антитела и gранична анти IA2 и анти 
ICA антитела уз HLA типизацију која није показала дијабетоgене локусе. На-
кон пет недеља је дете отпуштено из болнице на инсулинској терапији премик-
сованим инсулином у две дозе (~1,5 јед/кg/дан).

Урађено је gенетско испитивање и потврђена је дијаgноза неонаталноg дија-
бетеса мелитуса. Утврђено је да је дете носилац мутације gена за синтезу подје-
динице калијумских канала те је дете у узрасту 5,5 месеци успешно преведено 
на терапију препаратом сулфонилуреје (gлибенкламид). 
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19.4. КОНГЕНИТАЛНЕ АНОМАЛИЈЕ БУБРЕГА И 
УРИНАРНОГ СИСТЕМА - УЗРОК ХРОНИЧНЕ 
БУБРЕЖНЕ БОЛЕСТИ

биљана Милошевић

Хронична бубрежна болест (ХББ; chronic kidney disease, CKD) означава 
присуство било којег оштећења бубрега, удруженог са различитим степеном 
смањења јачине гломерулске филтрације (стадијум 1-5) (1). Стадијум 5 захте-
ва терапију за замену бубрежне функције (енг. renal replacement therapy, RRT), 
дијализом или трансплантацијом. Процењује се да је удео ХББ пацијената у 
стадијумима 2-4 знатно већи него у стадијуму 5. Проценат деце са ХББ је знат-
но мањи него код одраслих, али ХББ код деце има значајне последице на те-
лесну масу, висину, интелектуални развој, повећава склоност морбидитету и 
морталитету (2). Најчешћи узроци ХББ код деце су конгениталне аномалије 
бубрега и уринарног система (енг. congenital anomalies of kidney and urinary 
tract, CAKUT) (3). 

CAKUT чине различите анатомске и функционалне аномалије бубрега и/или 
уринарног система, које настају због поремећаја у њиховом ембрионалном раз-
воју. У настанку CAKUT значајну улогу играју мутације гена укључених у ембри-
онални развој бубрега и уринарног система и мутације гена примарног цилијума 
бубрежних канала. Најчешће мутирани ген у CAKUT је PAX2. Мутација PAX2 
доводи до бројних поремећаја развоја бубрега и уринарног система (4,5).

CAKUT се налазе у око 20-30% пренатално откривених аномалија. У 30% 
су удружене са екстрареналним малформацијама, a налазе се још у око 500 
различитих синдрома. Главни су узрок ХББ, а терминалне бубрежне инсуф-
ицијенције код око 35%-55% деце до 5 година (1). У Србији, CAKUT су узрок 
ХББ код 58% деце и адолесцената са хроничном болешћу бубрега и код 44% са 
терминалном инсуфицијенцијом бубрега. Епидемиологија педијатријске ХББ у 
Србији је слична епидемиологији развијених европских земаља (3).

CAKUT се нajчешће пренатално, а и постнатално, испољавају као хидро-
нефроза. Хидронефроза подразумева проширење бубрежне карлице и/или 
чашица, изнад одређене границе, за коју не постоји консензус (наводе се анте-
ро-постериорни дијаметри бубрежне карлице 5,10,15мм). Дијагноза хидроне-
фрозе се поставља УЗ прегледом. Већина пренаталних хидронефроза се може 
открити већ од 18-20 гестационе недеље (ГН). Налаз је поузданији у 33. ГН кaдa 
се идентификује 90% хидронефроза. У класификацији степена хидронефрозе 
најчешће се користе два система: 1) класификација Удружења за феталну уро-
логију (SFU) која користи 5 степена базираних на дилатацији бубрежне карли-
це, броја дилатираних каликса и степена паренхимске атрофије; други систем 
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класификације користи антеропостериорни дијаметар (АПД) бубрежне карли-
це и морфологију каликса. Значајном пренаталном хидронефрозом сматра се 
ако је АПД бубрежне карлице већи од 4,0 мм у другом триместру трудноће, а у 
трећем триместру АПД већи од 7 мм (5). Дефинитивна дијагноза CAKUT по-
ставља се постнатално или касније у животу. 

Због важности ране дијагностике хроничне болести бубрега, важно је 
да педијатри и/или лекари првог контакта обрате пажњу на факторе ризи-
ка који могу указивати на присуство различитих конгениталних аномалија 
и/или ХББ: олигохидрамнион, прематуритет, мала телесна маса на рођењу, 
интраутерусна ретардација раста, слабије напредовање у телесној маси, деца 
са различитим синдромима, фебрилна уринарна инфекција, отежан почетак 
мокрења, танак млаз, дистендирана мокраћна бешика, анемија, полиурија, 
ноктурија, хипертензија. 

Корист од пренаталне и ране постнаталне дијагнозе CAKUT је значајна, 
јер омогућава пренаталну интервенцију, а постнатално превенцију уринарних 
инфекција увођењем антибиотске профилаксе, и благовремену хируршку ин-
тервенцију, са циљем да се смањи ризик од оштећења бубрега. Терапија инх-
биторима ангиотензин конвертујућег ензима (ACEI) и блокаторима ангиотен-
зин рецептора (ARBs) се такође спроводи, јер је доказано да може да успори 
прогресију губитка бубрежне функције. Изналажење гена, укључених у развој 
бубрега и уринарног система, и регулације њихове експресије, омогућиће адек-
ватну фармакогенетску терапију код погођене деце (2,5). Време ће показати да 
ли је терапија матичним ћелијама реалност или фикција.

Познавање епидемиологије у раним фазама ХББ је неопходно и за плани-
рање терапије замене бубрежне функције предијализном трансплантацијом, 
али и за планирање RRT у земљама са ограниченим ресурсима (2.3).

Приказ слУчаја

Пацијент С.М.В, узраста 7 година и 8 месеци, друго је дете, из друге кон-
тролисане, уредно протекле трудноће. Пренатални УЗ феталних бубрега је 
понављано уредан. Порођај у термину, елективним царским резом (на захтев 
мајке), протекао без компликација, ПМ 4600 г. По рођењу су спровођене редов-
не контроле код ординирајућег педијатра. У узрасту од 2 године постављена 
је дијагноза астме. Период од 2. до 3,5 године карактеришу поновљене инфек-
ције аденоида и тонзила, увек праћене високом температуром (> 39 степени). 
Промене у мирису и изгледу мокраће нису примећене, није имао тегобе при 
мокрењу. Урин није контролисан. Са 3,5 године урађена је тонзилоаденоидек-
томија, након које се инфекције и фебрилна стања нису поновили. У наведеном 
периоду учињен је УЗ абдомена описан као уредан. Након успостављања кон-
троле сфинктера дете има ретке микције, млаз мокрења је ужи и испрекидан, 
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присутно је напрезање у току мокрења. Родитељи нису обратили пажњу на оп-
исане тегобе, те их нису ни пријављивали лекару. Шест месеци пре пријема у 
ИЗЗЗДИОВ, дете отежано хода, уз степенице се пење уз придржавање, теже 
започиње ход након мировања. Консултован је ортопед и физијатар, те је дете 
упућено неурологу који га хоспитализује због суспектне миопатије. Лаборато-
ријским анализама нађене су повишене вредности азотних материја у серуму, 
те је дете премештено на Одељење нефрологије. Спроведеним испитивањем 
постављена је дијагноза терминалне бубрежне инсуфицијенције (Cl Cr 9,1 мл/
мин/1,73м2), са koмпликацијама (потхрањен- ТМ испод Р 25, нижи раст -ТВ 
испод Р 25, анемија (Hb 80 г/л), ацидоза, ренална остеодистрофија), у чијој 
основи је сложена мана урогениталног тракта: обострани везикоуретерни ре-
флукс петог степена са хиподисплазијом, неурогеном мокраћном бешиком и 
стенозом уретре. Планирана је предијализна трансплантација, учињена прет-
рансплантациона припрема, потенцијални живи донор је мајка. С обзиром на 
прогресију бубрежне инсуфицијенције, након три недеље од пријема започета 
је терапија за замену бубрежне функције перитонеумском дијализом. Дете је 
трансплантирано новембра 2011. (кадаверична Т донор).
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19.5. ХИРУРШКО ЛЕЧЕЊЕ КОНГЕНИТАЛНИХ 
АНОМАЛИЈА ЈЕДЊАКА

радоица јокић

У оквиру широке палете конгениталних аномалија једњака најчешће се из-
двајају следећа стања: комплетни недостатак једњака, атрезија једњака, урође-
не стенозе једњака, урођено кратки једњак, двоструки једњак и друго. Ипак, 
када се говори о конгениталним аномалијама једњака уобичајено се мисли на 
атрезију једњака која је узрокована поремећајем развоја трахео-езофагусног 
септума, са учесталошћу од 1:2.500-3.000. Ова аномалија уједно представља и 
једну од најтежих конгениталних аномалија, чије хируршко решавање предста-
вља врхунац умећа дечјег хирурга. Атрезија једњака означава потпуни прекид 
једњака у различитим нивоима и са слепим завршецима горњег и доњег ок-
рајка, а може се манифестовати у бројним подваријантама (1). У стандардном 
клиничком раду и у литератури најчешће се примењују класификације по Вог-
ту и Гросу. Вогтова класификација датира од 1929. године, а Грос ју је модифи-
ковао 1953. године: Тип А (Вогт 2) представља атрезију једњака без постојања 
трахеоезофагусне фистуле-ТЕФ (8-10%); Тип Б (Вогт 3а) је атрезија једњака 
са проксималном ТЕФ (1-3%); Тип Ц (Вогт 3б) је атрезија једњака са дистал-
ном ТЕФ (85%); Тип Д (Вогт 3ц) представља атрезију једњака са постојањем 
и горње и доње ТЕФ (до1%); Тип Е (Вогт 4) или такозвана Х фистула је стање 
када постоји само ТЕФ, а без атрезије једњака (4%); Тип Ф је урођена стеноза 
једњака (1%) (2). 

клиничка слика 

Непосредно по рођењу уочава се хиперсаливација уз карактеристичан 
пенушави садржај у устима, диспнеа, кашаљ и цијаноза. Развој аспирационе 
пнеумоније комплетира клиничку манифестацију аномалије. Уколико се на-
ведена симптоматологија не препозна и започне храњење, веома брзо долази 
до развоја респираторног дистрес синдрома (1,2,3).

УдрУжене аномалије 

Код половине пацијената са атрезијом једњака уочавају се и аномалије 
срца, гастроинтестиналног тракта, урогениталне, скелетне и неуролошке ано-
малије. Затим и посебно животно угрожавајућа стања као што су например 
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Потеров синдром (обострана агенезија бубрега, хипоплазија плућа и типи-
чан изглед лица), церебрална хипоплазија и поједине хромозомске аномалије 
(тризомија хромозома 13, 14 и 18). У клиничкој и едукативној употреби су и 
акроними VATER (Vertebral, Anorektal, Traheo-Esofageal, Renal) и VAKTERL 
(Kardiak i Limb) (2). 

дијагностика 

Савремени тренутак карактерише комбинована примена ултрасоногра-
фије и магнетне резонанце у пренаталном периоду. Радиолошка дијагностика 
уз примену контраста је део историје у дијагностици ове аномалије, јер су је 
успешно замениле наведене савремене дијагностичке процедуре које нису оп-
терећене зрачењем или својом инвазивношћу. Поред тога, примена радиоре-
зистентне сонде, или коришћење ваздуха као контрастног средства кроз пла-
сирану сонду у проксималном слепо затвореном крају езофагуса такође су ели-
минисале примену контраста. Присуство или одсуство гаса у абдомену указује 
на непостојање трахеоезофагусне фистуле, што је веома важно за хируршку 
стратегију (3).

тераПија 

Код сумње на постојање атрезије езофагуса неопходно је дете поставити у 
латерални, полуседећи или положај пронације 30-450, континуирано аспирира-
ти садржај усне дупље и дисајних путева, а потом покушати нежно пласирање 
радиорезистентне назогастричне сонде. Актуелни стандард за оперативно 
збрињавање атрезије езофагуса је десна постеро-латерална екстраплеурална 
торакотомија у пројекцији четвртог или петог међуребарног простора. На-
кон збрињавања фистуле, следи хируршко отварање проксималног и дистал-
ног окрајка атретичног езофагуса, директна анастомоза и транс-анастомозно 
постављање сонде у желудац, која служи за декомпресију и рано започињање 
исхране (2,3,4) 

Уколико се и поред адекватне мобилизације не постигну услови за си-
гурну анастомозу, примењују се бројне технике којима се може омогућити 
жељена дужина окрајака, где се нарочито издвајају методе Ливадитис, Киму-
ра, Фокер и друге.(4) Ливадитисова техника се највише користи и представља 
циркуларну миотомију проксималног атретичног окрајка уз очување мукозе 
једњака (4,5). 

Иако је познато да је најбоља опција природни једњак, ипак савремену хи-
рургију атрезије једњака карактеришу и иновативна примена желуца, колона и 
јејунума као могућих замена природног једњака (6,7). 
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Највећи и по много чему револуционарни помак на пољу хируршког реша-
вања ове аномалије је учињен увођењем у стандардни хируршки рад минимал-
но инвазивне хирургије. Увеличање од најмање 2,5 пута постиже се видљивост 
свих детаља оперативног поља што омогућава изузетно прецизан хируршки 
рад. Постоперативно, исхрана започиње другог постоперативног дана, након 
екстубације и по престанку хиперсаливације. Кућно лечење је могуће по запо-
чињању пуне формуле. Контрастно снимање не спада у рутински део постопе-
ративног третмана. На Клиници за дечју хирургију у Новом Саду у више навра-
та је започињана ова врста операције, урађени су многи сегменти оперативне 
процедуре, али до сада ни код једног детета није комплетиран овај оперативни 
поступак. Естетски резултат је неупоредив, идентификација и мобилизација 
крајева једњака је олакшана и веома поштедна, интракорпорални шавови за-
хтевају одређено искуство оператера, али све то заједно значајно убрзава опо-
равак. Продужено трајање операције се кроз „криву учења“ значајно смањује 
(6,7). Примена балон дилатације као нове методе за решавање постоперативне 
стенозе, значајно је смањила број реоперација. 

Прогноза

Према Ватерстону посебни фактори ризика су порођајна тежина, при-
суство пнеумоније и/или компликација услед удружених конгениталних ано-
малија. На основу тога пацијенти се сврставају у групу А (порођајна тежина 
изнад 2500 g, без компликација), групу Б (порођајна тежина од 1800-2500 g, а 
без компликација или порођајна тежина изнад 2500 g уз присуство пнеумо-
није/конгениталне аномалије) и групу Ц (порођајна тежина испод 1800 g, а без 
других компликација или порођајна тежина изнад 2500 g са озбиљном пне-
умонијом/тешким конгениталним аномалијама). У Монтреал класификацији 
атрезије езофагуса као прогностички фактори посебно се издвајају потреба за 
механичком вентилацијом и удружене конгениталне аномалије. Пацијенти се 
класификују у групу 1. (изолована већа аномалија, изолована потреба за ме-
ханичком вентилацијом или присуство несигнификатних аномалија) и групу 
2. (постојање тешких конгениталних аномалија или зависност од механичке 
вентилације са већом аномалијом). Спиц је прогностичку класификацију из-
вршио према вредностима порођајне тежине и постојању срчаних аномалија. 
Пацијенте је поделио у групу 1. (порођајна тежина изнад 1500 g и без срчаних 
аномалија), групу 2. (порођајна тежина испод 1500 g или постојање срчане ано-
малије) и групу 3. (порођајна тежина испод 1500 g и уз постојање срчане анома-
лије). На основу ових прогностичких класификација се одређује и терапијски 
третман, односно време његове примене (2,3).
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закљУчак

Актуелни тренутак хирургије езофагуса у дечјој хирургији превасходно је 
обећавајући у смислу постизања значајно бољих резултата лечења. Може се 
истаћи и потреба сарадње педијатара, оториноларинголога и дечјих хирурга и 
на овом пољу.
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19.6. ВИЛСОНОВА БОЛЕСТ 
- ДИЈАГНОСТИЧКИ ИЗАЗОВ

ацо Костовски

Вилсонова болест (ВБ) је ретки аутосомно рецесивни поремећај метаболи-
зма бакра који настаје због дефектне билијарне екскреције бакра и његове аку-
мулације посебно у јетри и мозгу што доводи до цирозе јетре и неуропсихичких 
поремећаја. Инциденца ВБ је 1:30000-:50000 и последица је мутације ATP7B гена. 
Јетрено оштећење може попримити различите презентације, које могу да ими-
тирају бројне акутне и хроничне болести јетре (вирусни и аутоимуни хепати-
тис, неалкохолна масна болест јетре, оштећење лековима, метаболичке болести 
) што представља дијагностички изазов. Клиничка презентација је разноврсна а 
главна клиничка слика ВБ је јетрена болест - асимптоматска хепатомегалија, пер-
зистентно поремећени AST и ALT, масна јетра (диференцијална дијагноза са ау-
тоимуним хепатитом, неалкохолна масна болест јетре), цироза јетре, акутни хе-
патитис, акутна инсуфициенција јетре, Coombs негативна хемолитичка анемија, 
акутна бубрежна инсуфициенција итд (1). С обзиром на ограничења лаборато-
ријских тестова који се користе при постављању дијагнозе ВБ понекад је тешко 
разликовати јетрени облик ВБ према болестима јетре друге етиологије. При по-
стављању дијагнозе служимо се одређивањем церулоплазмина, бакра у серуму и 
24-часовном урину и у сувом ткиву јетре, прегледом на Kayser-Fleischerov прстен 
(КФ прстен). Постављање дијагнозе у болесника с јетреном болести комплекс-
није је с обзиром да ни један од стандардних лабораторијских параметара није 
сам по себи довољан за постављање дијагнозе (2). 

Дијагностички алгоритам за дијагнозу ВБ предвиђа да код нејасне хепа-
тичне болести треба урадити: серумски церулоплазмин, бакар у 24 часовном 
урину, испитивање са шпалт лампом за присутност КФ прстена, ако су сва три 
поменута теста позитивна у прилогу ВБ тада је дијагноза постављена (2,3). 
Дијагноза се потврђује помоћу налаза повећаног садржаја бакра у сувом ткиву 
јетре, путем биопсије јетре. Дијагноза се потврђује све више и више помоћу 
анализе мутације гена где може да се нађе хомозиготна хетерозиготна мутација 
ATP7B гена.

Презентујемо 2 случаја, брата и сестру, у узрасту од 13 и 9 година, код којих је 
дијагностикована ВБ с одговарајућим клиничким, лабораторијским, хистолош-
ким и молекуларним анализама, а што је претстављало дијагностички изазов.

Болест се код старијег брата први пут презентовала у узрасту од 7 година 
са повишеним серумским трансаминазама након акциденталне ингестије хер-
бицида. Хистологија јетре је показала макровезикуларну стеатозу, па је запо-
чето лечење стеатохепатитиса без клиничког и лабораторијског побољшања. 
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У међувремену су постала позитивна антинуклеарна и антиглаткомишићна 
антитела, а имајући у виду претходни хистолошки налаз, започета је терапија 
за аутоимуни хепатитис. Третиран је са кортикостероидима, циклоспорином и 
рапамуном али без икаквих видљивих резултата. У узрасту од 9 година млађа 
сестра је маниофестовала болест с абнормалном функцијом јетре (повишене 
трансаминазе) на рутинском прегледу. Тек тада се посумњало да се ради о Вил-
соновој болести код обоје, иако су урађени церулопазмин, бакар у серуму и 
мокраћи били уредни, КФ негативан код брата. Биопсија јетре је показала ма-
ровесикуларну масну дегенерацију, пролиферацију колагена и запаљењски ин-
филтрат. Сумња на ову генетску болест код брата и сестре потврђена је одређи-
вањем бакра у сувом ткиву јетре и молекуларном анализом. Молекуларна ана-
лиза ATP7B гена показала је да обоје имају compound хетерозиготне мутације 
A911V/A1003T. Третман са пенициламином је започет код обоје и за неколико 
месеци нормализован је биохемијски налаз. А после више година редовне тера-
пије клинички и лабораторијски налази су уредни, као и МР мозга.

закљУчак

Серопозитивност антинуклеарних и антиглаткомишићних антитела и 
хистолошке карактеристике стеатохепатитиса могу се наћи и код ВБ. Ово стање 
може бити погрешно дијагностиковано као аутоимуни хепатитис. Правовре-
мена дијагноза ВБ је од користи како за пацијента, тако и за предсимптомат-
ске чланове породице. Дијагноза се поставља најсигурније помоћу одређивање 
бакра у сувом ткиву јетре и мутационом анализом.
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19.7. КАСНИ ОБЛИК ВИТАМИН К ЗАВИСНОГ 
КРВАРЕЊА

веселин вушуровић, борисав јанковић

Женско одојче од 43 дана, рођено као друго дете из друге уредне трудноће. 
Порођај у термину, довршен планираним царским резом. Апгар скор 8/9. ТМ 
на рођењу 3640 г. Одмах по рођењу примило витамин К и.м. (глутеус). Исхрана 
искључиво природна са порастом ТМ од 4,20 г дневно.

Са 32 дана живота се одржава клинички видљива жутица, концентрација 
укупног билирубина 204 µmol /L и директном фракцијом од 23,5 µmol /L Оста-
ли резултати уредни. 

У 43. дану живота у јутарњим часовима поспано, бледо-жуте боје коже, одбија 
подоје, повремено јечи. При пријему у Одељење педијатријске интензивне терапије 
поспано, хипотонично, реагује на грубље дражи, постоји асиметрија рима окули. 
Чујан систолни шум 2/6. Т=35,70C; пулс 140/мин; респирација 34/мин.

Лабораторијски резултати: хемоглобин 80 г/л; хематокрит 24%, Ер 2,5х109/л, 
билирубин укупни 127 µmol/л, директни 43 µmol/л, фибриноген 3,4 г/л, серум-
ске трансаминазе-нормална активност. Коагулациони тестови приказани су у 
табели 1. Компјутеризована томографија мозга : лево унутар задње лобањске 
јаме, као и интерхемисферично, хеморагијско жариште димензије 26х44х52 
мм. ЕЕГ: аплатирана основна активност.

Одмах ординиран вит К у дози од 1 мг/кг и.в. и једна доза свеже замрзнуте 
плазме. Убрзо по пријему коматозно, зенице не реагују на светлост, долази до 
респираторног застоја и започиње се механичка вентилација уз све мере цир-
кулаторне и метаболичке потпоре. Упркос томе долази до прогресивног по-
горшања са знацима мождане смрти и летални исход се констатује осмог дана 
хоспитализације.

Мушко одојче од 56 дана, рођено као прво дете из прве уредне трудноће. 
Порођај у термину, индукован, Апгар скор 6/7, краткотрајно вентилирано 
Амбу балоном. ТМ на рођењу 3100 г. Одмах по рођењу примило витамин К 
и.м. (глутеус). Отпуштено 4. дана. Исхрана искључиво природна са порастом 
ТМ од 4,60 г дневно.

У 56. дану живота у раним поподневним часовима прегледано дому здравља 
због трзаја леве руке и ноге. Саветовано да се однесе на преглед код неуроло-
га уколико се трзаји понове. У вечерњим часовима примљено у Институт за 
здравствену заштиту мајке и детета због поновљених конвулзија, узнемирено-
сти и повраћања. При пријему поспано, хипотонично са птозом левог капка, 
истостраном мидријазом и одсутном реакцијом зенице на светлост, велика 
фонтанела напета. Лабораторијски резултати: хемоглобин 74 г/л; хематокрит 
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19% Ер 2,4х109/л, билирубин укупни 45 µmol/л директни 21 µmol /л, фибри-
ноген 2,8 g/л, серумске трансаминазе-нормална активност. Коагулациони 
тестови приказани су у табели 1. Одмах примило 1мг/кг витамина К и.в. и 
15 мл/кг свеже замрзнуте плазме и потом преведено у Неурохируршу клини-
ку где је на комјутеризованој томографији мозга утврђено интракранијално 
крварење у левом темпопаријеталном региону (димензије 47х55 мм) са снаж-
ном компресијом бочних можданих комора. После хируршке евакуације хе-
матома дете је преведено у Универзитетску дечију клинику где се у два навра-
та врши пункција епикранијалне колекције ликвора до санације. Отпуштено у 
добром општем стању са дискретном десностраном хемипарезом. 

Табела 1. Резултати коагулационих тестова

Болесник PTT (сек) aPTT (сек) INR
(1) (2) (1) (2) (1) (2)

1 77 16,5 66,2 35,7 7,7 1,27
2 74 11,4 63 24,6 4,1 10,9

Према приказу у табели 1. испуњени су интернационални критеријуми за 
дијагнозу крварења услед дефицита витамина К: продужено протромбинско 
време(PT); парцијално тромбопластинско време aPTT) и INR пре (1) и после 
терапије витамином К.

закљУчак

И поред примене витамина К на самом рођењу, може да се развије интракра-
нијално крварење као касни облик, од треће недеље до трећег или четвртог ме-
сеца, најчешће код исхране мајчиним млеком, примене антибиотика, дијареје, 
малнутриције, холестазе и цистичне фиброзе. Учесталост оваквог крварења је 
веома мала, 1: 40.000 до 1:120.000 али ипак постоји и ова два болесника су имали 
такав облик болести. Да би се овакво крварење спречило, потребно је наставити 
примену витамина К и после парентералне примене на рођењу, најбоље орално, 
континуирано или дисконтинуирано и такви препарати постоје на тржишту.
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19.8. СТРАНО ТЕЛО У ГОРЊЕМ ДИСАЈНОМ ПУТУ 
КАО УЗРОК СМРТИ У ДЕЧИЈЕМ УЗРАСТУ

весна Стојановић, александра дороњски

Под појмом аспирација страног тела у дисајном путу подразумева се при-
суство страног тела у било ком делу трахеобронхијалног стабла (ТБС).

Акутна аспирација (страно тело у дисајном путу 24-48 часа) је потенцијал-
но ургентно стање које може узроковати летални исход. Захтева хитну брон-
хоскопску интервенцију са екстракцијом страног тела.

Превиђена аспирација подразумева дужи боравак страног тела у дисајним 
путевима са развојем клиничких симптома који су последица развоја раних и 
касних компликација и секвела.

Учесталост аспирације у ТБС по локализацији: трахеја 12%, ларинкс 5%, 
бронхи 80-90% (десни бронх 46%, леви бронх 34%) (1).

алгоритам ПостУПака ПрехосПиталног зБрињавања 
Пацијента са асПирацијом страног тела

Накривити главу / браду подићи / доњу вилицу отворити / извести маневар 
ослобађања дисајног пута.

Даље поступити на следећи начин:
Ако је болесник свестан и кашље: провоцирати кашаљ, применити оксиге-

нотерапију 10-15 литара/мин.
Хитан транспорт у болницу, ургентна бронхоскопија
Ако је болесник свестан, са комплетном опструкцијом дисајног пута:

Дете 0-12 месеци•	
Покушај ослобађања дисајног пута са: 5 удараца по леђима између скапула. 

Дете 1-8 година•	
Покушати Хеимлик-ов маневар. Обезбедити венски пут, дати кисеоник, 

водити рачуна да се током транспорта дете не помера (не труцкати) 
Хитан транспорт у болницу, ургентна бронхоскопија
Ако је болесник без свести са комплетном опструкцијом: 

Визуелизација, покушај уклањања страног тела прстима (само у случају •	
да је уочено)
Отварање дисајних путева (ларингеална маска)•	
5 компресија на зид грудног коша•	

Хитан транспорт у болницу, ургентна бронхоскопија



19. Клинички час

379

Опструкција може бити комплетна или делимична. Комплетна опструкција 
ларинкса или трахеје: витално угрожено дете. Непотпуна-делимична опструк-
ција: кроз сужен део дисајног пута, улази и враћа се мања количина ваздуха. 
Стеноза не дозвољава елиминацију секрета, настаје накупљање истог у бронху. 
Аускултација: инспираторно-експираторни звиждуци у пределу стенозе. РТГ 
плућа: смањење транспарентности захваћеног дела плућа (2).

Код некомплетне опструкције развија се вентилни механизам који може 
бити двојак: 

Вентилна експираторна опструкција•	 : стеноза бронха када ваздух у 
току инспиријума улази у плућа, а при експиријуму не излази: опструк-
тивни емфизем. Аускултација: хиперсонорност, ослабљено дисање. РТГ 
плућа: хиперинфлација.
Вентилна инспираторна опструкција•	 : стеноза не дозвољава да у ин-
спиријуму уђе ваздух, а у експиријуму излази остатак ваздуха. Плуће ко-
лабира (ателектаза) (3). 

индикације за хосПитализацијУ

Виђен догађај, витално угрожено дете; виђен догађај, дете није витално уг-
рожено; сумња на аспирацију страног тела; претходно здраво дете < 3 године са 
нагло насталим симптомима кашљања и отежаног дисања, а без знакова акутне 
респираторне болести; перзистирајући кашаљ (>6 недеља), хемоптизије; перзи-
стирајући визинг, унилатерални визинг; перзистирајуће пнеумоније, рециди-
вирајуће унилатералне пнеумоније.

дијагноза

Анамнеза (негативан податак о виђеној аспирацији не искључује аспира-
цију). Карактеристични анамнестички подаци: кашаљ, зацењивање, немогућ-
ност говора, нереаговање при контакту.

Физички налаз: Физички налаз може бити и уредан. Карактеристични зна-
ци: изненадна епизода загрцњавања, чујан стидор, промене колорита коже, по-
ремећај свести, промене у ритму респирација: убрзање и смањење, напор при 
дисању, непродуктиван кашаљ. 

Место аспирације опредељује симптоме и физички налаз: 
Ларингеална позиција1.  (супраглотично и инфраглотично): инспиратор-
ни стридор, цијаноза, апнеа, афонија.
Трахеална опструкција-парцијална2. : Бифазични стридор, слабост гла-
са, зацењивање, промуклост, крупозни кашаљ.
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Бронхијална опструкција3. : Експираторни стридор/визинг, кашаљ, ви-
зинг, асиметрија дисања.

Радиолошке претраге: РТГ плућа (ПА, латерални декубитални положај, скопија).

тераПија

Бронхоскопска интервенција у општој анестезији (4, 5).
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