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ДВАДЕСЕТ ГОДИНА
ПЕДИЈАТРИЈСКЕ ШКОЛЕ СРБИЈЕ

Овим, XX семинаром, навршава се двадесет година рада Педијатријске шко-
ле Србије. Две деценије нису мали период у животу, али у историји институција у 
земљама дуге историје и традиције, без великих друштвених ломова, ратова и дру-
гих катаклизми, двадесет година су тек нешто више од неколико тренутака. У нашој 
историји, обележеној честим бурама, са мало периода мира и развоја дужих од 50 
година, двадесет година континуитета у раду једне институције ове врсте предста-
вља не тако уобичајену појаву. Чак и у овом периоду, од почетка рада Школе, 1997. 
године па до данас, наша историја се показала доследном: агресијом на СР Југосла-
вију од стране НАТО пакта 1999. године, баш у време када је требало да се окупимо 
на III курсу, на годину дана је прекинут континуитет у раду Школе.

У овом осврту желимо да подсетимо на историјат настанка и досадашњег 
развоја и рада Педијатријске школе и да за будућност сачувамо од заборава 
или варљивог сећања чињенице које ће, надамо се, бити од користи будућим 
генерацијам. Осврт је написан на основу података који се налазе у зборницима 
радова Педијатријске школе, па ће можда бити мањкав за за неке чињенице, 
догађаје и личности, нарочито из периода 1997–2002. година.

Распадом бивше државе, СФР Југославије, установљено је, уместо ранијег 
Удружења педијатара СФРЈ, Удружење педијатара СР Југославије. Априла 1996. 
године Удружење је донело одлуку да се формира и да отпочне са радом Југо-
словенска педијатријска школа. Према тој одлуци, суорганизатори Школе су 
били Европски центар за мир и развој са Универзитетом за мир и развој УН и 
са Међународном последипломском школом медицинских наука и Уницеф (са 
школом о дојењу). Школа је замишљена као организована континуирана едука-
ција педијатара и других лекара, медицинских сестара и других педијатријских 
кадрова. Циљ Школе је био „да лекари и сестре освеже своје знање и сазнају нове 
чињенице из области здравствене заштите деце да би били у стању да промови-
шу дечје здравље, брзо и тачно открију болести, лече их и превенирају код деце 
и адолесцената.“ Рад Школе био је организован у петогодишњим циклусима, 
колико су износили мандати директора и модератора (наставника медицинских 
факултета и других истакнутих стручњака), а замисао је била да сваке године у 
Школи учествује по 20% педијатара и педијатријских сестара Србије, како би у 
току једног циклуса цео корпус педијатара и сестара похађао курсеве Школе.



Школа је почела са радом у организацији и под вођством проф. др Алек-
сандра Крстића (1936-2012), првог директора Школе и тадашњег председника 
Удружења педијатара СР Југославије (1994-1998). У зборнику предавања са пр-
вих пет курсева Школе (Првих пет година I-II, 2002) као кодиректори Школе 
наводе се: проф. др Недељко Радловић, проф. др Гордана Буњевачки и прим. др 
Асим Диздаревић. Осим директора, Школом је руководио тзв. «директоријум» 
који су чинили кодиректори и модератори и који је одлучивао о организацији 
и садржајима курсева Школе.

Први курс је одржан 6-11.10.1997. године у Медитеранском центру у Игалу. На-
редна четири курса, према договору у Удружењу, такође су одржана у Црној Гори: 
Перазића До код Петровца (1998.), Петровац (2000.), Игало (2001.), Будва (2002.).

Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине пружао је ло-
гистичку подршку, уз ангажовање сарадника професора Крстића у организа-
цији и реализацији курсева (др М. Обреновић, др Ј. Попадић, др Д. Живковић, 
др Г. Шпановић, др И Одри, С. Главашки и И. Аврамов). 

На првом курсу је било заступљено 15 педијатријских области да би се у на-
редне четири године тај број повећао на 24, укључујући школу дојења и школу 
интернета. Нажалост, сабрани зборник радова Првих пет година не садржи све 
теме које су биле заступљене на курсевима јер неки аутори нису приложили 
текстове својих предавања.

Планирана едукација медицинских сестара остварена је само делимич-
но због слабог интересовања, тако да се крајем првог циклуса ова активност 
потпуно угасила. Доцнији покушаји да се и медицинске сестре укључе у Школу 
нису дали резултате, али су оне наставиле с програмима континуиране едука-
ције у оквиру својих удружења.

Наредних 15 година Школа је наставила с радом уз подршку Института за 
здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“ и Универзитетске 
дечје клинике. За то време, променом имена државе, а потом и осамостаљењем 
Црне Горе, Школа је мењала називе: Педијатријска школа Србије и Црне Горе 
(2002-2006) и Педијатријска школа Србије (од 2007. надаље). Одлуком Удружења, 
за кодиректоре Школе у другом петогодишњем циклусу одређени су проф. др 
Радован Богдановић и проф. др Недељко Радловић.

Од 2002. године, избором проф. др Милоша Банићевића за председника Уд-
ружења педијатара (2002-2010) и правним конституисањем и регистровањем 
Удружења код надлежног државног органа, извршено је нормативно устројство 
Школе усвајањем Правилника о раду Педијатријске школе (2002.). Правилником 
дефинисани циљеви Школе остали су слични: „континуирана последипломска 
едукација, иновација знања и стицање извесних практичних вештина педијатара 
и других лекара из свих области здравствене заштите деце и омладине, а стал-
на обавеза и дугорочни задатак Школе јесте допринос изградњи јединствене, 
савремене и рационалне педијатријске доктрине примерене оствареном степе-
ну демографске и епидемиолошке транзиције становништва, као и економским 



могућностима земље.“ Правилником су дефинисани: ознака и седиште, састав и 
начин избора чланова Управе Школе, избор и надлежности кодиректора, техни-
чки секретаријат, едукативни семинари, услови за избор модератора, комодерато-
ра и предавача на семинару, публицистичка делатност, материјално-финансијска 
и друга питања.

На једнонедељним семинарима Школе заступљене су све основне тематске 
области (15 педијатријских и дечја хирургија) и 1-2 уже области (од укупно 
шест). Од 2002. до 2012. године Школом су руководили кодиректори, проф. 
др Радован Богдановић (Институт за здравствену заштиту мајке и детета Ср-
бије „Др Вукан Чупић“) и проф. др Недељко Радловић (Универзитетска дечја 
клиника), а изменама у Правилнику, учињеним 2012. године, уместо два коди-
ректора уведене су функције директора (проф. др Радован Богдановић, 2013-
2017) и заменика директора (проф. др Недељко Радловић, 2013-2017) Школе и 
прецизиран је начин њиховог избора. Техничким секретаријатом Школе, који 
се од 2003. године надаље налазио у Институту за здравствену заштиту мајке и 
детета Србије „Др Вукан Чупић“, руководила је прим. мр сц. мед. Драгана Лоза-
новић . У припреми и реализацији семинара Школе ангажовали су се Бранкица 
Крсмановић, филолог (секретар редакције зборника предавања свих 15 годи-
на), др Ивица Станковић, др Зоран Лековић, Габријела Смиљанић, Нада Гајић, 
Дејан Радомировић, Никола Миладиновић и Александар Боберић.

У периоду 2003-2017. година, на семинарима Школе презентовано је око 850 
тема, што са темама из првог петогодишњег циклуса даје импозантну бројку од 
преко 1100 тема штампаних у зборницима радова. Модел рада Школе није претр-
пео значајније промене од оснивања: у преподневном термину су заступљене 3-4 
тематске области, а у вечерњем термину (клинички час, трајања 60-90 минута) 
приказују се инструктивни примери или друге врсте допуне у вези са темама из 
преподневног програма. Од пре неколико година и у поподневним сатима ор-
ганизују се стручни састанци, округли столови, радионице и други облици еду-
кације. Сви програми Школе акредитовани су код Здравственог савета Србије.

Од 2003. до 2006. године семинари Школе су одржавани у Херцег Новом, а 
потом на Златибору (с изузетком 2009. године, када је семинар одржан у Врњач-
кој Бањи). Број слушалаца на семинарима повећавао се, од 189, колико је при-
суствовало 2003. године, до 620 (2009.), а последњих деетак година усталио се на 
450-500 (подаци по годинама налазе се на крају Зборника). Осим слушалаца из 
Србије, Црне Горе и Републике Српске, који од почетка рада Школе чине главни-
ну учесника, од 2012. године семинаре организовано посећују групе педијатара 
из Македоније, а појединачно и слушаоци из Дистрикта Брчко, Федерације БиХ 
и Словеније. Задовољство слушалаца програмима Школе систематски се евалу-
ира од 2003. године и до сада је увек било изражено оценом око 4,5 или већом.

На иницијативу проф. др Вјекослава Кржеља, од 2011. године званично је 
установљена сарадња наше и Хрватске прољетне педијатријске школе, а која 
се огледа у размени по три предавача на семинарима обе школе. Сарадња је, 



међутим, у погледу учешћа слушалаца остала „асиметрична“ и све до сада без 
присуства слушалаца из Хрватске на семинарима наше Школе. Очекујемо и 
формално успостављање сарадње са Педијатријском школом Македоније, која 
је почела са радом 2016. године, уз учешће предавача из Србије.

Осим предавача из Хрватске, у Школи су наступали и предавачи из Републи-
ке Српске, Црне Горе, Македоније, Словеније, САД, Италије, Мађарске и Грчке.

Од 2003. до 2017. године у зборницима радова штампана су сва предавања 
презентована на семинарима, што у нашој средини несумњиво представља успех 
за који су заслужни аутори, модератори и главни уредници. Од 2006. године збор-
ници предавања се каталогизују у Народној библиотеци Србије (CIP). Комплетни 
зборници предавања из II и III циклуса Школе сабрани су на компакт-дисковима 
који су објављени 2007. и 2012. године. Од 2013. године зборници радова се могу 
слободно преузети са интернет портала Удружења. Извештаји о семинарима и 
евалуација такође се објављују на истом месту, почев од 2013. године.

Рецензију радова у зборницима, почев од 2009. године, веома савесно и пе-
дантно, иако најчешће у временском шкрипцу, обављају наши угледни стручња-
ци, проф. емеритус др Невенка Рончевић и научни саветник др Боривој Марја-
новић. Њихове сугестије и примедбе свакако су значајно допринеле побољшању 
квалитета радова.

У доскорашњем одсуству уџбеничке литературе на нашем језику, радови у 
зборницима су представљали драгоцено штиво за лекаре на специјализацији и 
за све заинтересоване за освежавање знања.

Не можемо, међутим, а да се критички не осврнемо на три последња циклу-
са Школе. С обзиром на велико интересовање слушалаца, који су већином 
педијатри из примарне здравствене заштите, избор тема неретко није био у 
складу са потребама и интересовањима већинског дела аудиторијума. Наиме, 
модератори и Управа нису увек поштовали принцип, записан у Правилнику о 
раду, да се у програму семинара води рачуна о избалансираном односу тема из 
клиничке и амбулантне педијатрије, већ су на већини семинара превагу имале 
теме из клиничке педијатрије, што је донекле и неминовно, с обзиром да су 
све главне области заступљене сваке године, али и одражава (необјективну) 
перцепцију клиничара о значају уско специјалистичких тема. Поглед уназад 
такође би могао открити и недовољну флексибилност Управе у реализацији 
одредаба Правилника које дају могућност за уврштење у програм семинара и 
других области, осим дефинисаних Правилником, када је то од посебног на-
учног или социјално-медицинског значаја. Најзад, мада је број слушалаца на 
семинарима Школе импозантан, не можемо бити задовољни старосном струк-
туром, у којој већ дуго доминирају посетиоци са дужим радним искуством, као 
ни регионалном заступљеношћу, која се одликује слабијим учешћем колега из 
источног и јужног дела Републике. Вишегодишњи покушаји руководства Шко-
ле да се ови недостаци исправе нису уродили опипљивим резултатом јер су, 
највећим делом, остали изван нашег утицаја. 



Реализација овако великих и дугих скупова, какви су семинари Школе, није 
могућа без професионалне агенције. Овај обимни посао (као и организацију 
конгреса педијатара) од почетка рада Школе успешно је обављао тим у скоро 
непромењеном саставу, са Негицом Ћулафић на челу, мада су агенције мењале 
власнике и имена, од Sky Pass-a до Smart Travel-a. 

Изражавамо захвалност свима који су допринели растућем квалитету и 
угледу Школе, пре свега педијатрима и другим лекарима на подстицајном ин-
тересовању, активном учешћу и поверењу; модераторима, комодераторима и 
предавачима на истрајном и савесном ангажовању; техничком секретаријату 
Школе на драгоценој помоћи; бројним спонзорима, без којих ови резултати не 
би били могући; извршном организатору и домаћинима семинара и бројним 
другим појединцима и организацијама чији су доприноси уграђени у трајне 
тековине Школе.

На крају, сумирајући резултате после две деценије активности, можемо 
слободно да кажемо да нам је Школа била и остала потребна, да је постала не-
заобилазни део нашег годишњег календара, најмасовнији скуп педијатара у ре-
гиону и чврст ослонац у свакодневној професионалној активности.

Уверени смо да ће и време које долази, уз неминовне промене које са собом 
носи, још више ојачати репутацију Школе стечену у првих двадесет година ње-
ног рада.

Београд/Златибор, јуна 2017.

      Проф. др Радован Богдановић
      Проф. др Недељко Радловић





РЕЦЕНЗИЈA

Педијатријска школа Србије је започела са радом пре двадесет година, у 
веома тешком временском периоду.Упркост бројним недаћама, Школа не само 
што опстаје и не само што редовно издаје Зборнике радова, већ је у погледу 
научно-стручног нивоа све ближа сличним школама у Европи.

У Зборнику предавања 20. јубиларног семинара Педијатријске школе Ср-
бије, објављено је 60 радова од којих су 2 из Хрватске и 3 из Македоније. Збор-
ник садржи радове из свих области педијатрије, као и радове из дечје хирур-
гије, дечје стоматологије и дерматовенерологије.

Број предавања по тематским областима је следећи: социјална педијатрија 
3, неонатологија 3, адолесценција 3, генетика 3, метаболизам 3, исхрана 4, гас-
троентерологија 4, пулмологија 4, кардиологија 3, нефрологија 4, имунологија 
3, хематологија 5, ендокринологија 4, неурологија 2, интензивна терапија 3, хи-
рургија 2, стоматологија 2, дерматологија 2.

И ове године је број радова посвећен педијатрима који раде у стационар-
ним установама већи од броја радова намењених педијатрима примарне здрав-
ствене заштите. Однос је 1,6:1, што би у наредном периоду, као што смо и ра-
није истицали, требало да се уравнотежи. Проблемима који су битни за рад 
како педијатара-клиничара, тако и педијатара примарне здравствене заштите 
посвећено је 13 радова.

У погледу стручно-научног нивоа, већина радова задовољава високе стан-
дарде Школе. Мањи број радова, који није занемарљив, није у складу са висо-
ким стандардима које је Школа поставила. Мишљења смо да за ово највећу 
одговорност сносе модератори, који не читају и не поправљају радове својих 
сарадника, чиме нарушавају углед  Школе која има респектабилну традицију, 
стечену трудом многих посленика. 

Истичемо радове из ендокринилогије ,,Значај неонаталних антропометриј-
ских карти у дијагностици деце која су рођена као мала за гестацијско доба” и 
„Да ли се у феталном и раном неонаталном периоду одређује наша укупна жи-
вотна судбина?” који указују на веома значајан проблем, како по учесталости, 
тако и по високом морбидитету и морталитету, не само у неонаталном периоду 
и раном детињству, него и у адултном добу. 

У раду ,,Пробиотици у педијатријској гастроентеролошкој клиничкој прак-
си: панацеја или неутемељени мит?” врло јасно и разумљиво су изнета најно-
вија сазнања о важности цревне флоре за нормални развој имунског система, 



настанку дисбиозе која утире пут развоју различитих акутних и хроничних 
болести, о циљаној примени одређених пробиотика и могућим компликација-
ма те примене.Стиче се утисак да циљана примена одређених пробиотика за 
лечење појединих болести и код примене антибиотика престаје да буде мит, а 
све више постаје реалност, односно неопходност.

Похвалу заслужују и многи други радови, али због ограниченог простора 
наводимо значајне радове у оквиру Адолесценције у којима су изнети најно-
вији ставови о најважнијим аспектима здравља ове узрасне групе, као и радове 
аутора из мањих медицинских центара (Ваљево, Крушевац). 

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, израза и скраћеница. Скраћенице често нису 
адекватно написане и објашњене. Радови садрже упадљиво мали број илустра-
ција, већином табела, које су често недовољно јасне и прегледне. Повезаност 
литературе са текстом је у свим радовима испоштована, али у навођењу лите-
ратуре још увек су присутне значајне грешке . 

Уочени недостаци не могу да умање значај ове Школе, која из године у годи-
ну све више постаје извориште иновација и доктрина неопходних за успешан 
рад лекара којима је поверено здравље деце.

Ми, рецезенти, смо уложили доста времена, труда и знања да објективно 
извршимо задатак који су нам директори Школе поверили, а за који смо осећа-
ли да нам је и дужност. Од срца им се захваљујемо на указаном дугогодишњем 
поверењу, а Школи желимо пуно успеха у раду ове јубиларне године, да траје 
још дуго, да стално напредује у стручно-научном раду и да остане непресушно 
извориште иновација и доктрина неопходних за успешан рад лекара који се 
брину о здрављу деце.

Можда смо били исувише строги рецензенти, али неправедни не.

Београд, 29. мај 2017. год.

    Др Боривој Марјановић, научни саветник
    Др Невенка Рончевић, професор емеритус
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1.1. ПОРЕМЕЋАЈИ КОМУНИКАЦИЈЕ 
У РАНОМ ДЕТИЊСТВУ

Ненад Глумбић
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Универзитет у Београду

УВОД

Комуникација представља било који облик вербалног или невербалног, ин-
тенционог или ненамерног понашања, којим се утиче на понашања, идеје или 
ставове других особа (1). У најужем смислу, поремећаји комуникације у раном 
детињству обухватају различите типове артикулационих одступања, специфич-
ни поремећај језика, муцање и прагматски поремећај. Шире посматрано, значај-
на одступања у различитим аспектима говорно-језичког функционисања могу 
се уочити и код деце са другим неуроразвојним поремећајима (интелектуална 
ометеност, поремећаји из спектра аутизма), као и код деце оштећеног слуха. 

КОМУНИКАЦИОНИ ПОРЕМЕЋАЈИ

Артикулационо-фонолошке поремећаје карактеришу бројне неправил-
ности у изговору појединих гласова (дисторзије), замене једног гласа другим 
(супституције), а некада и потпуно изостављање појединачних гласова (оми-
сија). У сваком језику постоје „лакши“ и „тежи“ гласови. Тако је сасвим при-
родно да дете старо две или три године изоставља неке струјне гласове, појед-
ностављујући речи (пава уместо спава), да супституише латерале (замењује 
глас љ гласом л) или да неправилно изговара неке африкате (нпр. ч,ћ,ђ и џ). 
Логопед би требало да одреди да ли се артикулационо одступање у појединач-
ном случају може сматрати развојно прихватљивим или је реч о неком артику-
лационом поремећају.

За разлику од поремећаја артикулације који се релативно лако решавају 
логопедским третманом, специфични поремећај језика (развојна дисфазија) 
представља знатно озбиљнији комуникациони поремећај, чије се последице 
често уочавају током читавог живота. Развојне дисфазије карактерише зна-
чајно исподпросечно говорно-језичко функционисање које се огледа у касном 
проговарању, недовољном разумевању говора, значајном поремећају говорне 
експресије, као и бројним нејезичким дефицитима (закаснела појава симбо-
личке игре и декларативног показивања кажипрстом, дефицити процедурал-
ног памћења и сл.) (2).
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Муцање као поремећај флуентности говора треба разликовати од тзв. фи-
зиолошког муцања које се најчешће јавља код деце узраста између две и три 
године. Ако се детету које физиолошки муца обраћамо са стрпљењем, без ус-
меравања пажње на начин говора, овај облик дисфлуентног говора спонтано 
нестаје. Развојно муцање обично почиње између друге и седме године. Осим 
понављања и продужавања гласова и слогова, честа је појава „празних пауза“, 
а нешто касније могу се уочити и поштапалице у говору, циркумлокуције (зао-
билазан говор), моторички и ментални напор, тикови, страх у говорним ситу-
ацијама итд. (3). Третмам муцања је веома комплексан и неретко, осим стручне 
помоћи логопеда, захтева и ангажман других стручњака. 

Прагматски поремећај комуникације тек је у последње време препознат као 
засебан клинички ентитет. Иако вероватно настаје у раном развојном пери-
оду, код сасвим мале деце тешко га је препознати, све док социјални захтеви не 
постану довољно велики (1). Основни симптом овог поремећаја јесте проблем 
употребе језичких средстава у социјалне сврхе, немогућност да се комуника-
ција прилагоди социјалном контексту или потребама слушалаца, потешкоће у 
разумевању имплицитног говора и сл. (4). 

КОМУНИКАЦИЈА ДЕЦЕ СА ИНТЕЛЕКТУАЛНОМ ОМЕТЕНОШЋУ

Поремећаји комуникације код деце снижених интелектуалних способно-
сти праћени су општим заостајањем у развоју других концептуалних способ-
ности (на пример, појам о новцу, самоусмеравање), социјалних и практичних 
вештина. Деца са интелектуалним тешкоћама представљају веома хетерогену 
популацију у односу на читав низ посматраних обележија, укључујући и спо-
собност комуникације. 

Упркос закаснелој појави говора деца с лаком интелектуалном ометеношћу 
пролазе кроз исте фазе говорно-језичког развоја као и деца из опште попула-
ције. Најизразитији проблеми уочавају се на плану стварања појмова, отежа-
ног успостављања мисаоних целина и разумавања сложенијих садржаја (5). 

Код деце са тежим облицима интелектуалне ометености постоје значајни 
поремећаји у развоју способности комуникације који се не могу у потпуности 
објаснити степеном интелектуалног функционисања. Тако, на пример, код 
неке деце са умереном интелектуалном ометеношћу говор је развијен на нивоу 
једноставних реченица од две речи, док друга деца, сличних интелектуалних 
способности, уживају у необавезном ћаскању. 

Постоји чак девет нивоа комуникативне и језичке компетенције, од изо-
станка говора и реакције на комуникативне подстицаје до потпуно развијене 
способности изражавања жеља и потреба, уз могуће граматичке и синтаксичке 
грешке (6).
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КОМУНИКАЦИЈА ДЕЦЕ СА АУТИЗМОМ

Поремећај комуникације се јавља, у мањој или већој мери, код све деце са 
поремећајима из спектра аутизма. Ова деца имају изразите потешкоће у адек-
ватном иницирању комуникације и разумевању комуникационих правила. 
Често не реагују на социјалне сигнале; не осврћу се када их неко позове по 
имену, не деле пажњу са другима... За разлику од деце оштећеног слуха и деце 
са језичким поремећајима, не јавља се ни компензаторни гест као замена за 
вербалну комуникацију (7). 

Ако се говор јави, он често нема комуникативну функцију. Вербално изра-
жавање деце са аутизмом прати учестала појава тренутне и одложене ехолалије, 
неологизама (измишљених речи), стереотипног понављања речи и фраза, итд.

Код деце са високофункционалним аутизмом поремећаји комуникације 
углавном захватају област прагматике али се, за разлику од прагматског по-
ремећаја комуникације, код деце са аутизмом јављају и стереотипни облици 
понашања, интересовања и активности.

КОМУНИКАЦИЈА ДЕЦЕ ОШТЕЋЕНОГ СЛУХА

Појави речи око прве године живота претходи прелингвистички период у 
коме се дете оглашава плачем, смехом, мрморењем и виком све до појаве бр-
бљања које, без обзира на језичке специфичности, у свим културама настаје у 
исто време. Глува деца пролазе кроз исте фазе прелингвистичког развоја. Она 
почињу и да брбљају, али се временом ово понашање губи. 

Већина деце оштећеног слуха може да развије говор ако се обезбеде одређе-
ни предуслови: неонатални скрининг слуха праћен интензивним логопедским 
и сурдолошким третманом; адекватна амплификација; сарадња са родитељима 
и, ако за то постоје индикације, кохлеарна имплантација. 

САВЕТ РОДИТЕЉИМА

Свако одступање у динамици говорно-језичког развоја сигнал је за посету 
логопеду. Родитељима се често саветује да сачекају са интервенцијом уз увера-
вање да се већина развојних поремећаја комуникације спонтано превазилази. 
Тако се губи драгоцено време за третман, баш у периоду када су његови ефекти 
највећи. Родитељи би требало да обезбеде правилан говорни узор (без тепања); 
да проведу што више времена у непосредној комуникацији са дететом и да се 
уздрже од излагања деце цртаним филмовима на страним језицима, нарочито 
ако дете испољава застој у говорно-језичком развоју.
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1.2. ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРОЦЕНУ И ПРАЋЕЊЕ 
РАЗВОЈА ДЕЦЕ ДО ПЕТ ГОДИНА

Александра Миков¹, Драгана Лозановић²
¹Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине,  
Нови Сад, Медицински факултет, Универзитет у Новом Саду
²Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије, Београд

РАЗВОЈ У РАНОМ ДЕТИЊСТВУ

Развој се одвија од зачећа и обухвата когнитивни развој, развој комуника-
ције, моторике, односа, као и емоционални развој и социјалну адаптацију. Пе-
риод најобимнијег развоја дечјег мозга дешава се у узрасту до 3. године живота. 
У овом периоду мозак је изузетно осетљив на околину, a успостављање “правих 
веза” у овом периоду је од круцијалног значаја. Познато је да рано искуство ути-
че на развој мозга, а да се као адаптација мозга на утицај спољашње средине фор-
мирају неуралне везе. Позитивно искуство гради праве, а негативно искуство 
погрешне везе. У раном периоду развоја успоставља се око 15.000 синапси по 
неурону, односно 700 нових синапси у минуту, и ствара се густа мрежа синапси 
у којој ће у будућности вредети принцип „користи или нестани“ („use it or loose 
it“). То значи да везе одговорне за активности које се не буду довољно често по-
нављале, изгубиће се у даљем развоју (1).

Новије виђење развоја детета приказује се кроз тзв. биоеколошку теорију рaз-
воја која обухвата све компоненте развоја: биолошко, психолошко и социјално 
функционисање детета у његовој динамичкој интеракцији са тзв. непосредним 
окружењем (породица у ужем смислу) и посредним окружењем у ширем смислу 
(физичко окружење, раднa и животна средина, образовање, рана интервенција, со-
цијална и здравствена заштита). Биоеколошки модел истиче да карактеристике сре-
дине, однос родитеља према детету и квалитет стимулације имају значајан утицај 
на реализацију урођених интелектуалних диспозиција (2). Када се врши евалуација 
развоја детета морају се узети у обзир сви фактори, и заштитни и ризични. (3,4).  

ПРОЦЕНА РАЗВОЈА ДЕТЕТА

Развој детета од рођења па надаље процењују педијатри, а од изласка из по-
родилишта до доласка на први превентивни преглед (са навршених месец дана) 
процену врше и поливалентне патронажне сестре. Током превентивних прегле-
да, педијатри процењују развој анализирајући податке о детету које добијају пу-
тем непосредног посматрања његовог понашања, из интервјуа са родитељима и 
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применом одређених инструмената за процену развоја. Инструменте за процену 
развоја најчешће примењују педијатар и/или сарадник, а постоје и инструменти 
које могу да примењују и родитељи (5).

Kључне компоненте праћења развоја јесу: промоција и примарна пре-
венција развојних поремећаја, и то преко сагледавања заштитних фактора и 
смањења и спречавања деловања фактора ризика, кроз подстицај типичног 
развоја, примену мера ране интервенције и подршку здрављу и здравом раз-
воју све деце у првим годинама живота, рано откривање развојних проблема 
и ране интервенције, као и кроз подршку и развој партнерских односа са по-
родицама, ангажовањем здравственог система и кроз међусекторску сарадњу. 

Циљ процене развоја је систематично и прецизно рано откривање одсту-
пања од нормативног развоја, правовремено предузимање одговарајућих ин-
тервенција, као и отклањања или ублажавања поремећаја. Процена развојног 
постигнућа и узраста развоја је упоређивање, нормирање развојних постигнућа 
у односу на узраст у коме се одређена понашања испољавају у развоју здравог 
детета, које живи у адекватним (стимулативним) срединским условима. 

Процена нивоа развијености је упоређивање понашања испитиваног де-
тета са типичним (очекиваним, нормативним, уобичајеним) понашањима 
која се јављају у развоју здравог детета. Појам узраст развоја (развојни узраст) 
означава узраст на коме се испољено понашање детета јавља у развоју здравог 
детета (6). При процени користимо разне норме, скале и тестове.

Постоји потреба да се родитељима или особама које негују дете дају по-
уздане информације о развоју детета и пре него што развојни проблеми поста-
ну уочљиви како би се оставило довољно времена да се родитељи привикну на 
проблем који се јавља, као и на потребу спровођења ране интервенције. Такође, 
у случајевима када се развој детета одвија типичним развојним током, код ро-
дитеља се смањује анксиозност након што то покажу и резултати процене раз-
воја детета. Рана процена може се касније упоређивати са другим евалуацијама 
које се обављају током раста и развоја детета, што омогућава лекару који прати 
дете да има увид у путању индивидуалног развоја сваког детета (7).

Процена и евалуација развојних постигнућа детета могу указати на одређе-
на одступања. Навешћемо неке термине који се користе у дефинисању пробле-
ма који се може уочити након евалуације развоја. 

• Деца са развојним ризиком (“child at risk”) - могу имати тзв. симптоматски 
ризичан развој - код њих се уочавају симптоми који указују на одступање 
у развоју и неопходно их је што пре уочити како би се што раније започело 
са раном интервенцијом, тј. хабилитационим третманом. За разлику од 
њих, децу са анамнестички ризичним развојем, код којих није уочено 
одступање у развоју, потребно је само пратити. 

• Развојно кашњење („developmental delay“) - често се дефинише као ка-
шњење у развоју у односу на нормативну шему у области когнитивног, 
социјалног, емоционалног развоја, као и развоја говора и моторике.
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• Развојне тешкоће („developmental difficulties”) - обухватају стања која могу 
довести до субоптималног развоја или су узрок одступања, кашњења, 
или појаве неспособности у развоју детета. То су, на пример, ограничења 
у функционисању због малнутриције или социјалне депривације, мала 
телесна маса на рођењу, церебрална парализа, аутизам, когнитивни по-
ремећаји и друго (4).

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРОЦЕНУ РАЗВОЈА ДЕТЕТА

Истраживања су показала да је употреба инструмената повећала рано от-
кривање развојних кашњења или поремећаја у развоју (на овај начин открива 
се 70-80% деце код које постоје развојни проблеми) и дала могућност за рану 
примену интервентних мера. Употреба инструмената елиминише неконтроли-
сане ефекте личних и субјективних стандарда и смањује неуједначености стан-
дарда које примењују различити процењивачи (5,6).

Поновљеном применом појединих инструмената могуће је пратити резул-
тате примењених мера.

Добар инструмент за процену развоја заснива се на одговарајућој тео-
рији, прати и подржава развој а није усмерен само на скрининг, открива и 
уважава факторе ризика, укључује процену функционисања, активности и 
учествовања и заснива се на доказима (8). Сврха инструмената за процену 
развоја детета је одређивање степена актуелног развоја, идентификација 
евентуалних тешкоћа у развоју, процена степена ризика, планирање даљих 
развојних интервенција, евалуација спроведених терапијских поступака и 
даље праћење (5). 

ВРСТЕ ИНСТРУМЕНАТА

Постоји широк дијапазон различитих инструмената-алата за процену раз-
воја деце поједини инструменти су општег карактера, односно садрже задатке 
из више развојних области, док су други специфични и односе се на поједине 
развојне области. Инструменти се разликују по узрасту који обухватају, те-
оријама развоја на којима се заснивају, доменима развоја које прате, начину 
задавања и интерпретирања резултата, потребном степену обуке и искуства 
за задавање и интерпретацију, особи која примењује инструмент (здравствени 
радник или родитељ), потребном времену за њихову примену, начину искази-
вања постигнућа детета, као и утврђеним вредностима мерних карактеристика 
(валидност, поузданост, специфичност, сензитивност). 

Тестови се могу поделити и на оште и специфичне. Општи скрининг тесто-
ви процењују целокупан развој, а специфични скриниг тестови су намењени за 
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поједине домене развоја. Спороводе их или професионалци или родитељи или 
у томе учествују заједно.

Наводимо примере најчешће коришћених тестова које користе професионалци: 
• Bayley Scales of Infant Development (BSID) –моторички, когнитивни и 

развој језика, за децу од 0-3 год. (45-60 минута);
• The Denver Developmental Screening Test© (DDST)- вертикална процена 

развоја деце 0- 6 година.

Најчешћи тест које попуњавају родитељи је Parents’ Evaluation of Develop-
mental Status (PEDS)- проблеми 0-9 година (6). 

Упитнике „Узрасти и развој детета“ (УРД, одмосно Ages & Stages Question-
naires - ASQ) за откривање евентуалног кашњења у развоју детета, за узрасте 
од 2 месеца до 5,5 година, попуњавају родитељи и враћају професионалцима, 
а они даље врше процену на основу јасног упутства о поступку уписивања ре-
зултата по доменима развоја, бодовања, графички у табеларно, тумачења и са-
опшавања, као и за обуку родитеља да стимулишу развој кроз игру, тј. како и 
шта да даље раде са дететом (9). 

У земљама са средњим и ниским националним доходком развијен је већи 
број инструмената намењених праћењу развоја детета, али мањи број је пока-
зао потребну сензитивност и специфичност, тј. једнаку или већу од 80% (10). 
Међу овим инструментима је и Интернационални водич за праћење развоја 
детета (IGMCD), који је у примени код нас последњих пет година, у домови-
ма здравља који су учествовали у пројектима едукације едукатора и едукације 
тимова развојних саветовалишта које је обезбедио УНИЦЕФ, а спровело Удру-
жење педијатара Србије, 

Ови инструменти могу имати већу изводљивост у односу на инструменте 
развијене у западним земљама уколико се у обзир узме цена, приступачност, 
захтеви везани за здравствене раднике, као и потреба за обуком (10). 

ПРЕПОРУЧЕНИ ИНСТРУМЕНТИ У НАЦИОНАЛНОМ ПРОГРАМУ 
ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАЗВОЈА У РАНОМ ДЕТИЊСТВУ

У нашој средини на располагању је већи број инструмената за процену раз-
воја (норми, тестова, упитника, скала)1, од којих овде наводимо оне који се по-
себно препоручују за примену у педијатријској пракси. У Уредби о Национал-
ном програму за унапређење развоја у раном детињству, јасно је дефинисана 
потреба увођења инструмената у свакодневну праксу педијатара, као и у раду 
тимова у развојним саветовалиштима домова здравља (11). У Уредби су, као 

1 Детаљније о инструментима за праћење развоја можете прoчитати у Приручнику „Подршка 
развоју деце у раном детињству – Инструменти за процену развоја“ и у Водичу за здравствене 
раднике „Подршка односу породице и детета у раном детињству“
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скриниг за целу популацију, препоручени упитници „Узрасти и развој детета“ 
(УРД) , које већ примењују педијатри у Србији обучени на курсевима Удру-
жења педијатара Србије и партнера, а које веома добро прихватају родитељи, 
док се IGMCD користи као скрининг у развојним саветовалиштима. 

Поуздан инструмент, који се користи више од 20 година у евалуацији развоја 
деце су упитници Узраст и развој детета (УРД)- Ages and Stages Questionnaries 
(ASQ). УРД обухвата комплет упитника о развоју детета који се користе за иден-
тификацију деце која можда касне у развоју и којој је потребна детаљнија про-
цена. Користи се као скрининг јер се може применити код све деце одређеног 
узраста и посматра начин на који деца напредују у важним областима као што је 
говор, физичка способност, социјалне вештине и вештине решавања проблема. 
УРД може да помогне да се открију таленти детета, као и све области у којима је 
детету можда потребна помоћ. Намењен је праћењу развоја деце узраста од 1. 
месеца do 5,5 година, попуњава га родитељ или старатељ детета (5). Они се на 
тај начин упознају са способностима и вештинама које деца одређеног узраста 
успостављају и освајају, стичу додатна знања о развоју деце, боље прате напредак 
свог детета и добију додатни подстицај и усмерење за даљи рад са дететом. На 
овај начин се повећава компетентност и самопоуздање родитеља, а напредак де-
тета потврђује осећање да успешно остварују своју родитељску улогу (5,6).

Водич за праћење развоја детета – International Guide for Monitoring Child 
Development (IGMCD) је један од врло поузданих и приступачних инструмена-
та. Развија се током последњих 20 година на Универзитету у Анкари, у Турској. 
Могуће је пратити развој детета од 1-36 месеци. Домени који се прате применом 
овог инструмента су: комуникација (експресивни/рецептивни говор), развој 
грубе и фине моторике, односи, социјално-емоционални развој као и вештине 
(личне/социјалне). На крају интервјуа од родитеља се траже и подаци о средини 
у којој дете расте, ризицима који могу утицати на развој детета, као и могућим 
решењима уколико је проблем идентификован. У основи ове евалуације је кли-
нички интервју који испитивач спроводи у разговору са родитељима (8,12). 

Детаљније информације о инструментима за праћење развоја могу се наћи 
у Приручнику „Подршка развоју деце у раном детињству – Инструменти за 
процену развоја“, као и Водичу за здравствене раднике и сараднике, а који су 
проистекли из примене пројеката Удружења педијатара Србије са УНИЦЕФ-
ом, Министарством здравља, Институтом за здравствену заштиту мајке и де-
тета Србије „Др Вукан Чупић“ и другим партнерима.

ПРЕГЛЕД ДЕТЕТА

Преглед детета у новорођеначком и узрасту одојчета подразумева процену 
развоја и интегритета нервног система, као и рано уочавање евентуалне поја-
ве дисфункције. Врло често евалуација је ограничена сарадњом коју је могуће 
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успоставити са дететом. Због тога преглед треба започети посматрањем детета 
док је оно још у мајчином наручју. Примењују се прво елементи прегледа који 
провоцирају најмањи отпор код детета, а најједноставније је преглед започети 
га разговором са родитељима.

У узрасту до 5. месеци могуће је применити процену спонтане мотори-
чке активности по Прехтлу (Prechtl assessment of general movements-GMs), чији 
идејни творац је Heinz Prechtl, дечји неуролог (13,14). 

Квалитативном проценом спонтане моторичке активности превремено 
рођене деце и остале новорођенчади, као и одојчади узраста до 5. месеци, могу 
се предвидети нека одступање у развоју. Примена методе олакшава ултрарано 
и рано откривање деце са централним поремећајем координације, као и деце 
са великим ризиком за развој церебралне парализе. Значајно олакшава клини-
чарима доношење одлуке о потреби за раном интервенцијом. Ово је у основи 
неинвазивна и лако доступна метода (14,15).

Слика 1. Спонтана моторичка активност у фази врпољења: очекивана за узраст 
(лево) и неочекивана (десно), одојчета почев од другог месеца живота

У процени социјалног контакта, развоја координације, грубе моторичке ак-
тивности за узраст, као и фине моторике, врло често се користи и Минхенска 
функционална дијагностика.

Постуралне реакције по Војти показују степен зрелости постуралне реак-
тивности. Испитује се 7 положајних реакција, а оне представљају провоцирана 
рефлексна држања и покрете за одређене промене положаја тела. Одвијају се у 
различитим фазама које одговарају различитом степену развоја. У положајним 
реакцијама уочљиве су и најмање инсуфицијенције неуромоторног одговора 
који су последица поремећене функције ЦНС-а. Положајне реакције имају 
дијагностичку вредност у првој години живота детета (16). 
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Слика 2. Приказ очекиваних и патолошких одговора за узраст при испитивању 
постуралних реакција по Војти 

Моторички профил детета- Infant motor profile (IMP) је релативно нов ин-
струмент намењен праћењу развоја моторике код деце узраста 3-18 месеци. У 
току евалуације спонтане моторике детета прави се и видео запис на основу 
кога се врши бодовање постигнућа користећи стандардизовани образац који 
садржи 80 елемената који се посматрају у 5 подручја: варијација, варијабил-
ност, симетрија, флуентност и извођење одређених радњи (7,10). Образац по-
пуњава особа која врши испитивање (лекар, терапеут...).
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У литератури се помиње и низ других инструмената, али у овом раду на-
ведени су само они који се већ користе или је у току едукација за коришћење у 
свакодневној клиничкој пракси у Србији.

ЗАКЉУЧАК

Како би се врло рано уочили развојни поремећаји, потребно је да лекар 
који врши евалуацију развоја одлично познаје рани развој мозга, очекивани, 
типични психомоторички развој детета за сваки узраст, као и да користи стан-
дардизоване инструменте. Након добро извршене евалуације могуће је лакше 
донети одлуку о евентуалној потреби за раном интервенцијом, јер вежбање “за 
сваки случај”, апсолутно није индикација за спровођење било ког облика ране 
интервенције. 
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1.3. УЛОГА РОДИТЕЉА У ПОДСТИЦАЊУ 
РАЗВОЈА ДЕТЕТА

Ивана Михић
Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду

Дете се развија и учи активно истражујући себе и своје окружење. Иако 
могу бити забавне, активности истраживања нису увек лагодне за дете. На 
пример, када је дете мало, истраживање новог простора може да нуди низ 
занимљивих, нових ствари (неке играчке, намештај и слично) и односа (нека 
нова особа позива дете, осмехује му се и слично), али истовремено подразуме-
ва осећај нелагоде изазван, између осталог, непознатошћу ситуације, захтевима 
који се пред дете стављају (како да успостави контакт са особом коју не познаје, 
на пример), као и осећањима која дете доживљава, али још увек не зна име 
за њих, нити начин на који се она регулишу (узбуђење, забринутост, радост, 
усхићење). У тренуцима када нелагода наступи, дете на кратко прекида истра-
живање позивајући своје старатеље да му помогну да се нелагоде реши. Роди-
тељи ово обично препознају по томе што се дете окрене лицем њима, дозива 
их, ухвати за руку, привије се, прати их и слично. Родитељ има низ начина да 
одговори на овако показану потребу за “помоћи” у истраживању. У раније на-
веденој ситуацији, родитељ може детету пружити руку и понудити да заједно 
обиђу нови простор, може му само потврдним климањем главе дати до знања 
да је истраживање новог простора, или успостављање понуђеног контакта у 
реду, именовати оно што се догађа (“Тета те зове да се упознате”), или оно што 
дете осећа (“Свиђа ти се овде”). Када је одговарајућа “помоћ” пружена, дете 
наставља своју истраживачку активност. Родитељи то примете по томе што се 
дете одваја од њих, креће ка новим стварима, активно манипулише предмети-
ма, успоставља контакт са особама око себе и слично. Ако одговарајућа “по-
моћ” одраслог изостане, дете остаје “заглављено” у доживљају нелагоде, раз-
војно још увек невешто да се само носи са овим осећањем. Зато и истраживање 
изостаје. Родитељи ово препознају, на пример, по томе што је дете “лепљиво”, 
претерано “стидљиво”, зависно и (чешће у односу на вршњаке) физички близу 
својих родитеља, тешко се одваја од њих, плаче, захтева стално присуство и 
упућеност родитеља на његове активности и слично. 

Дом је прво место у ком дете има прилику да истражује, сазнаје, учи и развија 
се, а родитељ је први одрасли који му таква искуства омогућује. Рано искуство 
бриге од стране родитеља је уједно темељни модел релације у којој дете може 
да перципира, доживљава и интројектује значење подршке за истраживање, 
али и поверење у одрасле да му могу пружити адекватну заштиту и бригу која 
омогућује опуштено и посвећено сазнавање о себи и свету.
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КАКО РОДИТЕЉИ МОГУ ПОДРЖАТИ РАЗВОЈ?

Начине на који родитељи подржавају развој детета често зовемо стиму-
лацијом. То могу бити спонтане или намерно креиране ситуације у којима 
постоје услови да дете буде ангажовано у делатности у којој ће истраживати и 
сазнавати о себи и свету. Какве год ове ситуације биле, осим изазова и зани-
мљивости за дете, оне подразумевају адекватну родитељску подршку и зашти-
ту: понашање родитеља којим детету указује да је присутан, њему посвећен, да 
разуме ситуацију из перспективе детета, разуме шта му треба и спреман је и 
компетентнан да пружи подршку која детету омогућује да се умири и настави 
истраживање. То значи да подршку дететовом развоју може да пружи сензити-
ван и укључен родитељ.

ШТА ЗНАЧИ АДЕКВАТНА РОДИТЕЉСКА ПОДРШКА?

Није свако присуство родитеља и укљученост у дететове активности гарант 
адекватне подршке. Већ је раније поменута карактеристика бриге коју зовемо 
сензитивност (1) која подразумева родитељеву свесност о детету (заинтере-
сованост за дете, примећивање и праћење дететових сигнала, доживљај окол-
ности из перспективе дететових потреба и начина поимања света); умешност 
родитеља да дâ значење понашањима детета и препозна она којима дете тражи 
подршку; вештину адекватног и увремењеног одговора на потребе детета.

  Ова родитељска вештина се огледа и у спремности родитеља да прихвати 
дете са свим његовим особинама (темпераментом, карактеристикама лично-
сти) и узрасним карактеристикама, потребама и могућностима; да у активнос-
тима са дететом буде кооперативан (а избегава интрузивност - наметање идеја, 
непотребно кориговање и ометање детета), као и да детету буде физички и пси-
хички доступан. Осим ових карактеристика, адекватна родитељска подршка 
подразумева вештину родитеља да креира ситуације које су у складу са детето-
вим развојним потребама ( за примере погледати реф. 2,3).

У КОЈИМ СИТУАЦИЈАМА РОДИТЕЉ ПОДРЖАВА РАЗВОЈ?

Било да су спонтане или намерно креиране, активности стимулације раз-
воја би требало да нуде детету опције за слободно истраживање простора, 
предмета, односа, речи, свог тела, емоција, нових вештина и слично. Родитељи-
ма се обично предлаже да овакве активности проналазе у свакодневним актив-
ностима у кући, породичним ритуалима (за примере погледати реф. 2,4), али 
најчешће игри детета као његовој доминантној активности.
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Иако изгледа као забава, игра подразумева низ активности којима дете учи 
о себи и свету. Игре се развијају како развој детета напредује, и од доминант-
но моторичких (лупкање, звецкање, досезање) напредују ка играма улога (нпр.
„као да“, или симболичким играма) и сложеним играма са правилима (које се 
ослањају на растуће социјалне вештине детета) (за примере различитих игара 
погледати реф. 5,6). 

Ослањајући се на сензитивност, родитељ би у игри требало да:
• прихвати вођство и иницијативу детета (игра почиње и мења се, погото-

ву ако је игра улогама или нека слична „као да“ активност, на иниција-
тиву детета)

• прихвати дете (са свим његовим карактеристикама и потребама) и пону-
ди повратну информацију о томе да је видео, разумео и прихватио идеју 
коју дете има (нпр. „Патуљка си узео, играмо се са патуљцима?“)

• у игри буде кооперативан (сарађује са дететом; избегава да га преки-
да, омета, меша се у дететове активности када дете то не тражи, скреће 
пажњу детета и фокус игре на оно што њему више одговара; кадгод може 
најављује промене, па и завршетак игре)

• буде доступан детету (показује да је заинтересован за дете и његове идеје; 
спреман да препозна шта детету треба и да га подржи)

• понуди речи и називе за оно што дете ради, истражује, осећа, види и 
слично, и тиме помогне детету да заокружи целокупно искуство игре. 

ШТА ЈЕ ВАЖНО ДА ИМАМО НА УМУ ПРИ САВЕТОВАЊУ 
РОДИТЕЉА О ПОДРШЦИ РАЗВОЈУ ДЕТЕТА?

Пре свега, важно је размишљати о томе какве би требало да су ситуације у 
којима се стимулише развој детета. Развој се прати кроз пет развојних области. 
Ипак, важно је имати на уму да су све области развоја међусобно повезане и за-
висне (да развојна постигнућа у једној омогућавају развој постигнућа у другим 
областима развоја). Неретко се догађа да играчке доминантно стимулишу једну 
област развоја (нпр. коцке - моторику и спацијалне вештине). Зато у игри овим 
материјалом треба омогућити да дете истражује и развија и вештине у другим 
областима (на пример: когнитивној - односи: на, поред, испод/велико, мало/
боје; говорној - подстицати развој појмова и богаћење речника, комуницирати 
са дететом током игре, омогућити унутрашњи говор (монолог) детета; социо-
емоционалној - увести ликове или функцију направљених објеката, развити 
„као да“ игру у којој се прорађују емоције ликова, или у току игре именовати 
дететове емоције; аутономије: дозволити детету да бира шта ће правити од ко-
цки, те да има иницијативу у развоју игре). 

Развој се, надаље, одвија индивидуалним темпом и различите правил-
ности у развоју (попут интермитентности и алтернативности) захтевају да се 
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праћењу и стимулацији развоја сваког детета приступи индивидуализовано. 
Истовремено, бројни контексти у којима дете живи (специфичности култур-
ног, образовног и социоекономског нивоа породице, квалитета окружења, па 
и доступности подршке, или доминирајућих вредности и норми васпитања и 
бриге о детету) такође условљавају разлике у развојним искуствима деце. Хо-
листичка перспектива развоја зато захтева да активности које се реализују са 
дететом у циљу стимулације развоја и омогућавања истраживања, сазнавања и 
учења буду усмерена на свих пет (или што више) области развоја истовремено, 
да узимају у обзир индивидуални ток дететовог развоја и актуелне потребе, 
а не норме и претпостављене/ очекиване развојне потребе детета и узимају у 
обзир околности и специфичности у којима дете и породица живе.

Друга важна ствар, коју треба имати на уму, тиче се капацитета родитеља 
да подрже дететов развој. Ниво осетљивости родитеља на потребе детета и 
његова сензитивност у значајној мери ће „обележити“ квалитет заједничких 
активности детета и родитеља. Родитељи се, темељено на разликама у сензи-
тивности, разликују по свести о потреби и по начинима стимуалације развоја. 
Сензитивност родитеља није особина личности, већ се развија током трудноће 
и у односу са дететом. Позитивно је повезана, између осталог, са доживљајем 
компетентности родитеља, као и са спремношћу на сарадњу са различитим 
професионалцима који брину о детету и породици. На њу ће негативно ути-
цати стрес који родитељ доживљава, тешкоће и проблеми у менталном здра-
вљу родитеља, догађаји који захтевају додатно прилагођавање (нпр. повратак 
на посао након одсуства за негу детета, рођење другог детета и слично) и низ 
других чинилаца. Родитељ чија је сензитивност нарушена из било ког разлога, 
тешко може да интегрише понуђен савет о стимулацији развоја у свакодневни 
живот породице. Зато у раду са родитељима треба приступати из парадигме 
родитељске ангажованости (7) која захтева имплементацију различитих стра-
тегија развоја односа са дететовим старатељима како би се што боље одговори-
ло на специфичне потребе и околности живота породице. 

У саветовању родитеља како да подстичу развој детета, дакле:
• требало би упућивати и учити родитеља о аспектима развоја детета, раз-

војним прекретницама и потребама. Ова знања могу да помогну роди-
тељу да боље прихвати понашање и потребе детета, али и да адекватније 
користи свакодневне ситуације за стимулацију развоја детета;

• у разговору са родитељима требало би развијати и вештине родитеља да 
се брине о детету и подржи игру или другу активност усмерену на сти-
мулацију развоја;

• кад год је могуће подржати родитеља саветима у конкретној активности, 
а не генералним саветима о томе шта треба да унесе у живот породице и 
своје родитељство; кадгод је потребно повезати саветодавни рад са ро-
дитељима са активностима других система који брину о детету.
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1.4. ПРАЋЕЊА РАЗВОЈА ДЕЦЕ У ДОМОВИМА 
ЗДРАВЉА - РЕЗУЛТАТИ АНАЛИЗЕ 
ЛИСТА ЗА ПРАЋЕЊЕ РАЗВОЈА ДЕЦЕ 
И РЕЗУЛТАТА ПРОЈЕКТА „ЈАЧАЊЕ 
КАПАЦИТЕТА ПЕДИЈАТРИЈСКЕ 
ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЗА ПОДРШКУ 
РАЗВОЈУ ДЕЦЕ У РАНОМ ДЕТИЊСТВУ”

Драгана Лозановић1, Љиљана Сокал Јовановић2, Радован Богдановић2,
Марица Милидраг2

1Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије 
„Др Вукан Чупић“
2Удружење педијатара Србије

УВОД

У последњих пет година, сарадња УНИЦЕф-а и Министарства здравља Репу-
блике Србије је усмерена на подршку развоју деце у раном детињству и породи-
цама, кроз неколико пројеката које је спроводило Удружење педијатара Србије са 
партнерима. Сврха и циљеви ових пројеката су унапређење најзначајнијег периода 
живота сваког човека и подршка родитељима у раној стимулацији развоја, а наро-
чито код деце из маргинализованих група, сиромашних домаћинстава или из не-
хигијенских насеља, као и деце која имају велики број фактора ризика у окружењу 
или пак тешкоће и сметње у развоју (1). Пројекат „Јачање капацитета педијатријске 
здравствене заштите за подршку развоју деце у раном детињству“ спроводило је 
Удружење педијатара Србије у партнерству са Институтом за здравствену заш-
титу мајкe и дететa Србије „Др Вукан Чупић“, Институтом за ментално здравље 
и ДЕАПС-ом, уз подршку Уницеф–а и Министарства здравља, у трајању од три 
године, у 9 домова здравља у Србији (2). У току спровођења Пројекта, проверена је 
и изводљивост већине активности које су касније уграђене у Национални програм 
за унапређење развоја деце у раном детињству и усвојене кроз Уредбу (3).

ЦИЉ РАДА

Циљ рада био је приказивање резултата трогодишње примене Пројекта и 
анализа посебно вођених за праћење развоја деце и других показатеља при-
мењеног знања стеченог у означеном временском периоду.
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МЕТОД РАДА

Дескриптивна анализа резултата коришћењем извештаја координатора, 
статистичке обраде улазно-излазних тестова знања и задовољстава учесника 
курсева, као и обрађених података у СПСС-у достављених појединачних листи 
за праћење развоја деце.

РЕЗУЛТАТИ

Израђени су и реализовани основни и напредни пакет обука за педијатре и 
стручне сараднике у примарној здравственој заштити. Најшире гледано, едука-
тивни програми су били оријентисани на: повећање знања и вештина учесника 
за рано откривање фактора ризика по развој; процену и праћење свих домена 
развоја уз примену одговарајућих инструмената; стимулацију развоја детета 
кроз родитељску праксу; развијање сарадње са другим секторима(1). 

У оквиру 11 основних курсева учествовало је 78 педијатара, а кроз 8 нап-
редних курсева обухваћено је 20 педијатара, 24 стручна сарадника и 2 више 
медицинске сестре. Знање свих учесника повећано је за 32 - 37,2%. Степен њи-
ховог задовољства спроведеним обукама био је веома висок (98%) (4). 

На основу непосредног увида и извештавања, уочава се видно побољ-
шање квалитета заштите, посебно кроз увођење у примену инструмената за 
процену свеобухватног развоја деце, првенствено Интернационалног водича 
за праћење развоја детета (ГМЦД) и упитника „Узраст и развој детета” (УРД). 
Кроз рад фокус групе, родитељи су потврдили бољу сарадњу са изабраним пе-
дијатрима и тимовима сарадника и исказали своје задовољство јер су квали-
тетније укључени у праћење развоја своје деце. 

У Пројекат је укључено 3679 деце, са просечно по 1-2 прегледа по сваком 
детету. Укупно је 4914 упитника за праћење развоја деце (УРД) предато роди-
тељима, а 4061 су они вратили. Листа за праћење развоја деце, тзв. „чек листа”, 
примењена је код укупно 1429 деце. Више од половине (748 или 52,3%) били су 
дечаци, док 430 (30,1%) деце живи у нехигијенским насељима. Прва процена 
развоја извршена је код 690, а поновне код 739 деце (4). 

Сви садржаји процене развоја детета из ових „чек листи”, укључујући и 
коришћење инструмената и коришћење упитника заступљени су у високом 
проценту (95-99%). Одступања у појединим доменима развоја су присутна од 
најмање 38% у физичком, до највише 47% у сензо-моторичком развоју, а 41% 
деце је без одступања. Код деце која живе у нехигијенским насељима мање су 
присутна одступања у физичком развоју, док су у осталим доменима одсту-
пања чешћа него код остале деце, и то највише и статистички значајно, у доме-
ну социјално-емоционалног и когнитивног развоја.
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Од могућих осам врста саветовања, родитељи све деце су у просеку имали 
по 6-7 саветовања, а 42% родитеља све деце је добило савете из свих посматра-
них области.

Током праћења деце, у родитељској пракси је уочена разлика у интервалу од 
45% до 65%, у смислу да родитељи улажу већи напор да смање ризичне факто-
ре, остварују квалитетнију интеракцију са децом, уводе развојно-подстицајне 
игре, а очеви се активније укључују у одгајање деце (4).

Рад на повезивању педијатара и развојних саветовалишта оснажио је запо-
слене и подстакао међусобну размену искустава. У тимовим развојних саветова-
лишта порастао је ниво мотивисаности за рад,а ојачана је и позиција педијатра, 
као и свих чланова тимова који су завршли обуке на напредним курсевима. По-
већани су и задовољство и ефикасност опремањем и реновирањем простора и 
набавком дидактичког материјала који су остварени у овам пројекту. 

Потписани су протоколи о сарадњи на локалном нивоу и остварена је боља 
сарадња и комуникација са службама у локалној заједници.

Настава из развојне педијатрије се уводи у наставне програме додиплом-
ских студија на медицинским факултетима, а у терцијарним педијатријским 
установама се формирају тимови експерата.

ЗАКЉУЧАК

У Пројекту су остварени сви постављени циљеви. Потврђен је значај раних 
интервенција и улоге педијатра, како у праћењу и едуковању родитеља кроз 
превентивне прегледе и саветовања родитеља и објективне процене, тако и 
увођењем листе за праћење развоја деце, тзв. “чек листе” и праћењем тока раз-
воја применом инструмената, а посебно УРД-а. Резултати су потврдили да је 
улагање у образовање и оснаживање педијатара и сараданика, директан пут до 
бољег укључивања родитеља у развој деце, као и подршку унапређењу развоја 
деце у раном детињству. 

ЛИТЕРАТУРА
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2.1. ГЕНЕТИКА У ПРАКСИ ПЕДИЈАТРА

Јадранка Јовановић Привродски, Ивана Kавечан
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад
Медицински факултет, Универзитет у Новом Саду

УВОД

Педијатар се свакодневно сусреће са бројним генетички условљеним 
стањима. Познавање основних генетичких принципа и праћење нових сазнања 
до којих се дошло унапређењем нових технологија неопходно је ради спознаје 
етиологије болести, патогенетских механизама, клиничких манифестација бо-
лести, корелације генотип-фенотип и савремених могућности лечења. 

По рођењу детета, већ у порођајној сали, педијатар се сусреће са потре-
бом да препозна стања која могу бити генетички узрокована. Како поједина 
генетички условљена стања могу бити летална и значајно угрозити живот но-
ворођеног детета, важно је да их педијатар на рођењу детектује како би се пра-
вовремено реаговало и применила адекватна терапија. Тако, на пример, педија-
тар се сусреће са потребом да препознаје синдроме који су узроковани хромо-
зомским аномалијама (Даунов синдром, Едвардсов синдром, Патау синдром, 
Тарнеров синдром, и са другим синдромима), као и да детектује конгениталне 
аномалије, хипотонију и друга стања која могу имати генетичку етиологију. Пе-
дијатар је све чешће укључен и пре рођења детета у праћење одређених стања, 
у случају пренатално детектованих конгениталних аномалија, код интраутеру-
сног застоја раста и других и треба да познаје основне принципе и могућности 
пренаталне дијагностике (1-3).

Педијатар би требало да познаје основне принципе неонаталног скрининга 
и да зна да скриниг у генетици подразумева примену теста код особа без зна-
кова и симптома болести у циљу откривања наследних болести које се могу 
лечити како се не би испољиле неповољне и иреверзибилне манифестације, 
као и да је правовремено лечење од суштинског значаја за ток и исход болести. 
Скрининзи који се спроводе у Србији су скрининг за детекцију особа захваће-
них хиперфенилаланинемијом и скрининг конгениталне хипотиреозе. У поје-
диним регијама се спроводи и скрининг цистичне фиброзе (4). Педијатар је део 
мултидисциплинарног тима који учествује у лечењу и медицинском праћењу 
особа захваћених обољењима која су детектована скринингом заједно са гене-
тичарем, пулмологом, ендокринологом и лекарима других специјалности. 

Праћењем раста и развоја детета педијатар је у прилици да у свакодневном 
раду детектује особе које одступају од нормалног раста и развоја. Код све деце која 
одступају од нормалног раста и развоја и код деце која касне у психомоторичком 
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развоју, педијатар је први који је у прилици да посумња на генетичку етиологију 
таквог стања. Педијатар треба да зна да препозна Тарнеров синдром, Клинефелте-
ров синдром, Прадер Вилијев синдром, Марфанов синдром, неурофиброматозу, 
скелетне дисплазије, Крузонов синдром, Сотосов синдром, Поландов синдром, 
гликогенозе, целијакију и друге чешће синдроме и болести.

Педијатар треба да зна да препозна и урођене болести метаболизма које је 
могуће лечити савременом ензимском супституционом терапијом као су: Хар-
леров синдром, Хантеров синдром, Морквио синдром, Фабријево обољење, Го-
шеова болест и друга. 

Код ретких наследних обољења која су врло комплексна, клинички знаци 
се врло често јављају у педијатријском узрасту. Отуда се педијатар у пракси 
сусреће са потребом спровођења дијагностике ретких наследних обољења, 
лечења и медицинског праћења болесника. Потребно је да уме да спроведе и 
да је упознат са основним и проширеним дијагностичким процедурама, укљу-
чујући и флуоресцентну in situ хибридизацију, микроареј, секвенцирање, ана-
лизу генома и друго. Педијатар се у пракси сусреће са обољењима која имају 
хетерогену етиологију и треба да зна да генетички условљена обољења могу 
имати сличну клиничку слику а да су узрокована мутацијама на различитим 
хромозомимима у различитим генима, као и да поједине форме болести могу 
имати више типова и подтипова. 

Клинички постављена дијагноза се употпуњује молекуларном дијагности-
ком која је потребна ради потврде клиничке дијагнозе и ради правилног 
приступа мониторовању, потребној додатној дијагностици и лечењу, али јoш 
увек није могуће ову дијагностику спровести без анализе комплетног генома, 
што изискује велика материјална средства. 

Педијатар зна да је за бројна обољења могућа пренатална дијагностика, а за 
у поједина и преимплантациона пренатална дијагностика (5-8).

Новијим спознајама епигенетичких принципа, установљено је да бројна стања 
имају епигенетички условљену етиологију на коју може да се утиче променом жи-
вотног стила, начином исхране и избегавањем штетних утицаја околине (9).

ЗАКЉУЧАК

Педијатар се свакодневно сусреће са генетички условљеним обољењима и 
унапређење његовог знања из ове области допринеће раном постављању  дија-
гнозе и лечењу оболеле деце.
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2.2. НОВА ЕРА У ДИЈАГНОСТИЦИ У 
ПЕДИЈАТРИЈСКОЈ ПРАКСИ У СРБИЈИ: 
СЕКВЕНЦИРАЊЕ КЛИНИЧКОГ ЕГЗОМА

Соња Павловић
Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Београд

Генетика и геномика су данас потпуно интегрисане у медицинску праксу. Ве-
лики број молекуларно-генетичких маркера већ се користи у клиничкој пракси за 
дијагнозу, прогнозу и праћење болести, за пресимптоматску процену ризика од 
оболевања и адекватан избор терапије. Секвенцирање нове генерације (НГС) обух-
вата различите методе које омогућавају секвенцирање великих фрагмената ДНК 
са великом тачношћу, а за веома кратко време. Данас су најчешће у употреби НГС 
панели као што је онај којим се може анализирати тзв, „клинички егзом“, који омо-
гућава анализу кодирајућих региона око 5000 гена који су до сада повезани са кли-
ничким манифестацијама. Од 2014. године НГС технологија се у Србији користи 
за дијагностику у педијатрији. У оквиру панела “клинички егзом“ формирани су 
субпанели који су омогућили потврду дијагнозе код великог броја пацијената обо-
лелих од моногенских обољења, као и код оних чија је клиничка слика била нејасна. 
Код дијагностике методом НГС неопходна је блиска сарадња лекара и генетичара. 

ГЕНОМ И ЕГЗОМ

Геном представља комплетну ДНК која се налази у ћелији једног организма. Он 
представља књигу у којој су записане све особине човека, па и оне које се тичу здра-
вља и болести. У геному човека постоји око 23 000 гена, који представљају делове 
молекула ДНК који се преводе у аминокиселине протеина. Међутим, и унутар гена 
постоје фрагменти ДНК који не кодирају аминокиселине. Називају се интрони и 
имају улогу регулатора. За разлику од њих, егзони су делови гена који кодирају про-
теине. Егзом представља комплетан запис у ДНК који се налази у егзонима. 

ТЕХНОЛОГИЈА СЕКВЕНЦИРАЊА НОВЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ 
– NEXT GENERATION SEQUENCING (НГС)

Последњих неколико година је дошло до суштинског превазилажења Санге-
рове методе секвенцирања ДНK, која се зове и „секвенцирање прве генерације“. 
Упркос великој прецизности и економичности Сангерове методе секвенцирања, 
количина информације која може да се добије из секвенцирања је ограничена на 
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100 000 нуклеотида по реакцији. Самим тим, овај приступ драстично ограничава 
модерна истраживања људског генома.

Студије људског генома имају за циљ да детектују и уведу у каталог варијан-
те у једном нуклеотиду (енг. single nucleotide variant, SNV) и варијантне понов-
ке (енг. simple sequence repeats, SSR), одреде њихову корелацију са фенотипском 
разноврсношћу и одреде функционалност разних геномских региона, како би 
се све то искористило у формирању персонализованог геномског профила који 
се може користити у медицинској дијагностици, прогнози, и персонализова-
ним приступима терапији. Сангеровом методом су успешно сачињене прве 
мапе људског генома према којима се сви остали подаци обрађују. Међутим, 
велики трошкови и техничка ограничења Сангерове методе су довели до пот-
ребе за стварањем методе која би могла за кратко време и по ниској цени да 
обезбеди велику количину података. Са том идејом као водиљом, настале су 
технологије „секвенцирања нове генерације“ (НГС) (1). НГС технологија омо-
гућује прецизно масивно паралелно секвенцирање великог броја ДНK секвен-
ци (чак и целог генома) у кратком временском периоду (до неколико дана). 

Појам НГС обухвата неколико приступа које су развиле различите ком-
паније, а свима је заједничка припрема матрице за секвенцирање, секвенци-
рање матрице и детекција сигнала, као и финална анализа података биоинфор-
матичким алатима. Све НГС методе прате сукцесивну уградњу обележених 
нуклеотида на имобилизоване молекуле матричне ДНK, али се веома разли-
кују у погледу припреме матрице и њене имобилизације, као и врсте и детек-
ције сигнала. 

Почетни материјал је обично дволанчана геномска ДНK из крви, мада то 
може бити и ДНK из ћелија у култури, парафинских узорака ткива, различитих 
биопсија ткива. Узорак такође може бити и реверзно преписана РНK, слободна 
циркулишућа ДНK или РНK у крви и друго. 

Метода НГС омогућава паралелно секвенцирање више хиљада кластера у 
којима се налазе умножени региони ДНK. То омогућава да се региони прочи-
тају више стотина пута, што доприноси тачности и омогућава велику брзину 
очитавања. Метода НГС је од велике помоћи у клиничкој дијагностици, јер 
може послужити за откривање нових промена у генима узрочницима моно-
генских обољења, постављању дијагнозе ретких болести, као и код откривања 
генетичких промена код болести чији је узрок непознат. НГС се користи код 
детекције генетских аномалија плода током трудноће, као и у пренаталној 
дијагностици. Посебно треба нагласити да је, захваљујући овој методи, пре-
концепцијско тестирање постало доступно будућим родитељима. Потенцијал 
НГС методе је огроман, и ова технологија ће свакако померити границе дана-
шњих дијагностичких и истраживачких могућности. 

Да бисмо разумели како гени функционишу, међусобно интерреагују и уп-
рављају функционисањем живих бића, те открили комплексне генотип-фено-
тип корелације и клинички релевантне патолошке промене, неопходно је да 
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се стекну сазнања о различитим функционалним генетичким елементима, ин-
дивидуалним геномским варијацијама, обрасцима генске експресије, генским 
епистатичким интеракцијама и комплексним комуникацијама између гена и 
околине. Ова количина података се једино може обезбедити коришћењем је-
фтиних и ефектних технологија базираних на НГС. Врата геномске медицине, 
захваљујући НГС технологији, широм су отворена (2).

СЕКВЕНЦИРАЊЕ КЛИНИЧКОГ ЕГЗОМА

НГС се може косристити за читање целог генома (комплетне секвенце 
ДНК) или само егзома, секвенце ДНК која кодира протеине, а дизајнирани су 
и панели за циљано секвенцирање одређених гена који омогућавају откривање 
генетских варијација карактеристичних за одређене болести или процесе зна-
чајне за патогенезу болести (3). Читање целог генома је за сада превише скупо, 
а и наша знања су недовољна да би овај приступ био применљив у клиничкој 
пракси. Због тога су најчешће у употреби панели као што је онај којим се може 
анализирати тзв, „клинички егзом“, који омогућава анализу кодирајућих ре-
гиона око 5000 гена који су до сада повезани са клиничким манифестацијама. 

СЕКВЕНЦИРАЊЕ КЛИНИЧКОГ ЕГЗОМА У 
ПЕДИЈАТРИЈСКОЈ ПРАКСИ СРБИЈЕ

Наша искуства са НГС технологијом повезана су са платформама за секвен-
цирање на апарату Illumina MiSeq (Illumina, SAD). TruSight One панел за НГС 
(Illumina, SAD) који служи за анализу „клиничког егзома“, што значи да омо-
гућава паралелно секвенцирање ~62.000 егзона из 4813 гена (~12 Mb), који 
су до сада повезани са најразличитијим клиничким фенотиповима. Резултат 
секвенцирања је детекција генетичких варијанти у оквиру 4813 гена (4). Вели-
ки број података који се добија НГС анализама, захтева моћне биоинформа-
тичке алатке. Анализа података добијених секвенцирањем нове генерације ко-
ришћењем TruSight One платформе је приступачна и генетичарима и лекарима. 
Анализа података започиње тако што се генерише тзв. ВЦФ фајл (енг. variant 
call format, VCF) који се потом анализира употребом софтвера VariantStudio 
(Illumina,SAD). Овај софтвер прикупља информације из различитих база по-
датака, користи их за анотацију добијених резултата, класификује варијанте 
на основу биолошког значаја, даје информацију о потенцијалном утицају ва-
ријанте на протеински продукт, као и фреквенцију заступљености детектоване 
варијанте у различитим популацијама. Софтвер је тако дизајниран да обухвата 
велики број филтера који омогућују брже и једноставније анализирање добије-
них резултата.
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Моногенске болести су узроковане променама у једном гену, при чему један 
исти синдром може бити узрокован променама у различитим појединачним 
генима. Промене могу бити на различитим позицијама у гену, тако да је увек 
потребно утврдити тачну природу и позицију промене код сваког пацијента. 
Kоришћењем НГС метода детекције промена у генима могуће је поставити та-
чну дијагнозу код ових пацијената. Данас је позната генетичка основа многих 
обољења. За све њих се може поставити дијагноза коришћењем НГС метода. 
Још је значајније што је на тај начин омогућена пренатална дијагностика у по-
родицама са оболелим дететом, што може да им обезбеди будуће здраво по-
томство. Преконцепцијско генетичко тестирање је намењено будућим роди-
тељима који могу да сазнају да ли су носиоци промена у генима које су узроч-
ници наследних болести, укључујући и моногенске конгениталне аномалије. 
Уколико су носиоци, будућим родитељима је доступна пренатална дијагности-
ка и у првој трудноћи, што омогућава здраво потомство, упркос генетичком 
оптерећењу у тој породици. Наиме, без анализе генетичког профила родитељи 
сазнају да су носиоци генетичких промена тек пошто добију прво болесно 
дете и тек после тога се анализира њихов генетички профил, како би им била 
доступна пренатална дијагностика у следећим трудноћама. Преконцепцијско 
генетичко тестирање омогућава пренаталну дијагностику и у првој трудноћи, 
обезбеђујући породицама потпуно здраво потомство.

Од 2014. године, од када се НГС користи за дијагностику у педијатријској 
пракси у Србији, урађено је више стотина анализа које су омогућиле поста-
вљање тачне дијагнозе и избор правог метода лечења (5). За велики број ретких 
болести дизајнирани су и панели за дијагностику, тако да се до дијагнозе долази 
у току једног дана. Тако, на пример, панел за дијагностику примарне цилијар-
не дискинезије садржи 34 гена, за моногенски дијатебетес адултног типа код 
младих (MODY) 13 гена, панел за митохондропатије 140 нуклеарних гена. Дија-
гноза булозне епидермолизе се поставља на основу анализе 14 гена, а гликоге-
нозе на основу анализе 20 гена. У нас су још дијагностиковани методом НГС 
и следећа обољења: пропионска ацидурија, метилмалонска ацидемија, МСУД 
(maple siryp urine disease), хронична грануломатозна болест, синдром Heimler, 
синдром Shwachman–Diamond, остеогенезис имперфекта, ахондроплазија и сл.

Код дијагностике методом НГС неопходна је блиска сарадња лекара и ге-
нетичара. Наиме, у свакој анализи се детектује велики број варијанти у генима 
које нису повезани са болешћу. Да би се открила генетичка основа болести, 
не следи се хипотетичка дијагноза, већ прецизно окарактерисани симптоми. 
Постоји више база података које повезују одређене симптоме са променама у 
генима. Завршну анализу резултата и потврду дијагнозе увек даје лекар. 

Фасцинантни напредак методологије молекуларне генетике донео је могућ-
ност тачне детекције било које промене у генима за кратко време. Дијагностич-
ка одисеја за ретке болести од неколико година се скратила на неколико недеља. 
Осим тога, генетичка тестирања су постала доступна свима. Цена анализе је 
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сваким даном све нижа (креће се од 100 до 1000 евра). Педијатри би требало да 
размотре НГС генетичку анализу када постоји клиничка недоумица или када 
је у питању сумња на генетички хетерогену болест. 

НГС представља основу за персонализовану медицину (6). Утврђује се та-
чан узрок болести код сваког пацијента, што је основа за каузалну терапију, 
било да она већ постоји или је молекуларни терапеутик у фази преклиничких 
или клиничких испитивања.
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2.3. ГЕНЕТИЧКИ СИНДРОМИ СА 
ПРЕКОМЕРНИМ РАСТОМ

Ивана Кавечан, Јадранка Јовановић Привродски
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад
Медицински факултет, Универзитет у Новом Саду

УВОД

Раст је резултат мултифакторских утицаја и комплексних процеса, као и 
значајног удела генетичких чинилаца. Синдроми са прекомерним растом пред-
стављају хетерогену групу поремећаја насталих услед прекомерне пролифера-
ције ткива или органа. Већина синдрома са прекомерним растом настаје као 
последица повећаног броја ћелија, хипертрофије, повећања интерстицијума 
или комбинацијом наведених фактора. 

Прекомеран раст може бити присутан на рођењу или се развити постна-
тално, може бити дифузан или фокалан, симетричан или асиметричан, про-
гресиван или статичан. Може захватати један или више герминативних слојева 
(ектодерм, мезодерм, ендодерм). 

Како је код великог броја различитих генетичких синдрома уочен прекоме-
ран раст, проучавањем генетичке етологије установљено је да између поједи-
них синдрома постоји повезаност, и то кроз заједнички образац раста, чешћу 
појаву конгениталних аномалија, чешће јављање поремећаја неуролошког 
развоја и когнитивних способности, а код већине ових синдрома повећан је 
ризик od туморa. Велики напредак постигнут је идентификацијом генетичких 
узрока, спознајом основних патофизиолошких механизама и увидом у регу-
лацију раста ткива. Детектоване су карактеристичне и мање карактеристичне 
(ретке) манифестације обољења, те је идентификацијом генетичког узрока и 
повезивањем са клиничким манифестацијама обољења, за поједина обољења 
омогућена корелација генотип- фенотип (1,2).

Појединачно посматрано, одређени синдроми са прекомерним растом се 
ретко јављају, али када се посматрају као група обољења, инциденција ових 
поремећаја је много чешћа и педијатар се у свакодневном раду сусреће са овим 
синдромима. У данашње време синдроми са прекомерним растом се много 
чешће дијагностикују него раније, што се приписује све већем броју новоиден-
тификованих ентитета. Садашње знање генетичке основе појединих синдрома 
је веће. Педијатар се у свакодневном раду сусреће са проблемима дијагностике, 
лечења и медицинског праћења болесника који су захваћени синдромом пре-
комерног раста.
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ДЕФИНИЦИЈА ПРЕКОМЕРНОГ РАСТА

Синдроми са прекомерим растом се дефинишу као појава телесне виси-
не (ТВ), телесне масе (ТМ) и/или обима главе (ОГ) преко 97. перцентила или 
прелазе 2-3 стандардне девијације (СД) према номограмима за одговарајући 
узраст и пол у одређеној популацији. Прекомерни раст може захватати цело 
тело, утицати на линеаран раст и довести до прекомерне ТВ, или може захва-
тати само једну регију (хемихиперплазија, макроцефалија, макродактилија) и 
довести до асиметричног и диспропорционалног увећања само те регије (1-6). 

KЛАСИФИКАЦИЈА

Синдроми са прекомерним растом могу бити у виду генерализованог преко-
мерног раста – када су сви/или већина параметара преко 2 или преко 3 СД, у 
зависности од пола и узраста. Друга велика група синдрома се односи н синд-
роме са парцијалним, локализованим или региналним прекомерним растом у 
којиама су једнa или неколико регија тела захваћенo прекомерним растом. 

Примери „правих“ генерализованих синдрома са прекомерним растом су 
Beckwith-Wiedemann синдром, Sotos синдром, Weaver  синдром, Simpson-Golabi-
Behmel синдром, Bannayan-Riley-Ruvalcaba  синдром, као и ендокринолошка 
стања несиндромског прекомерног раста. Парцијални прекомерни раст се 
односи на соматске генетичке или епигенетичке промене, и захвата само од-
ређена ткива (мозаицизам), као нa пример Klippel-Trénaunay синдром, Proteus 
синдром, липоматозна макродистрофија и хемихиперплазија. У овој групи по-
ремећаја често постоје и васкуларне малформације (7). 

Диференцијална дијагноза повећаног раста се процењује и у односу на 
време почетка прекомерног раста. Пренатални почетак прекомерног раста 
имају следећи синдроми: Beckwith-Wiedemann синдром, Simpson-Golabi-Behmel 
синдром, Sotos синдром, Weaver  синдром, Marshall-Smith синдром и Perlman 
синдром. Marshall-Smith синдром и Perlman синдром треба разликовати од 
повећаног раста новорођенчади рођене од мајки са дијабетесом као и од ли-
подистрофије. Група синдрома са постнаталним почетком је варијабилна, и 
укључује нормалне варијанте раста, гојазност, ендокринопатије, хромозомске 
поремећаје, синдром фрагилног X хромозома, неурофиброматозу, синдром 
PTEN хамартом тумора, поремећајe везивног ткива и друго.

Поједине класификације се заснивају на молекуларној основи поремећаја. 
Као подгрупe синдрома са прекомерним растом описују се следеће:
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1. „RAS-опатије“, су развојни синдроми узроковани герминативном мута-
цијом гена из подгупе „RAS“ гена и активирајуће протеинске киназе који 
контролишу сигналну трансдукцију. Синдроме ове групе карактерише 
различит степен интелектуалног дефицита, дисморфија лица, захваћен 
кардиоваскуларни систем, кожне манифестације и предиспозиција ка 
малигнитету у појединим случајевима. 

2. „PTEN-опатије“. Ген PTEN је ген супресор тумора који је укључен у 
контролу инхибиције пролиферације и програмиране ћелијске смрти. 
Генетичка и епигенетичка инактивација PTEN гена се често налази у 
различитим туморима. PTEN је инхибитoр АКТ1 гена, онкогенетич-
ке киназе која врши снижење PI3K који контролише пролиферацију и 
преживљавање ћелије. 

3. АКТ/PI3K/мТОR каскада активира PIK3CA онкоген, који је одговоран 
за различите туморе. PIK3CA контролише начин на који расту ћелије 
и ткива. Мутације овог гена доводе до тога да ћелије захавећног ткива 
настављају да расту бржим темпом него што је нормално, а контролори 
раста нису исправно контролисани уобичајеним механизмима (6-10). 

У табели 1 наведени су неки од најважнијих синдрома са прекомерним 
растом са којима се педијатар сусреће у пракси и манифестују се фенотипски 
уочљивим прекомерним соматским растом, могу имати висцеромегалију, а 
поједини могу имати васкуларне аномалије. Деца са генерализованим преко-
мерним растом су крупна на рођењу или постнатално имају прекомеран раст 
или неку од комбинација прекомерне ТМ, висине и/или већег ОГ на рођењу 
или постнатално.

Поједини синдроми имају наследни карактер, док синдроми који имају фо-
калну експресију имају соматску мутацију експримовану само у захваћеном 
ткиву у мозаичној форми. Једно од могућих објашњења је постојање тзв. „ле-
талних гена“, на пример, конституционална експресија мутација у герминатив-
ним ћелијама би била летална да је захватила цело тело и стога је виђамо само 
мозаично експримовану. 

Време настанка мутације је веома важно за фенотипску експресију. Уколи-
ко се мутација експримује раније, фенотипска експресија ће бити израженија 
и већи је ризик да ће захватити више герминативних слојева (ендодерм, екто-
дерм, мезодерм). Соматска мутација настаје због клоналне експанзије мутира-
не вијабилне ћелије која настаје током пренаталног или постнаталног живота. 
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Табела 1. Синдроми прекомерног раста 
Хромозом Синдром Ген Симптоми Ризик појаве 

тумора
Хромозом 2
2q37.1

Perlman синдром 
(ОМИМ: # 267000)

хамартоми бубрега 
нефробластоматоза  
фетални гигантизам 
асцитес фетуса  
макрозомија 

Вилмсов тумор

Хромозом 5
5q13.3 Klippel-Trénaunay 

(ОМИМ: %149000)
PIK3CA капиларна маллформација 

прекомерни раст меког ткива
васкуларне малформације 

5q14.3 Parkes Weber
(ОМИМ: 608355)

RASA 1 капиларна малформација
aртеријско-венске малформације
мекоткивни прекомерни раст 

5q35.2-q35.3 Sotos
(ОМИМ #117550)

NSD1 макроцефалија  
висока линија косе на челу  
зашиљена брада
поремећаји неуроразвоја 
сколиоза 
вентрикуломегалија

2-3%

Хромозом 7
7q36.1 Weaver 

(ОМИМ: # 277590)
EZH2 висок раст

убрзана коштана старост  
проблеми неуроразвоја 
хипертелоризам
камптодактилија
хоризонтална линија на бради

око 5%

Хромозом 9
9q21 Sturge-Weber

(ОМИМ: 185300)
GNAQ капиларна малформација лица

глауком 
лептоменингеална ангиоматоза ЦНС 
прекомеран раст костију и меког ткива

Хромозом 10
10q23.31 Bannayan-Riley-Ruvalcaba

(ОМИМ: 153480)
PTEN макроцефалија 

липоми 
пегавост пениса 
интестинални хамартоми

церебеларни 
ганглиоцитом

10q23.31 Proteus 
(ОМИМ: 176920)

PTEN

Хромозом 11
11p15.5 Beckwith-Wiedemann 

(OMИМ: # 130650)
ICR1 
H19 
KCNQ1OT1 
CDKN1C

макроглосија 
невус фламеус лица
прематуритет 
хипогликемија
нефромегалија 
монозиготни близанци

7.5%
ембрионални 
тумори
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Хромозом Синдром Ген Симптоми Ризик појаве 
тумора

UPD 11p15.5 Изолована хемихиперплазија 
(ОМИМ: %235000)

KCNQ1OT1 хемихипертрофија Вилмсов тумор

Хромозом 17
17q11.2 Неурофиброматоза типа 1 

(ОМИМ: # 162200)
NF1 café au lait  

неурофиброми
3-15% 
малигни тумор 
овојница 
периферног 
нерва 

Хромозом 22
22q12 Неурофиброматоза типа 2  

(ОМИМ: 101000)
NF2 тумори кранијалних нерава

менингеоми
шваноми

X хромозом
Xq26 Simpson-Golabi-Behmel 

(ОМИМ: # 312870)
GPC3 макроглосија 

грубе црте лица 
прекобројне мамиле 
хипоплазија нокта другог прста 
дијафрагмална хернија 
хипогликемија

7.5% 
ембрионални 
тумори

ДИЈАГНОСТИКА

Клинички постављена дијагноза се употпуњује молекуларном дијагности-
ком која је потребна ради потврде клиничке дијагнозе и ради правилног 
приступа мониторовању и потребној додатној дијагностици и лечењу. 

Мутације се могу идентификовати преко ћелија у периферној крви код ге-
нерализованих синдрома прекомерног раста који су узроковани моногенском 
мутацијом. У случају парцијалног прекомерног раста дела тела, мутација се 
идентификује у биопту дела ткива захваћеног прекомерним растом. Панел гена 
који се примењује за детекцију више мутација у једној анализи је: (NGS panel, 
8 gena): AKT1  (14q32.33); AKT3  (1q43-44); MTOR (1p36.22); PIK3CA  (3q26.32); 
PIK3R2 (19p13.11); PTEN (10q23.31); TSC1 (9q34.13); TSC2 (16p13.3). Анализи-
рају се и захваћено ткиво и периферна крв - за компаративну анализу. 

Анализа комплетног генома (Whole genome sequencing) код пацијената са 
фенотипом прекомерног раста, када је претходно тестирање за познате синд-
роме негативно, омогућава детекцију других гена који утичу на прекомерни 
раст (8-11). 
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ЛЕЧЕЊЕ

Специјалисти који су укључени у дијагностику и третман особа захваћених 
синдромом прекомерног раста су: педијатар, генетичар, интерниста, дерматолог, 
радиолог, хирург (ОРЛ, пластични, васкуларни, општи), хематолог и онколог, 
ортопед, гинеколог, кардиолог, анестезиолог, гастроентеролог, неуролог, орто-
донт, психијатар. Терапијске могућности су хируршко одстрањење, липосукција, 
интервентна радиологија. За сада нема специфичне клиничке фармакотерапије. 
Потребно је праћење болесника због повећаног ризика од малигнитета. Када се 
открију и остали механизми који утичу на раст, очекују се циљане фармакотера-
пије и терапије усмерене на функцију специфичних гена (12,13).

ЗАКЉУЧАК

Пренатална дијагностика, укључујући и преимплантациону дијагностику 
су могуће за све синдроме са познатом детектованом мутацијом. Соматски му-
тациони скрининг је такође могућ. Педијатар чини важну карику мултидисци-
плинарног тима који је укључен у дијагностику, праћење и лечење особа зах-
ваћених синдромима са прекомерним растом. 
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3.1. КАДА ПОСУМЊАТИ НА ЛЕУКОДИСТРOФИЈЕ

Слободан Обрадовић
Педијатријска клиника Клиничког центра Крагујевац
Медицински факултет, Универзитет у Крагујевцу

Демијелинизирајуће болести или леукодистрофије, обухватају широк 
спектар наследних неуродегенеративних поремећаја који утичу на интегри-
тет мијелина у мозгу и периферним нервима. Већина ових поремећаја спада 
у једну од три категорије: лизозомске болести, пероксизомални поремећаји и 
митохондријске болести (до сада описано 150). Свака леукодистрофија има 
препознатљиве клиничке, биохемијске, патолошке и радиолошке каракте-
ристике (Табела 1).

Табела 1. Болести које се убрајају у леукодистрофије
Лизозомске болести Пероксизомални 

поремећаји
Митохондријске болести

*Метахроматска 
леукодистрофија

*Х везана 
адренолеукодистрофија

*Дефекти b - оксидације 
масних киселина

*Krabbeova болест *Zellvegerov синдром *Leighоv синдром
*Неуронска 
цероидна липофусциноза

*Refsumova болест - 
инфантилни тип

*Миоклонична епилепсија с 
чупаво-црвеним влакнима 
(МЕРРФ)

Основу поремећаја беле масе чине поремећаји у синтези или катаболизму 
мијелина услед урођених ензимских дефеката. Заједничке клиничке одлике 
леукодистрофија укључују неуролошко погоршање након периода нормалног 
развоја, са доминантним погоршањем моторичке функције, бар у почетку, уз 
конвулзије код раног инфантилног облика болести. Подједнако оболевају деца 
оба пола (аутозомно рецесивно наслеђивање), осим код адренолеукодистри-
фије (x везано наслеђе). Најчешће су захваћена два или више органска система, 
а прогресија болести је постепена и спора (1-5).

Према узрасту, у зависности од почетка јављања првих симптома, раз-
ликује се: неонатални, рани инфантилни (од 6. месеца до краја прве године), 
касни инфантилни (између 1. и 2. године), јувенилни (између 5. и 8. године 
живота) и адултни облик (после 8. године). Неонатални облик одликују теш-
ки неуролошки поремећаји већ по рођењу. Код раног инфантилног облика, 
после трећег месеца живота, одојче постаје хипотонично, са наступима плача 
и иритабилности, а чести су проливи, повраћање, одбијање хране и ненапре-
довање. Потом долази до брзог психомоторичког пропадања, хипертоније, 
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хиперрефлексије, оштећења вида, а крајем прве године живота могући су и 
различити епилептички напади. До смртног исхода најчешће долази у другој 
или трећој години живота. Код касног инфантилног облика долази до посте-
пеног поремећаја хода и говора, јављају се епизоде узнемирености, атаксија 
и психомоторички застој и на крају хипертонија и ригидитет. Могу се јавити 
епилептички напади, атаксија, пигментна дегенерација ретине или атрофија 
оптичког нерва. Смртни исход обично настаје крајем прве декаде живота. 
Јувенилни облици почињу клинички да се испољавају између треће и осме го-
дине живота поремећајем понашања и памћења, емоционалном лабилношћу, 
поремећајем хода, пирамидним и екстрапирамидним (1).

Праћењем 122 деце са наследном леукодистрофијом до 18. године живо-
та установљено је: 49% болесника је имало епилепсију, 43% је захтевало гас-
тростому, а 32% је имало тешку развојну регресију. Морталитет је био 34%. 
Просечни узраст у тренутку смрти био је 8,2 године. Коначна дијагноза је 
постављена код 51% болесника. Најчешће су дијагнстиковане: метахроматска 
леукодистрофија (8,2%), митохондријалне болести (4,9%), и адренолеукоди-
строфије (4,1%). Ендокрине абнормалности и хипоплазије малог мозга уоче-
не су код 15% болесника (4).

Kод сумње на леукодистрофију урадити: детаљан неуролошки, офталмо-
лошки и аудиолошки преглед. Неурорадилошко испитивање (МР, МР спектро-
скопија) може показати два типа абнормалности мијелина: хипомијелинацију 
(незрелу мијелинацију) или оштећење већ формиране беле масе. Електрофизи-
олошка дијагностика може указати на електрична пражњења (ЕЕГ), оштећења 
видних и слушних путева (ВЕП, БЕРРА). Метаболичка испитивања укључују: 
оксидативну фосфорилацију (из ткива) код митохондријалних болести, ен-
зимске дефекте код лизозомских болести, ниво фитанске и пипеколинске ки-
селине у плазми код пероксизомалних болести. Генетска испитивања леукоди-
строфија и наследних леукоенцефалопатија врше се различитим молекулар-
ним генетичким тестовима (амплификације или хибридизације, метилације и 
секвенционирање генома). 

ЗАКЉУЧАК

Клиничке одлике леукодистрофија манифестују се неуролошким погор-
шањем након периода нормалног развоја, посебно регресијом моторичке 
функције. Најчешће су захваћена два или више органских система, а прогресија 
болести је постепена и спора. Сумњу треба потврдити радиолошки и циљаним 
скрининг тестовима.
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3.2. СЕЛЕКТИВНИ СКРИНИНГ УРОЂЕНИХ 
БОЛЕСТИ МЕТАБОЛИЗМА

Маја Ђорђевић, Адријан Сарајлија, Сања Грковић
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије 
„Др Вукан Чупић“, Београд
Медицински факултет, Универзитет у Београду

Циљ скрининг тестова у педијатрији, као и у другим областима медицине, 
јесте да се након раног откривања болести започне терапија која битно мења 
природни, неповољни ток болести. Најбољи резултати лечења постижу се када 
се болест дијагностикује у периоду пре првих симптома. Учесталост болести која 
се открива на овај начин мора да буде довољно висока да би оправдала трошкове 
великог броја анализа. Осим тога, метода за анализу мора да буде једноставна, 
етички прихватљива, довољно поуздана и са мало лажно позитивних резултата. 
У нашој земљи, од урођених болести метаболизма (УБМ), масовним неонатал-
ним скринингом открива се фенилкетонурија (ПКУ) у оквиру обавезног дела 
програма здравствене заштите деце. Број урођених болести метаболизма које 
једноставно могу да се открију је велики, мада степен поузданости анализа није 
довољно висок као код ПКУ. Данас се у великом броју развијених држава око де-
сет УБМ откривају масовним скринингом новорођенчади. Узимање узорка крви 
се обавља у трећем дану живота, најраније 48 сати након рођења (1). С обзиром 
на чињеницу да скриниг у узрасту новорођенчета не обухвата веђину УБМ у 
нашој земљи, на ове болести треба мислити у свим узрастима.  

ПРИНЦИПИ СЕЛЕКТИВНОГ СКРИНИНГА 
УРОЂЕНИХ БОЛЕСТИ МЕТАБОЛИЗМА

Селективни скрининг УБМ је усмерен на болеснике код којих се на основу 
клиничке слике, патолошких биохемијских и других маркера постави сумња 
на ове болести. Добро познавање метаболичких путева у организму, правилно 
узимање узорака ткива (крв, цереброспинална течност, урин и друго), физи-
олошке промене концентрације метаболита приликом гладовања или тестова 
оптерећења, пресудни су за тумачење добијених резултата. Дефинитивна дија-
гноза се поставља мерењем ензимске активности или молекуларно генетичким 
анализама (2,3,4). 
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КЛИНИЧКА СЛИКА

Клинички симптоми и знаци који могу да усмере испитивање на УБМ јесу: 
учестало или рецидивантно повраћање, енцефалопатија, конвулзије, прогре-
сивна ментална ретардација, ненапредовање, холестаза са или без хепатомега-
лије, кардиомиопатија, поремећаји срчаног ритма, краниофацијална дизмор-
фија и друго. Треба имати у виду да се ови симптоми јављају и код других боле-
сти (инфекције, асфиксија, интракранијална хеморагија) које треба искључити 
пре разматрања УБМ (2,3,4). 

БИОХЕМИЈСКИ МАРКЕРИ И ДРУГА ИСПИТИВАЊА

Најчешће коришћени биохемијски маркери јесу: гликемија електролити, 
pH крви и мокраће, лактат и амонијак. Налаз на очном дну (на пример пиг-
ментна ретинопатија, катаракта, макула боје трешње) и специфичан електро-
енцефалографски запис (на пример, семипериодицитет, хипсаритмија, при-
суство такозваних четкастих таласа) могу да укажу на УБМ. 

Код новорођенчета са хипогликемијом, ацидозом и кетонима у мокраћи 
треба искључити органске ацидемије и гликогенозе. Код деце од другог месеца 
живота са хипогликемијом и хипокетонуријом, осим хиперинсулинизма тре-
ба разматрати поремећаје бета оксидације масних киселина у митохондријама. 
Повишене концентрације трансаминаза се виђају код гликогеноза, Вилсоно-
ве болести, интолеранције фруктозе, болести лизозома и поремећаја циклуса 
уреје. Повишена концентрација мокраћне киселине постоји код деце са глико-
генозом тип 1, док је снижена концентрација ове киселине карактеристична за 
дефицит кофактора молибдена. Висока концентрација креатин киназе је код 
Помпеове болести, поремећаја оксидативне фосфорилације и поремећаја бета 
оксидације масних киселина у митохондријама (2,3,4).

Хиперлактатемија без хепатомегалије може указати на органске ацидемије, 
поремећаје оксидативне фосфорилације, поремећаје кетолизе и грешке у бета 
оксидацији масних киселина у митохондријама. Ако болесник са повишеним 
концентрацијама млечне киселине у крви има и увећану јетру, разматрају се 
гликогенозе и поремећаји глуконеогенезе. Изолована болест јетре се среће код 
интолеранције фруктозе, тирозинемије типа 1, али и код неких поремећаја бета 
оксидације масних киселина у митохондријама (2,3,4). 

Метаболичка ацидоза са нормалном анјонском разликом, без губитка би-
карбоната столицом, указује на повећани губитак бикарбоната мокраћом. Ово 
стање се виђа код Фанконијевог синдрома у оквиру Фанкони-Бикеловог синд-
рома, цистинозе, метилмалонске ацидурије, тирозинемије тип 1 и других УБМ. 
Метаболичка ацидоза са повећаном анјонском разликом карактеристична је 
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за органске ацидемије, болести оксидативне фосфорилације и дефицијенције 
комплекса ензима пируват дехидрогеназе. У диференцијалној дијагнози ре-
спираторне алкалозе треба разматрати стања са хиперамонијемијом. Повише-
не концентрације амонијака, од неколико стотина mcmol/l, виђају се код ор-
ганских ацидемија и поремећаја оксидативне фосфорилације, док је код при-
марних хиперамонијемија, односно поремећаја циклуса уреје, концентрација 
амонијака у крви преко 1000 mcmol/l (2,3,4). 

Код болесника са УБМ могу се видети и промене у крвној слици. Панци-
топенија се јавља код органских ацидемија, мегалобластна анемија код хомо-
цистинурије, а слика мијелодисплазног синдрома код Пирсоновог синдрома. 
Повишена концентрација хитотриозидазе је карактеристична за болести лизо-
зома, а протеинорахија за Крабеову болести. Мерење концентрације трансфе-
рина у крви је скрининг за поремећаје гликозилације (2,3,4). 

СПЕЦИФИЧНИ БИОХЕМИЈСКИ ТЕСТОВИ

Квалитативни биохемијски тестови који могу указати на УБМ јесу: фе-
рихлоридни тест (маслинасто зелена боја) за ПКУ; 1-нитрозо-2-нафтол за ти-
розинемију типа 1 и ПКУ; цијанид нитропрусидни тест (скраћеница ЦНТ) за 
цистинозу и неке облике хомоцистинурије; толуидин плаво тест за мукопли-
сахаридозе, Марфанов синдром и имперфектну остеогенезу; 2,4 дифенилхи-
дразински тест је позитиван код присуства алфа кето киселина у мокраћи што 
се виђа код органских ацидемија, кетоацидозе и тирозинемије. Антрон тестом 
се откривају нередукујуће супстанце у урину као што су глукоза, галактоза и 
фруктоза (2,3,4). 

Семиквантитативне методе, папирна и хроматографија на танком слоју, 
користе се за одређивање концентрације аминокиселина, органских киселина, 
фенолних киселина, као и моносахарида и дисахарида. Када је антрон тест по-
зитиван индикована је хроматографија шећера у мокраћи (2,3,4). 

ЗАКЉУЧАК

Селективни скрининг урођених болести метаболизма предузима се код бо-
лесника са клиничким знацима који упућују на ове болести. Након добијања 
резултата биохемисјких маркера, одређује се правац даљег испитивања, врше 
се тестови на основу којих се постављају индикације за ензимске и молекулар-
не анализе са циљем постављана дефинитивне дијагнозе. 
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3.3. МИТОХОНДРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
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ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Митохондријске болести су група генетички детерминисаних поремећаја 
код којих постоји поремећај функције митохондрија. Ове органеле присутне 
су у свим ћелијама, с изузетком црвених крвних зрнаца, и имају кључну улогу у 
интеграцији путева интермедијерног метаболизма. Биохемијски процеси који 
се одвијају у митохондријама су бројни а међу њима су најважнији оксидативна 
фосфорилација, оксидација масних киселина, Кребсов циклус, циклус уреје, 
глуконеогенеза и кетогенеза. Физиолошки процеси који зависе од учешћа ми-
тохондрија су термогенеза, метаболизам аминокиселина и липида, биосинтеза 
хема, хомеостаза калцијума и апоптоза (1). 

Генетичке мутације које доводе до настанка митохондропатија могу нас-
тати на нивоу митохондријске ДНК (мтДНК) или нуклеусне ДНК (нДНК). Од 
локализације генетичке промене зависи и образац наслеђивања, који може 
бити матернални (за мутације у мтДНК), аутозомни или X-везани (мутације у 
нДНК). Мутације могу бити наслеђене из претходних генерација, а могу се код 
пробанда јавити и denovo(2). 

Код особа са мутацијама у мтДНК, клиничка презентација (фенотип) зави-
си од релативне заступљености мутираног митохондријског генома у ћелијама, 
односно феномена означеног као хетероплазмија. Ниво хетероплазмије утиче 
на тежину ћелијске дисфункције (2). 

Традиционално су митохондријским болестима сматрани поремећаји ок-
сидативне фосфорилације. Међутим, дефекти Кребсовог циклуса и недостатак 
пируват дехидрогеназе се данас такође сматрају обољењима из овог спектра. 

Митохондријске болести су клинички веома хетерогене и могу се испољити 
у било ком узрасту. Различити органи и ткива могу бити погођени патолошким 
процесом, те ова обољења готово увек имају мултисистемски карактер. Ткива 
која су посебно подложна оштећењу су високо зависна од аеробног метаболи-
зма. Постоје одређени клинички обрасци код митохондријских обољења: Лијев 
(Leigh) синдром (субакутна некротизирајућа енцефаломијелопатија), Алперс–
Хутенлохеров(Alpers-Huttenlocher) синдром, Пирсонов(Pearson) синдром, 
МЕЛАС синдром и др. Хетерогеност клиничких манифестација отежава дијаг-
ностику и терапију ових обољења. Коначна дијагноза зависи од могућности 
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генетичког тестирања уз хистохемијске и биохемијске анализе у узорцима би-
оптираног ткива (1,2). 

Постигнут је значајан напредак у разумевању молекуларне основе мито-
хондропатија. Технологија секвенционирања нове генерације олакшала је и 
убрзала дијагностику, поготово када је узрочна мутација у нДНК. Данас се 
узрочна мутација открива код више од 60% болесника са клиничком сликом 
митохондропатија, док је пре увођења ове технологије мање од 20% болесника 
добијало коначну генетичку дијагнозу (2). 

ЕПИДЕМИОЛОГИЈА МИТОХОНДРИЈСКИХ ОБОЉЕЊА

Преваленција митохондропатија са почетком у детињству (пре 16. године 
живота) се процењује на 5-15:100.000. Најчешћа клиничка презентација мито-
хондропатије у детињству је Лијев синдром, који обухвата 75 различитих моно-
генских ентитета. Преваленција Лијевогсиндрома се процењује на ~2,5:100000 
живорођених. У једномрегиону Канаде овај синдром има 10 пута већу учеста-
лост због “фоундер” мутације у LRPPRC8гену (3). У једнојенглеској студији из-
нета је преваленција митохондријских болести код одраслих особа: а) 9,6 обо-
лелих са мутацијама у мтДНК на 100.000 особа, б) 2,9 оболелих са мутацијама 
у нДНК на 100.000 особа (4). Тренутне процене говоре да би инциденција ми-
тохондропатија могла да износи око 20:100.000 живорођених. Претпоставља се 
да 80% одраслих особа са митохондријском болешћу има узрочну мутацију у 
мтДНК, док је код облика болести са раним почетком јасна доминација мута-
ција у нуклеарном геному (1-4).

ПАТОФИЗИОЛОГИЈА МИТОХОНДРОПАТИЈА

Више од 1500 протеина је укључено у структуру и физиолошке процесе у 
митохондријама. Тринаест протеина кодира мтДНК а све остале кодира нДНК. 
Респираторни ланац обухвата четири комплекса (I-IV) који су састављени од 
бројних субјединица, два носиоца електрона, убикинон (коензим Q10) и ци-
тохром С. Овај систем генерише трансмембрански протонски градијент који 
потом користи комплекс V (АТП синтетаза) како би продуковао АТП. Респи-
раторни ланци се често међусобно удружују у суперкомплексе (респирозоме). 
Дефект једног комплекса може пореметити функцију осталих у једном респи-
розому (1,2).

Хумана митохондријска ДНК је циркуларна, има два ланца који кодирају 
протеине за систем оксидативне фосфорилације, као и 24 РНК молекула укљу-
чена у синтезу интрамитохондријских протеина. У свакој ћелији постоји вели-
ки број копија мтДНК а оболели имају мешавину мутираних и нормалних (wild 
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type) молекула мтДНК. Од њиховог релативног односа зависи тежина клинич-
ке слике. Наслеђивање мтДНА се одвија искључиво матерналним путем (1,2). 

Више од 1500 различитих гена у нуклеусној ДНК кодирају митохондријске 
протеине. Свакодневно се откривају нове мутације у нДНК које доводе до ми-
тохондријских болести, а наслеђивање се догађа аутозомно-рецесивним, ауто-
зомно-доминантним или X-везаним обрасцем. 

Мутације доводе до поремећаја у одржавању мтДНК, процесу транслације, 
хомеостазе самих органела и др. Процес одржавања интегритета мтДНК је на-
рушен када мутације погоде протеине укључене у репликацију мтДНК. Поје-
дине мутације ремете синтезу митохондријских аминоацил-тРНК синтаза што 
зауставља транслацију у митохондријама. Суштинско сазнање се односи на 
кључан утицај нДНК на функцију митохондрија и мтДНА, поготово у сфери 
репликације и одржавања (поправке). Поремећај у овим механизмима доводи 
до акумулације генетичких промена у самој мтДНК, ремећења функције, а по-
некад и драстичног умањења броја (деплеције) митохондрија (1,2). 

КЛИНИЧКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ МИТОХОНДРИЈСКИХ БОЛЕСТИ

Почетак клиничког испољавања митохондријских поремаћаја показује од-
ређену бимодалну правилност: код највећег броја болесника болест починје 
у прве три године живота, док друга, већа група болесника, почетне мани-
фестације испољава између краја адолесценције и четврте деценије. Клинич-
ко препознавање митохондропатија је отежано изузетно широким спектром 
манифестација, односно фенотипова. Најчешће је реч о мултисистемском зах-
ватању, док се ређе сусреће изоловано обољење органа, као што је случај код 
већине оболелих од Леберове хередитарне оптичке неуропатије (5). До данас 
је дефинисано више клиничких синдрома код митохондропатија са мултисис-
темских манифестацијама, између осталих МЕЛАС (митохондријска енцефа-
ломиопатија, лактатна ацидоза, мождани удар - енг. stroke), МЕРФФ (миокло-
ничка епилепсија са искрзаним црвеним мишићним влакнима). Међутим, код 
већине болесника са митохондропатијама није могуће дијагностиковати јасно 
омеђене синдроме, већ се болест препознаје на основу комбинације клинич-
ких, биохемијских и, у коначном исходишту, генетичких маркера (1,5). 

Чињеница која додатно компликује класификацију митохондријских боле-
сти је појава дасе идентична мутација налази у основи различитих, јасно дефи-
нисаних презентација: на пример, описано је да м.3243А>G мутација у мтДНК 
гену MT-TL1узрокује ЦПЕО(енг. –chronic progressive external ophthalmoplegia), 
МЕЛАС синдром и MIDD (енг. –maternally inherited diabetes and deafness) (6). 
Могућа је и сасвим супротна варијација у којој исти митохондријски синдром 
бива узрокован мутацијама у различитим генима: на пример,Лијев синдром 
може настати услед промена било у мтДНК или нДНК (3). Клинички спектар 



3. Метаболички поремећаји

55

може потицати и од хетероплазмије, феномена специфичног за митохондријс-
ке болести. Треба имати у виду како за сада непознати генетички, епигенетич-
ки и средински фактори могу утицати на клиничко испољавање митохондро-
патије код индивидуалних болесника. 

Митохондропатије које се откривају у дечјем добу најчешће имају тежак 
ток и значајно умањују дужину и квалитет живота. Рани почетак се обично 
повезује са постојањем мутација у нДНК које се наслеђују аутозомно-рецесив-
но. Неспецифични знаци ових болести у детињству могу бити хипотонија, ми-
шићна слабост, неадекватно напредовање у телесној маси, дизаутономни фе-
номени, замарање, односно слаба толерација напора, рекурентно повраћање, 
конвулзије, кризе енцефалопатије (7). 

Хипертрофичка кардиомиопатија се код ових болесника сусреће значај-
но чешће у односу на дилатациону кардиомиопатију. Код мутација у генима 
AARS2и MTO1, кардиомиопатија се јавља као изолована клиничка појава. С 
друге стране, болесници са мутацијама у MT-TKи MT-TL1 имају мултисистем-
ке манифестације међу којима и кардиомиопатију (8). 

Међу најчешћим клиничким синдромима митохондропатија у раном де-
тињству по већој учесталости се издвајају Лијевсиндром, Алперс-Хутенлохе-
ров синдром и Пирсонов синдром. Најчешћи у овој узрасној групи је Лијев-
синдром, који се испољава обично између 3. и 24. месеца живота (ретко је мо-
гућ неонатални , као и адултни почетак болести). Карактерише се присуством 
тешког и прогресивног неуролошког оштећења удруженог са симетричном 
спонгиформном дегенерацијом стријатума и структура можданог стабла. Пре-
глед мозга магнетном резонанцијом открива симетричне Т2 хиперинтензне 
сигнале из оштећених можданих структура (3,8).

ТЕРАПИЈСКИ ПРИНЦИПИ

Приступ лечењу митохондријских болести варира између различитих цен-
тара. У највећој мери, терапија се базира на примени комбинације витамина, 
кофактора, алкалинизујућих агенса, те симптомској и потпорној терапији. 
Актуелне су дебате међу стручњацима о ефикасности различитих кофактора, 
витамина и суплемената (тзв. “митохондријског коктела”). С обзиром на ре-
лативно мали број болесника са појединачним ентитетима, постоје тешкоће у 
организовању већих клиничких студија. Иако за значајну већину митохондро-
патија не постоје јасни докази о користи одређених режима исхране, веома је 
важно одржавати оптимални калоријски унос и нормалну ухрањеност болес-
ника. Кетогена дијета је у употреби код болесника са дефицитом пируват-де-
хидрогеназе, који спада у болести из спектра митохондропатија.Коензим Q10 
је одобрен од стране америчке ФДА за употребу код митохондријских болести 
с обзиром на јасне доказе о повољном дејству на клинички ток. Једињења која 
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су показала повољне ефекте код болесника са митохондропатијама су л-кар-
нитин, л-аргинин, витамини Б комплекса, фолинска киселина, док су мање 
чврсти докази за оправданост употребе витамина Ц и Е, те алфа-токоферола. 
У току акутних погоршања ови болесницима потребно је обезбедити адеква-
тан енергетски унос, симптомску и потпорну терапију, те парентералне фор-
мулације витамина, кофактора и суплемената. Експериментални третмани са 
ресвератролом и сиртуинским агонистима дали су обећавајуће ефекте (9).
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4.1. ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ПЕРИНАТАЛНЕ 
И НЕОНАТАЛНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У 
СРБИЈИ – ЗНАЧАЈ УЈЕДНАЧЕНОГ ПРИСТУПА

Борисав Јанковић1,3, Драгана Лозановић1,3, Георгиос Константинидис2,3,4

1Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије 
„Др Вукан Чупић“, Београд
2Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад
3Секција за неонатологију Удружења педијатара Србије
4Медицински факултет, Универзитет у Новом Саду

У значајне показатеље постигнутог нивоа квалитета перинаталне и неона-
талне здравствене заштите спада процена непосредног исхода укупних посту-
пака збрињавања на основу морталитетних показатеља. 

Перинатални морталитет (ПНМ) је збирни показатељ стопа мртворође-
ности (број мртворођених/1000 рођених) и раног неонаталног морталитета 
(број живорођене деце умрле у првих 7 дана живота/1000 живорођених). Стопа 
неонаталног морталитета (НМ) је збир умрлих од 0-6 (рани НМ) и од 7-27 
дана живота (касни НМ) изражен на 1000 живорођених. Стопе ПНМ и НМ 
уобичајено се изражавају у промилима (‰) (1).

Од 2011. до 2015. године стопе ПНМ у Србији су се кретале у распону 8,6-
8,9 ‰ са редукцијом раног НМ од 3,9‰ до 2,9‰, уз истовремени пораст сто-
пе мртворођености од 4,7 до 5,9‰ (2). Стога је наша „стабилно висока сто-
па ПНМ“ последица пораста стопе мртворођености. То се нарочито запажа у 
Војводини која има највишу стопу мртворођености у нашој земљи од 8,1‰, 
али и сразмерно ниску стопу раног НМ од 2,5‰ (нижа стопа раног НМ, од 
2,3‰, забележена је само у Београду). У збиру стопа мртворођености и раног 
НМ, Војводина има ПНМ од 10,6‰ што превазилази резултате у свим дело-
вима Србије, укључујући и оне са знатно неповољнијм организовањем пери-
наталне и неонаталне здравствене заштите (виши ПНМ, од 10,9‰, забележен 
је само у јужној Србији). Та нелогичност регионалних резултата указује на 
могућност неуједначене примене дефиниција и критеријума за израчунавање 
ПНМ и НМ. У прилог различитог приступа говоре и наши резултати ано-
нимног анкетирања 67 педијатара/неонатолога од којих само 10% оцењује да 
су званична упутства и правила о пријављивању живо- и мртворођења, као и 
израчунавању стопа ПНМ и НМ добро дефинисана тако да у пракси не доводе 
до нејасноћа. Утемељење за такав, изразито мањински став, може се наћи у 
неусаглашености домаће регулативе са ставовима СЗО и 10. ревизије Међуна-
родне класификације болести (МКБ-10) (3).
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ДЕФИНИЦИЈЕ ЖИВОРОЖЕЊА И МРТВОРОЂЕЊА – СРБИЈА

У „Упутству за попуњавање и достављање потврде о смрти“, живорођење се 
дефинише као „комплетно избацивање или вађење плода из тела мајке неза-
висно од трајања трудноће, који после тога одвајања дише или показује друге 
знаке живота, као што су откуцаји срца, пулзација пупчане врпце или јасни 
покрети вољних мишића, без обзира на то да ли је била пресечена пупчана 
врпца или је плацента била припојена, сваки производ таквог рођења сматра 
се живорођеним дететом“. У цитираном документу мртворођеним се сматра 
дете које је „рођено, односно извађено из тела мајке без икаквих знакова живо-
та (не дише, нема откуцаја срца, пулзација пупчане врпце или јасних покрета 
вољних мишића) , али под условом да је од мајке ношено дуже од 28 недеља (7 
лунарних месеци)“. Такође стоји да „ако је плод ношен мање од 28 недеља, а 
после одвајања од тела мајке није показивао знаке живота, онда је то побачај 
(рана или интермедијарна фетална смрт). У случају побачаја не попуњава се 
ни Пријава рођења ни Пријава смрти“ (4). Истоветне дефиниције наводе се и 
у Здравствено-статистичком годишњаку за 2016. годину Института за јавно 
здравље Републике Србије (5).

Према важећем „Правилнику о поступку издавања пријаве рођења детета 
и обрасцу пријаве рођења детета у здравственој установи“, за живо, као и за 
мртворођену децу уписује се гестација изражена у навршеним недељама труд-
ноће, али без навођења било каквог ограничења које би се односило на трајање 
трудноће (6). 

Очито да придржавање Упутства значи да ће се пријава мртворођења из-
вршити само у случају гестације дуже од 28 недеља, док стриктно поштовање 
другог документа - Правилника о пријави рођења, обавезује на уписивање гес-
тације без икаквог ограничења. Да у пракси може доћи до објективних недо-
умица указује подељеност анкетираних лекара у одговору на став о пријави 
детета које се пре 28. недеље гестације роди без знакова живота (47,8% сматра 
да се пријављује мртворођеност; 54,2% наводи да се ради о побачају који се 
не пријављује). Осим тога, близу 30% анкетираних сматра да рану неонаталну 
смрт треба пријављивати само за децу рођену са навршених 28 гестационих не-
деља. Стога поједина породилишта или територијалне целине могу имати ниже 
стопе ПНМ и НМ ако пријављивање мртворођености или/и ране неонаталне 
смрти ограниче на гестацију дужу од 28 недеља, односно да ће резулати бити 
„лошији“ уколико се пријава врши без ограничења у односу на гестацију. Зато 
је могуће да наши национални ПНМ и НМ одражавају збир података добије-
них на основу неуједначених критеријума тако да су неподесни за међународна 
и интернационална поређења. 
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МЕЂУНАРОДНЕ ДЕФИНИЦИЈЕ И КРИТЕРИЈУМИ 
ЖИВОРОЖЕЊА И МРТВОРОЂЕЊА

Дефиниција живорођења СЗО која се налази МКБ-10, у потпуности је уграђе-
на у важећа документа у нашој земљи (в. претходни текст). Међутим, за разлику од 
нашег ограничења мртворођености на гестацију дужу од 28 недеља (2), МКБ-10 де-
финише мртворођење као „феталну смрт ....без обзира на трајање трудноће“ (3). 

Осим дефиниција које служе за пријаву рођења, СЗО у МКБ-10 даје и кри-
теријуме за израчунавање ПНМ и НМ. За међународно поређење узимају се 
у обзир живорођени и мртворођени са гестацијом дужом од 28 недеља (≥28 
недеља или 196 дана), или/и са ТМ ≥ 1.000 г. Истовремено се за праћење про-
мена националних стопа ПНМ и НМ препоручује прорачун који укључује све 
живорођене и мртворођене са гестацијом дужом од 22 недеље (≥22 недеља или 
154 дана) или / и са порођајном ТМ ≥500 г (3).

„Блажи“ критеријуми СЗО за гестацију и порођајну ТМ ( ≥28 недеља и /или 
≥ 1000 г) омогућавају реалан увид и у ПНМ и НМ и у оним срединама у којима 
је веома мала вероватноћа преживљавања деце рођене знатно пре термина и 
са екстремно малом ТМ. Међутим, такав приступ се све мање примењује на 
просторима са уједначенијим социо-економским условима. Примера ради, у 
земљама чланицама Еуроперистат система, ПНМ и НМ се приказују на основу 
гестације ≥ 22 недеља, односно порођајне масе ≥ 500 г (7,8). 

Са практичног аспекта је значајно да усаглашеност са препорукама МКБ-10 
као први, или претходни поступак значи обавезу да се живорођење, мртво-
рођење, као и смрт у неонаталном периоду пријављују без обзира на гестацију 
и ТМ . На основу тога се формира база података из које се потом према наведе-
ним критеријумима могу израчунати ПНМ и НМ за потребе међународне или 
националне упоредивости (Табела 1)

Табела 1. Модел базе података формиране на основу пријава рођења и смрти 
са формулама за израчунавање перинаталног (ПНМ) и неонаталног 
морталитета (НМ)

А. Живорођени 
    (сви)

Б. Живорођени
    ≥ 28 гн или ≥1000 г

В. Живорођени
    ≥ 22 гн или ≥ 500 г

Г. Мртворођени
    (сви)

А1 умрли 0-6. дана Б1 умрли 0-6 дана В1 умрли 0-6 дана Г1 Мртворођени
 ≥ 28 гн или ≥1000 г

А2. умрли 7-27. дана Б2 умрли 7-27 дана В2 умрли 7-27 дана Г2 Мртворођени 
 ≥ 22 гн или ≥500 г

ПНМ
међун. поређење
Б1 + Г1/ 1000 
рођених

ПНМ 
национално 
поређење В 1 + Г2 
/1000 рођених

НМ
међун. поређење 
Б1 + Б2 /1000 
живорођ.

НМ 
национално 
поређење: В1+В2 
/1000 живорођ. 
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Актуелне препоруке МК-10, став Еуроперистата, као и наши резултати ан-
кетирања педијатара / неонатолога истичу и извесне објективне нејасноће.

Отворено питање постоји код рођења детета без знакова живота уколико 
реанимација доведе само до краткотрајног успостављања срчаног рада или/и 
ирегуларних респирација („хропца“). У том случају случају 1/3 анкетираних 
сматра да се ради о мртворођењу, док се нешто више од половине опредељује 
за пријаву ране неонаталне смрти. 

Неусаглашености су такође изражене код намерног прекида трудноће по-
сле 22. недеље, односно у случају фетицида. Резултати анкете показују подјед-
наку опредељеност анкетираних за једну од три понуђене могућности (мртво-
рођеност, побачај, фетална редукција). 

Решење за поменуте недовољно јасне ситуације је експертски консензус за 
који од користи може да буде став Америчке академије за педијатрију (ААП) 
да рођење без знакова живота увек значи мртворођење, упркос томе што се 
реанимацијом постигне краткотрајно успостављање срчаног рада или /и „хро-
пца“. Осим тога, према ААП сваки намерни прекид трудноће, без обзира на 
њено трајање, сматра се побачајем (9). 

У анализи узрока високе стопе мртворођености долази у обзир и неадеква-
тан приступ када се живорођење после неуспешне реанимације пријављује као 
фетална смрт. Та пракса, међутим, на основу опредељења мање од 10% учес-
ника наше анкете, највероватније нема значајнији утицај на коначан прорачун 
ПНМ и НМ.

И уз корекције у односу на дефиниције и критеријуме , процене указују да 
ће ПНМ и НМ у нашој земљи и даље за 20-30% превазилазити просечне стопе 
чланица Еуроперистата (7). Умањење и отклањање те разлике за битну претпо-
ставку и у Србији има, за сада изосталу реализацију квалитативне анализе и 
класификације узрока ПНМ и НМ према некој од познатих метода за нацио-
налну пери/неонаталну студију (peri/neonatal survey-audit) (1). То је нарочито 
значајно за превенцију мрворођености која се у новије време и у глобалним 
размерама сматра «занемареном трагедијом» (10). 

ЗАКЉУЧАК

Постојећа регулатива у Србији отвара могућност различитог приступа у 
односу пријављивање живо и мртворођења. Тиме се доводи у питање реле-
вантност регионалног и међународног поређења наших стопа ПНМ и НМ.

У циљу конзистентне анализе и валидне упоредивости наша одговарајуће 
документа треба усагласити са препорукама МКБ-10 тако да се живо и мртво-
рођење обавезно пријављују без обзира на гестацију и/или порођајну ТМ. 

Такође треба усвојити критеријуме МКБ-10 према којима се за прорачун 
ПНМ и НМ користе истоветне границе гестације и порођајне ТМ за живо- и 
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мртворођену децу (≥ 22 недеља или/и ≥ 500 г за национална поређења; ≥ 28 
недеља или/и ≥ 1000 г за међународну упоредивост).

Снижење стопа ПНМ и НМ као показатеља унапређења квалитета перина-
талне и неонаталне здравствене заштите и у нашој земљи неопходно намеће по-
требу организовања систематске националне студије о узроцима мртворођења 
и умирања деце у неонаталном периоду.
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4.2. ВАНТЕЛЕСНА ОПЛОДЊА И НЕОНАТАЛНА 
ВИТАЛНА СТАТИСТИКА У СРБИЈИ

Георгиос Константинидис1,3,4 Борисав Јанковић2,3

1Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад
2Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије  
„Др Вукан Чупић“, Београд
3Секција за неонатологију Удружења педијатара Србије
4Медицински факултет, Универзитет у Новом Саду

Удео живорођене новорођенчади зачете неком од метода вантелесне оп-
лодње (асистиране репродуктивне технологије - АРТ) у сталном је порасту. У 
неким европским земљама досеже и 6% (1-3). У покушају да се овај здравстве-
ни (и у крaјњој линији друштвени проблем) реши, многе земље су, укључујућ 
и нашу, започеле са финансирањем програма вантелесне оплодње. Новорођен-
чад из АРТ су група новорођенчади са потецијално лошијим перинаталним 
исходом, пре свега због веће стопе вишеплодних трудноћа, већег броја превре-
мених порођаја и нежељених последица саме технике АРТ (1). Упркос томе, у 
нашој земљи су веома ретки радови који се баве утицајем АРТ на перинаталну 
и неонаталну статистику.

ПРЕГЛЕД СТАВОВА У ОДНОСУ НА НОВОРОЂЕНЧАД 
ИЗ АРТ И ЗАЧЕТИХ ПРИРОДНИМ ПУТЕМ

Ставови о томе да ли асистирана репродукција има негативних последица 
на здравље деце зачете на овај начин су још увек подељени. 

Потврђена чињеница је да је мртворођење, као најлошији перинатални исход, 
у АРТ четири пута чешће него у природно зачетим трудноћама (1). Доказано је и 
да је учесталост превременог рођења већа код деце зачете помоћу АРТ, као и да 
је ова појава независна од тога да ли се ради о једноплодним или вишеплодним 
трудноћама. Тако се у мета-анализи, који су начинили McDonald и сарадници, 
закључује да је ризик за превремено рођење код једноплодних трудноћа из АРТ 
1,52 до 2,27 пута већи у односу на природно зачете трудноће, док је ризик да се 
роди дете са малом телесном масом већи за 2,65 пута (4). Сличне, статистички 
значајне податке, исти аутори су добили и за вишеплодне трудноће зачете по-
моћу АРТ у односу на вишеплодне трудноће зачете природним путем (5). 

Епигенетички феномени, попут геномског „импринтинга“ чешће се срећу 
код новорођенчади из АРТ (6). У највећој студији која је спроведена у САД, код 
6,2% ове новорођенчади уочене су мајор конгениталне малформације (значајна 
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конгенитална структурна или хромозомска аномалија), насупрот 4,4% ново-
рођенчади са мајор малформацијама која су спонтано зачета. Најчешће су биле 
уочене конгениталне малформације кардиоваскуларног и мишићно-скелетног 
система и одређени синдроми (нпр. Angelmanov и Beckwith-Wiedemannov синд-
ром) (7). Међутим, у студији спроведеној у Финској, није уочена значајна разлика 
у учесталости конгениталних малформација, изузев расцепа непца (8). Примена 
технологије интрацитоплазматске инјекције (ICSI) вероватно не повећава ризик 
од конгениталних малформација (9). За сада није утврђен јасан узрок евентуалне 
веће учесталости конгениталних малформација, али постоје мишљења да је мо-
гући узрок продужена изложеност ембриона медијуму културе.

Тренутно општеприхваћен и владајући став је да је већина нежељених по-
следица повезана са АРТ проузрокована превременим рођењем, вишеплодном 
трудноћом или интраутерусном рестрикцијом раста, као и узроцима инфер-
тилитета и старосном добу мајки деце зачете на овај начин. У том контексту то 
су и разлози за чешће мртворођење и виши рани неонатални морталитет (9). С 
друге стране, већина истраживања су показала да не постоји значајна разлика 
у морталитету и стуктури морбидитета између деце зачете помоћу АРТ и деце 
зачете природним путем исте гестациjске старости (10). 

НОВОРОЂЕНЧАД ИЗ ВАНТЕЛЕСНЕ ОПЛОДЊЕ У СРБИЈИ

У Републици Србији је око 20% брачних парова без деце и овај проценат 
и даље расте. АРТ се у Србији интензивније почео примењивати у последњој 
деценији, а у последњих седам година држава је узела учешће у финансирању 
програма асистиране репродукције у случајевима брачног стерилитета, тако 
да је све већи број деце зачете на овај начин. У овом тренутку у Србији се око 
1% деце роди из АРТ. С друге стране, учешће ове деце у најтежој патологији и 
неонаталном морталитету је пропорционално знатно веће (11). 

Готово истовремено са појавом АРТ у Србији, према званичним статистич-
ким подацима, почиње да расте број превремених порођаја, а такође почиње да 
расте и број царских резова. С обзиром на укупан број новорођенчади рођене 
помоћу АРТ, могуће је да она утичу на постотак укупног броја превремено рође-
не деце у Србији. Што се тиче царских резова и њихов велики пораст у последњој 
деценији (са 15% 2007 на преко 25% 2016.), мало је вероватно да АРТ трудноће 
имају значајног статистичког утицаја на овај показатељ. Ипак, да их не треба у 
потпуности занемарити сведочи и једна од ретких студија о овој проблематици у 
Србији, у којој је нађено да су готово сва новорођенчад из АРТ трудноћа у пери-
оду од 2007. до 2011. године, која су хоспитализована на одељењима интензивне 
неге у Србији, рођена царским резом (11).

Према званичним статистичким подацима, извесно је да АРТ такође има 
негативан утицај на велики и растући проблем мртворођења. Наиме, већ 



66

Георгиос Константинидис, Борисав Јанковић

споменута чињеница да је мртворођење у АРТ вишеструко чешће него у при-
родно зачетим трудноћама, свакако доприноси повећању овог негативног 
показатеља перинаталне статистике. Наведено се посебно односи на веће пе-
ринаталне центре терцијарног нивоа здравствене заштите у којима се готово 
сва мртворођења и превремени порођаји пре навршене 28. недеље гестације 
и дешавају. Овај утицај је, за сада, мали и у широј медицинској јавности не-
препознат. Међутим, с обзиром на све већи број финансираних циклуса ван-
телесне оплодње од стране Републике, Аутономне покрајине, али и локалних 
самоуправа и самих брачних парова, врло је вероватно да ће ускоро показати 
и статистички значајан уплив. 

У овом тренутку се укупан број циклуса вантелесне оплодње у Србији ближи 
бројци од 1500. Са садашњом успешношћу концепције и живорођења од око 30% 
до 35 % то значи годишње око 600 новорођенчади са значајно већим ризиком за 
мртворођење, превремено рођење и патолошка стања које оно са собом носи.

Студије о овој групи новорођенчади у нашој земљи веома су ретке. До сада 
су у два наврата учињене на Институту за здравствену заштиту деце и омла-
дине Војводине (ИЗЗЗДИОВ) у Новом Саду и једном на Институту за неонато-
логију у Београду и то у одељењима интензивне неге и терапије (ОИНТ) (11).

У заједничкој студији (Нови Сад и Београд) у периоду 2007-2011. годи-
не, у испитиваним групама је било око 85% новорођенчади из вишеплодних 
трудноћа, што је статистички значајно чешће од новорођенчади из трудноћа 
зачетих природним путем. Новорођенчад у испитиваној групи била су у од-
носу на новорођенчад из трудноћа зачетих природним путем која су у истом 
периоду лечена на ОИНТ статистички значајно ниже гестационе старости 
(29,46+3,28 вс. 31,12+3,24; р=0,025) и порођајне телесне масе (1299,00+484,35 
вс. 1615,57+579,75; р=0,006) (11).

Анализа морбидитета новорођенчади из АРТ трудноћа није показала зна-
чајну разлику у односу на општу популацију превремено рођене новорођен-
чади сличне гестацијске старости и порођајне телесне масе. Главни разлог за 
пријем и лечење био је респираторни дистрес синдром (преко 90%), а остала 
уочена обољења била су плућна хеморагија (10%), синдроми „цурења ваздуха“ 
(13%), акутна бубрежна инсуфицијенција (7%) и некротизујући ентероколитис 
(8%). Интракранијалнo, пери-интравентрикуларно крварење је имало око 60% 
новорођенчади (11). Нешто већа учесталост конгениталних аномалија, у на-
шим студијама кардиоваскуларног система, у складу је са већином објављених 
радова, у којима је уочена већа учесталост конгениталних аномалија у попула-
цији новорођенчади зачетих АРТ-ом (7). 

Уочени, статистички значајно виши морталитет новорођенчади зачете ван-
телесном оплодњом (више од 20%) може се објаснити, пре свега, екстремном 
незрелошћу болесника са смртним исходом (X+SD=24,92+0,72). 

Анализа потенцијалних додатних чинилаца од могућег утицаја на крајњи 
исход лечења показала је, међутим, да поред овог постоје и додатни фактори 
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чијом модификацијом би се могло значајно допринети побољшању крајњег 
исхода лечења. Издвајамо постојање хориоамнионитиса код мајке, који је ста-
тистички високо значајно чешће био присутан у групи новорођенчади са смрт-
ним исходом (р=0,004). Овакав налаз може се објаснити не само чињеницом да 
је постојање инфекције код мајке вероватно био један од основних механизама 
настанка превременог порођаја, већ је и условио и развој раних неонаталних 
системских инфекција, што је значајно допринело крајњем исходу лечења. 

Дакле, и у нашој студији су се новорођенчад из вантелесне оплодње по-
казала као група са лошијим перинаталним исходом. Потребно је још једном 
нагласити да се ради о веома селектованом узорку новорођенчади лечене у 
одељењима интензивне неге и терапије.

ЗАКЉУЧАК

Перинатална витална и морбидитетна статистика која је у Србији у наче-
лу неконзистентна и непотпуна, посебно је недостатна у делу који се односи на 
вантелесну оплодњу и специфичности ове репродуктивне технологије. Иако је, 
уопште узевши, број новорођенчади из АРТ релативно мали, негативни утицај на 
све показатеље перинаталне статистике није више занемарљив и треба му посве-
тити посебну пажњу с обзиром на уочене специфичности и могућности утицаја 
на њих. Тако би се боље и ефикасније планирала и организовала здравствена заш-
тита и праћење ове, све више заступљене, популације пацијената. Ово је посебно 
значајно и са аспекта раног развоја и даљег и дугорочнијег праћења ове деце.
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4.3. ИНТРАУТЕРУСНИ ЗАСТОЈ У РАСТУ – 
НЕПОСРЕДНИ И УДАЉЕНИ ИСХОД

Јелена Мартић, Борисав Јанковић
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије 
,,Др Вукан Чупић“, Београд 
Медицински факултет, Универзитет у Београду

Према дефиницији СЗО, сва новорођенчад чија је телесна маса (ТМ) на рођењу 
мања од 2500 г спадају у групу новорођенчади са малом телесном масом (МТМ).

Новорођенчад чија ТМ или дужина на рођењу одступају више од две стан-
дардне девијације испод просека за гестациjско доба чине категорију новорођен-
чади са телесном масом малом за гестацијско доба (МТМГД)(1-5). У литератури 
се често среће и дефиниција заснована на поређењу телесне масе према перцен-
тилима, по којој је новорођенче МТМГД уколико је његова телесна маса испод 
10. перцентила за пол и дужину гестације. Највећи део из ове групе су здрава но-
ворођенчад, са генетичком предиспозицијом да буду „мали“ („конституционал-
но мали раст“) и без повећаног ризика за перинатални морбидитет и морталитет 
(4, 5). У другу групу новорођенчади МТМГД спадају новорођенчад са интрауте-
русним застојем у расту (ИУЗР), што подразумева немогућност плода да достиг-
не свој генетички предвиђен потенцијал раста. Уколико је процењена ТМ плода 
између 3. и 10. перцентила реч је о умереном, а уколико је испод 3. перцентила, о 
тешком ИУЗР. На основу времена настанка, узрока и основних карактеристика, 
ИУЗР може се по облику испољити као симетричан или асиметричан.

Асиметричан облик, који чини око 70-80% ИУЗР, настаје као последица 
смањеног дотока кисеоника и хранљивих материја до плода. Један је од најзна-
чајнијих узрока перинаталног морталитета и морбидитета који се може преве-
нирати (4, 5).

Треба напоменути да деца могу да се роде са ТМ која је одговарајућа за 
гестацијско доба, а да нису у потпуности испунила свој генетички потенцијал 
раста који је изнад просечних вредности популације у којој живе. 

ЕТИОЛОГИЈА ИНТРАУТЕРУСНОГ ЗАСТОЈА У РАСТУ

Етиологија ИУЗР је мултифакторска, а фактори који узрокују застој у расту 
плода могу потицати од мајке, плода или постељице (3,4). Међу најзначајнијим 
факторима који потичу од мајке или њене околине а који неповољно утичу 
на раст плода јесу године мајке, временски период између трудноћа (нарочито 
краћи од 6 месеци), здравствено стање мајке (хипертензија, дијабетес мелитус 



70

Јелена Мартић, Борисав Јанковић

компликован ангиопатијом, антифосфолипидни синдром и урођене тромбо-
филије, хроничне болести мајке праћене хипоксијом) као и начин исхране, пу-
шење цигарета, конзумирање алкохола или психоактивних супстанција (6). За 
нормалан раст плода неопходно је несметано обаваљање функција постељице: 
доток хранљивих материја, обављање гасне размене, као и могућност синтезе 
протеина и стероидних хормона. Сва стања која нарушавају утероплацентну 
перфузију могу да проузрокују ИУЗР (3). Феталне малформације, урођени по-
ремеђаји метаболизма, хромозомске аномалије и инфекције су најчешћи узро-
ци ИУЗР пореклом од стране плода. Последњих година, напредак у молекулар-
ној биологији и генетици довео је до откривања различитих полиморфизама у 
генима мајке, плода и плаценте који су удружени са ИУЗР (6).

КАРАКТЕРИСТИКЕ ИНТРАУТЕРУСНОГ ЗАСТОЈА У РАСТУ

Веома је битна процена симетричности раста плода која се врши на основу 
односа обима трбуха (ОТ) и обима главе (ОГ) или на основу пондералног ин-
декса (однос телесне масе према телесној дужини) (табела 1).

Табела 1. Карактеристике симетричног и асиметричног облика интраутерусног 
застоја у расту (ИУЗР)

Тип ИУЗР Симетрични Асиметрични
Почетак рани касни
ОГ/ОА нормалан ↑
ПИ нормалан ↓
Раст ↓ потенцијал застој
Раст мозга ↓ очуван
Асфиксија ↓ ризик ↑ ризик
Хипогликемија ↓ ризик ↑ ризик

ОГ, обим главе; ОА, обим абдомена; ПИ, пондерални индекс; ↑ повећан; ↓ смањен

Симетрични облик ИУЗР карактерише се пропорционалним смањењем ОГ 
и ОТ, док у асиметричном облику смањење обима трбуха је израженије него 
смањење ОГ, а пондерални индекс испод 10. перцентила (3, 5). 

Најчешћи узроци симетричног ИУЗР су хромозомске абнормалности, 
метаболички поремећаји, конгениталне аномалије и инфекције настале у ем-
брионалном периоду. Основна карактеристика овог облика је да је раст мозга 
такође смањен. Иако представља један од главних узрока поремећаја психо-
моторичког развоја, учесталост раних неонаталних компликација, нарочито 
перинаталне асфиксије и хипогликемије, мања је у односу на новорођенчад са 
асиметричним ИУЗР (1).
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Асиметрични облик ИУЗР настаје као резултат хроничне феталне хипо-
ксије најчешће услед поремећаја утероплацентарне, као и значајно смањеног 
калоријског уноса. Основна карактеристика асиметричног облика ИУЗР је да 
услед феталне хипоксије долази до редистрибуције крвотока која омогућава 
нормалан раст мозга на рачун смањења раста других органа: јетре, бубрега, 
панкреаса, као и мишића и масног ткива (1,2). Адаптационе способности плода 
које му омогућавају преживљавање у овим условима, узрок су настанка поре-
мећаја у адултном добу, познатих под именом метаболички синдром или синд-
ром X (7). Хронична фетална хипоксија доводи до значајног повећања стопе 
морбидитета и морталитета новорођенчади са ИУЗР.

НЕОНАТАЛНЕ КОМПЛИКАЦИЈЕ  
ИНТРАУТЕРУСНОГ ЗАСТОЈА У РАСТУ

Изглед новорођенчади са ИУЗР је карактеристичан: редуковано поткожно 
масно ткиво и мишићна маса, танка, сува и перутава кожа, лице је смежурано, ста-
рачког изгледа, кранијалне сутуре су растављене, а велика фонтанела шира. Пуп-
чани патрљак је танак, често су присутни трагови меконијума на телу и ноктима. 
Код новорођенчади са ИУЗР, глава је непропорцијално већа у односу на тело.

Најчешће ране компликације код новорођенчади са ИУЗР су последица 
превременог рађања (некротизујући ентероколитис, респираторни дистрес 
синдром, бронхопулмонална дисплазија) и перинаталне асфиксије (синдром 
аспирације меконијума, плућна хипертензија), хипотермија, хипогликемија, 
полицитемија. Хипогликемија се јавља код скоро четвртине новорођенчади са 
ИУЗР, нарочито током првих 24-72 сата по рођењу, због чега се саветује ре-
довно праћење гликемије и рано започињање ентералне исхране, првенствено 
мајчиним млеком. Хипотермија је честа због повећаног одавања топлоте услед 
недовољно развијеног поткожног масног ткива, смањеног стварања топлоте 
због недостатка нутритивних резерви и смањене продукције катехоламина, 
услед интраутерусног стреса. Код новорођенчади са ИУЗР, повећан је ризик 
за настанак сепсе због нарушеног хуморалног и целуларног имунитета. Ризик 
од полицитемије и настанка хипервискозног синдрома корелише са степеном 
интраутерусне хипоксије (повећана продукција еритропоетина). Рана појава 
хипокалцемије је честа код ове новорођенчади (3-5).

Морталитет новорођенчади са ИУЗР је 10-20 пута већи у односу на ново-
рођенечад телесне масе одговарајуће за гестацију. Хронична фетална хипок-
сија, перинатална асфиксија и њене секвеле, осим конгениталних аномалија 
представљају основни узрок повећаног морталитета новорођенчади са ИУЗР 
(4). Посебан значај има и честа удруженост ИУЗР са превременим рођењем, 
које је често једина терапијска могућност за смањење морталитета у ИУЗР (2).
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КАСНЕ ПОСЛЕДИЦЕ ИНТРАУТЕРУСНОГ ЗАСТОЈА У РАСТУ

Раст
Неадекватно напредовање и низак раст честе су компликације ИУЗР. 

Иако је уобичајено да терминска новорођенчад са ИУЗР испоље убрзан раст 
у првој години живота, учесталост ненапредовања у узрасту од 30 месеци 
износи скоро 20%. Такође се сматра да 15-20% деце са ИУЗР у узрасту од 4 
године има низак раст, а да у осамнаестој години скоро 8% има малу телесну 
висину (3, 5). Код деце која не испоље убрзани раст, око 60% има смањену 
секрецију хормона раста и ниске концентрације IGF-1 у серуму.Охрабрујући 
су резултати који указују на повољан ефекат примене хормона раста код деце 
са ИУЗР и ниским растом (5).

Неуролошки развој
Код једне групе деце са симетричним обликом ИУЗР, која имају нарушен 

раст мозга још у феталном периоду, извесно је да долази до заостајања у психо-
моторичком развоју. Испитивање деце са асиметричним обликом ИУЗР пока-
зује да неуролошки развој више зависи од испољених перинаталних комплика-
ција него од степена заостајања у расту.

Коефицијент интелигенције и визуелно-моторички параметри когнити-
вног развоја у узрасту од седам година показују ниже вредности код деце са 
ИУЗР. Чести су и поремећаји понашања, углавном по типу хиперактивности и 
дефицита пажње. Церебрална парализа је 4 до 6 пута чешћа код деце са ИУЗР, 
нарочито уколико су рођени пре термина (3, 4).

Компликације у одраслом добу
Деведестих година прошлог века Баркер је указао да мала телесна маса 

на рођењу представља ризик за настанак групе поремећаја у одраслом добу, 
названих метаболички синдром или синдром X. Механизми адаптације који 
плоду омогућавају преживљавање у стању малнутриције, најчешће васкуларне 
промене, имају као дугорочну последицу нарушено здравље у одраслом добу 
(7). Испитивања особа рођених са ИУЗР указала су на значајно већу учеста-
лост резистенције на инсулин, хиперлипидемије, гојазности, хипертензије, ко-
ронарне и цереброваскуларне болести, као и хроничне болести бубрега.

ЗАКЉУЧАК

Интраутерусни застој у расту представља најчешћи узрок перинаталног 
морталитета и морбидитета чија је превенција могућа, што нарочито важи 
за асиметрични ИУЗР, који настаје услед инсуфицијенције утероплацентног 
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крвотока и последичне хроничне хипоксије плода. Савремена дијагностика 
омогућава адекватну процену стања плода и правовремено започињање по-
рођаја, често и пре термина, као једини начин којим се може смањити мортали-
тет код ИУЗР. Смањене могућности кардиопулмоналне и метаболичке адапта-
ције, перинатална асфиксија, као и честа удруженост са превременим рођењем, 
узрок су неонаталних компликација ИУЗР.Неопходно је праћење деце и одрас-
лих особа рођених са ИУЗР у циљу раног откривања, давања савета за превен-
цију и лечења касних секвела.
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4.4 КАСНА ХЕМОРАГИЈСКА БОЛЕСТ ДОЈЕНЧЕТА 
ЗБОГ НЕДОСТАТКА ВИТАМИНА К

Вјекослав Кржељ
Клиника за дјечје болести КБЦ Сплит
Медицински факултет, Свеучилиштe у Сплиту

Хеморагијска болест новорођенчета (ХБН) је стечена болест која настаје 
због примарног недостатка витамина К услијед: слабог трансплацентарног 
пријелаза витамина К у трудноћи, ниских концентрација витамина К у мајчи-
ном млијеку те недостатној производњи витамина К у цријевној бактеријској 
флори дојенчета (1,2).

Секундарни недостатак витамина К се јавља у новорођенчади мајки које су 
се тијеком трудноће лијечиле варфарином, антиепилептицима, туберкулоста-
тицима и осталим антибиотицима. 

Код секундарног облика болести нарочито треба обратити позорност на 
прољеве дуље од 7 дана, малапсорпцију, дуготрајну жутицу те примјену анти-
биотика и антикоагуланса из варфаринске скупине дуље од 14 дана (3). Осим 
ове новорођенчади, заразвој ХБН ризичнa су и недоношчад, недосташчад, 
дојенчад која се храни искључиво мајчиним или хуманим млијеком, асфик-
тична новорођенчад, те остала тешко болесна и/или високо неуроризична 
дојенчад (2,4).

ХБН се може дефинирати као крварење које се чешће јавља у дојенчади на 
природној прехрани, претежно у раном али и у цијелом дојеначком раздобљу, 
узроковано примарним или секундарним недостатком витамина К, карактери-
зирано поремећајима згрушавања који се коригирају примјеном витамина К 
(1). Данас су позната три облика ХБН. Рани облик се јавља у прва 24 сата након 
рођења, класични од 2. до 7. дана након рођења и најчешће се манифестира као 
гастроинтестинално и кожно крварење, те касни облик који се јавља од 8. дана 
након рођења, тијеком првих 12 тједана живота, али и тијеком цијелог дојенач-
ког раздобља (4).

У Хрватској се профилакса ХБН суставно проводи од 1994. године (5). Због 
потребе учинковитије превенције касног облика ХБН, 2015. године су објављене 
допуњене смјернице (2). Према наведеним препорукама, у Хрватској сва ново-
рођенчад требају добити витамин К1 једнократно интрамускуларно непосредно 
(1 до 2 сата) након рођења. Новорођенчад породне масе до 1500 грама треба при-
мити 0,5 мг, а она изнад 1500 грама 1 мг витамина К1. Новорођенчад родитеља 
који не пристају на интрамускуларну примјену витаминаК1 треба добити перо-
рално 1-2 мг витамина К1 регистрираног за интравенску примјену непосредно 
(1 до 2 сата) након рођења, односно с првим оброком. Ризична новорођенчад за 
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ХБН требају од 8. дана живота до навршених 12 тједана примати 25 µг витамина 
К1 и 400 ИЈ витамина Д3 перорално, једном дневно.

Ризична новорођенчад и сва дојенчад храњена замјенским млијеком за 
дојенчад требају након рођења добити профилаксу витамином К1, након чега 
у дојеначком раздобљу не изискују профилактичку примјену витамина К (2). 

ПРИКАЗ БОЛЕСНИКА

У српњу 2015. године у Клинику за дјечје болести КБЦ Сплит примљено је 
женско дојенче у доби од 1 мјесеца и 23 дана, уредног стања свијести, еупно-
ично, еухидрирано, примјерено развијено и ухрањено за доб. На десној страни 
торакса видљива су 4 хематома, један на глутеусу десно те на слузници непца 
ситни енантем. Остали клинички налаз при пријему био је уредан. Примило 
је К витамин 1 мг интрамускуларно првог дана живота. Храни се искључиво 
мајчиним млијеком. Није проводила профилаксу касне ХБН пер оралним при-
правком К витамина.

Учињена је лабораторијска обрада: ЦРП 2,0, Л 15,9, ДКСсег 25, лим 65, моно 
9, ео 1, Е 3,6, Хб 108, Хтц 0,32, Тр 449, ИНР>6,7, АПТВ< 120сек. факторII<0.01; 
факторV 1.14, факторVII<0.05, факторIX 0.08, фактор X<0.01. Остали хемато-
лошки и биокемијски параметри су уредни. Молекуларна дијагностика за Гил-
бертов синдром: хетерозигот УГТ1А1 ТА6/7.

Ординирани су: витамин К, свјеже смрзнута плазма, рекомбинантни фак-
тор VIIа. Вишекратни контролни налази су уредни.

ЗАКЉУЧАК

Дојенче које је храњено искључиво мајчиним млијеком, те има хетерози-
готни генотип за Гилбертов синдром, је у другом мјесецу живота развило кли-
ничку слику касне ХБН. Приказ случаја указује на потребу препорученог про-
вођења профилаксе касне ХБН.
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5.1. ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ И ИСХРАНА 
У ОЧУВАЊУ И УНАПРЕЂЕЊУ 
ЗДРАВЉА АДОЛЕСЦЕНАТА

Александра Стојадиновић
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад
Медицински факултет, Универзитет у Новом Саду

Исхрана и физичка активност обезбеђују нормалан раст и развој у периоду 
адолеценције и превенирају или умањују ризик за настанак хроничних неза-
разних болести, као што су гојазност, дијабетес мелитус типа 2, кардиоваску-
ларна обољења и неки облици карцинома. Навике везане за исхрану и физичку 
активност које се усвоје у периоду адолесценције најчешће се задржавају током 
читавог живота. Адекватна исхрана и физичка активност утичу на боље рас-
положење, доживљај адолесцента да има више енергије, доживљај самопошто-
вања, бољу концентрацију и успех у школи и другим активностима, умањују 
стрес и анксиозност.

Резултати истраживања HELENA (Healthy Lifestyle in Europe by Nutrition in 
Adolescence), којим је обухваћено 3528 адолесцената узраста 12,5-17,5 година у 
10 европских земаља указују да половина адолесцената редовно доручкује, да 
адолесценти уносе половину препоручене количине воћа и поврћа и мање од 
две трећине препоручене количине млечних производа (1). Највећи део кало-
рија који унесу током дана потиче из напитака заслађених шећером, заслађеног 
и незаслађеног млека и воћних сокова. Код 75% адолесцената установљена је у 
крви ниска концентрација витамина Д, код 20% витамина Б6, код 35% фола-
та, код 25% β-каротена и код 5% витамина Е (1). У седантарним активностима 
адолесценти проводе у просеку 9 сати дневно, односно 66-73% времена током 
ког су будни (2). 

За Србију не постоје прецизни подаци о навикама у исхрани и физичкој 
активности адолесцената. У оквиру Истраживања здравља станвништва Ср-
бије за 2013. годину доступни су подаци за децу узраста 7 до 14 година, док су 
резултати који се односе на адолесценте узраста 15 до 19 година приказани 
у оквиру података за одрасло становништво. Према резултатима овог истра-
живања, четири петине деце узраста 7 до 14 година је изјавило да најмање 
једном до два пута недељно учествује у физичкој активности током које се 
задишу и озноје, а 97% да редовно похађа наставу физичког васпитања. Сва-
кодневно доручкује 93,8% деце, три четвртине свакодневно конзумира бар 
једну шољу млека или млечног производа, 3,5% једе интегрални хлеб, 51% 
свакодневно једе воће, а 56% поврће. Навику досољавања хране има 3,6% деце 
школског узраста. Индикатори који су коришћени су далеко испод препорука 
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за адекватну физичку активност и здраву исхрану али указују да је исхрана 
и физичка активност целокупног становништва неадекватна. Као последица, 
бележи се пораст процента прекомерно ухрањене и гојазне деце школског 
узраста и одраслог становништва у периоду од 2006. до 2013. године (3). 

АДЕКВАТНА ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ

Приликом превентивних посета, али и контакта са адолесцентом из дру-
гих ралога педијатри треба да искористе прилику да информишу адолесценте 
о значају физичке активности, да их мотивишу да буду физички активни и да 
им дају конкретне савете како да повећају физичку активност.

У табели 1 приказани су позитивни ефекти физичке активности, које пе-
дијатри треба да искористе да мотивишу адолесценте да буду физички активни.

Табела 1. Позитивни ефекти физичке активности
Утиче на боље расположење
Повећава доживљај самопоштовања
Помаже одржавање нормалне телесне масе
Утиче на правилан развој мишићно-коштаног система
Утиче на побољшање кондиције (издржљивости)
Пружа могућност за дружење и упознавање нових људи
Забавна је 
Омогућава бољи сан 

Аеробне активности су активности током којих адолесцент ритмично 
покреће велике мишиће, као што су трчање, скакање, прескакање, пливање, во-
жња бицикла. Ове активности повећавају кардиореспираторну издржљивост 
(кондицију). Вежбе снаге су вежбе током којих мишићи врше већи рад него то-
ком уобичајених свакодневних активности. Ово се назива „преоптерећењем“ 
или „надоптерећењем“ и ојачава мишиће. Пењање, надвлачења конопца, веж-
бање са теговима или еластичном траком су вежбе снаге. Вежбе за повећање 
коштане масе повећавају густину и чврстину костију: трчање, прескакање ко-
нопца, играње кошарке, тениса. 

Приликом аеробне активности умереног интензитета адолесцент има убр-
зан рад срца и дише теже него обоично, може да говори, али не и да пева. У 
току физичке активности високог интензитета рад срца је веома убрзан, адо-
лесцент дише много теже него обично и може да изговори само неколико речи, 
без прекидања активности да дође до даха (4). 

У табели 2 дате су основне препоруке везане за физичку активност адолес-
цената (4).
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Табела 2. Основне препоруке за физичку активност адолесцената 
Адолесценти треба да буду активни 60 минута или дуже током дана
Аеробне вежбе: већи део физичке активности у току дана треба да буде аеробна 
активност умереног или великог интензитета. Аеробна активност високог интензитета 
треба да буде застуљена најмање три дана недељно.
Вежбе снаге (вежбе за јачање мишића), треба да буду саставни део физичке активности 
најмање три пута недељно. 
Вежбе за повећање коштане масе треба да буду део физичке активности најмање три 
пута недељно. 
Важно је да се адолесценти охрабре да учествују у физичким активностима које су 
примерене њиховом узрасту, забавне су и разнолике. 

Адолесцентима који нису довољно физички активни педијатар треба да 
светује да постепено повећају активност, на начин који им прија. Постепно 
повећање броја дана у недељи током којих је адолесцент физички активан и 
продужавање времена проведеног у физичкој активности смањује ризик за на-
станак повреда. Ако адолесцент има 60 минута физичке активности дневно, 
треба га похвалити и подстаћи да одржи исти ниво физичке активности или 
да је повећа. Физичка активност преко 60 минута дневно додатно побољшава 
здравствено стање. Уколико физичка активност адолесцента превазилази пре-
поруке, треба му саветовати да остане физички активан али да се ангажује у 
различитим типовима физичке активности како би се смањио ризик од повре-
да и оштећења услед претераног вежбања (overtraining) (4).

У табели 3 приказане су врсте физичке активности.

Табела 3. Врсте физичке активности
Умерена аеробна активност 
•	Планинарење
•	Веслање
•	Вожња ролера или скејтборда
•	Жустар ход
•	Вожња бицикла (напољу или собног) 
•	Кошење траве помоћу електричне 

косилице
•	Игре које захтевају бацање и 

хватање- бацање фризбија, игра 
„између две ватре“

Интензивна аеробна активност
•	Фудбал
•	Вожња бицикла
•	Прескакање конопца
•	Борилачке вештине (нпр. карате) 
•	Трчање 
•	Хокеј
•	Кошарка
•	Пливање
•	Тенис 
•	Интезиван плес 
•	Скијање
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Вежбе снаге
•	Надвлачење конопца
•	Склекови
•	Вежбе за трбушне мишиће
•	Вежбе са еластичном траком или 

теговима
•	Пењање на зид

Вежбе за повећање коштане масе и 
чврстине костију 
•	Скакање, прескакање
•	Прескакање конопца
•	Трчање
•	 Гимнастика
•	Одбојка
•	Кошарка
•	Тенис

Адолесценти са инвалидитетом и хроничним обољењима најчешће нису 
довољно физички активни. Здравствени радници треба да им помогну да буду 
ангажовани у физичким активностима које су одговарајуће за њихово стање 
(врста физичке активности и време проведено у физичкој активности). Треба 
их охрабрити да буду физички активни колико год је могуће.

ЗДРАВА ИСХРАНА У АДОЛЕСЦЕНЦИЈИ

Препоруке Министарства пољопривреде САД, дате у Водичу за исхрану Аме-
риканаца 2015-2020 и на интернет порталу Choose My Plate (www.choosemyplate.
gov) намењене су становницима САД, али могу се применити и у Србији, за пла-
нирање оптималне исхране деце, адолесцената и одраслих (5,6). Водич и портал 
садржепрепоруке за одржавање нормалне телесне масе, помажу корисницима 
да изаберу одговарајуће намирнице, да остваре уравнотежену исхрану комби-
нујући намирнице из различитих група, одреде величину порција које треба 
да унесу и да буду физички активни. Уз поштовање препорука адолесценти у 
циклусима од неколико дана уносе све хранљиве материје потребне за раст и 
развој, а ограничавају унос хране која води ка гојазности и ризику за настанак 
масовних незаразних болести.

На слици 1 дат је графички приказ, у виду тањира и чаше, појединих група 
хране које адолесцент треба да унесе током дана (5).



5. Здравствени проблеми специфични за адолесценцију

83

Слика 1. Препоруке за унос појединих група хранеу току дана

У табели 4 приказане су дневне енергетске потребе адолесцената у односу 
на пол, узраст и ниво физичке активности (6).

Табела 4. Препоручени дневни енергетски унос
Пол Узраст Адолесценти 

који имају 
седантарни 
стила (kcal)

Умерено 
физички 
активни 

адолесценти 
(kcal)

Физички 
активни 

адолесценти 
(kcal)

Адолесценткиње
10-13 година 1600 1600-2000 1800-2200
14 -18 година 1800 2000 2400

Адолесценти
10-13 година 1800 1800-2200 2000-2600
14-18 година 2200 2400-2800 2800-3200

аСедантарни стил-подразумева само свакодневне животне активности; бУмерено физи-
чки активни адолесценти-мање од 60 минута физичке активности сваког дана; в Физи-
чки активни адолесценти- физички активни 60 или више минута сваког дана

Здрава исхрана подразумева уношење: 1) разноврсног поврћа из свих гру-
па - тамно зеленог, наранџастог и црвеног, легуминоза (пасуљ, сочиво и сл), 
скробног поврћа (кромпир, пиринач, кукуруз) и осталог поврћа; 2) воћа; 3) 
житарица, од којих најмање половину чине интегралне житарице; 4) млечних 
производа са ниским садржајем масти, као што је јогурт, сир или обогаћени на-
пици од соје; 5) хране која садржи протеине, као што су плодови мора, немасна 
меса, јаја, легуминозе (пасуљ, сочиво), орашастог воћа (орах, лешник, бадем) 
и производа од соје; 6) масти; 7) ограниченог уноса засићених масти и транс-
масти, додатог шећера и натријума. Препручено је да мање од 10% калорија у 
току дана потиче из шећера, мање од 10% калорија из засићених масти и да се 
уноси мање од 2300 мг натријума.
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Основни принципи здраве исхране (6):
1. Исхрана подразумева сву храну и течности које особа унесе у току дана. 

Важно је да се не прекораче дневне потребе у енергији и појединих 
хранљивим материјама. Могу се уносити свеже, куване, конзервисане, 
замрзнуте или сушене намирнице.

2. Нутритивне потребе треба да буду задовољене примарно из хране. 
Адолесценти треба да уносе храну богату хранљивим материјама, 
која садржи витамине, минерале и дијетна влакна. У ситуацијама 
када адолесцент не може храном да унесе довољно одређених макро- 
или микроелемената, препоручује се узимање обогаћене хране или 
дијететских суплемената. 

3. Свака особа може да осмисли сопствени начин здраве исхране. Здра-
ва исхрана може се остварити уз прилагођавање потребама, жељама и 
навикама сваког адолесцента и његове породице. 

У табели 5 наведене су потребне количине хране коју адолесцент треба да 
унесе у односу на своје енергетске потребе (6). 

Табела 5. Потребни број порција појединих група хране у односу на енергетске 
потребе

1600 
kcal

1800 
kcal

2000 
kcal

2200 
kcal

2400 
kcal

2600 
kcal

2800 
kcal

3000 
kcal

Поврће/ дневни број порција 2 2,5 2,5 3 3 3,5 3,5 4 
Тамно зелено поврће/
број порција недељно

1,5 1,5 1,5 2 2 2,5 2,5 2,5 

Црвено и наранџасто поврће/ 
број порција недељно

4 5,5 5,5 6 6 7 7 7,5 

Легуминозе/ број порција 
недељно

1 1,5 1,5 2 2 2,5 2,5 3

Скробно поврће / број порција 
недељно

4 5 5 6 6 7 7 8

Остало поврће/ број порција 
недељно

3,5 4 4 5 5 5,5 5,5 7

Воће /дневни број порција 1,5 1,5 2 2 2 2 2,5 2,5
Житарице / дневни број порција 5 6 6 7 8 9 10 10
Производи од целог зрна /днев-
нии број порција

3 3 3 3,5 4 4,5 5 5

Производи од рафиниарних жи-
тарица/ дневни бројпорција

2 3 3 3,5 4 4,5 5 5

Млечни производи /дневни број 
порција

3 3 3 3 3 3 3 3

Протеини /дневни број порција 5 5 5,5 6 6,5 6,5 7 7



5. Здравствени проблеми специфични за адолесценцију

85

1600 
kcal

1800 
kcal

2000 
kcal

2200 
kcal

2400 
kcal

2600 
kcal

2800 
kcal

3000 
kcal

Риба и плодови мора/број 
порција недељно

8 8 8 9 10 10 10 10

Месо, јаја /број порција недељно 23 23 26 28 31 31 33 33
Орашасто воће и семенке /број 
порција недељно

4 4 5 5 5 5 6 6

Масноће 22 g 24 g 27 g 29 g 31g 34g 36 g 44g
Максималан број калорија из 
осталих извора

130 
(8%)

170 
(9%)

270 
(14%)

280 
(13%)

350 
(15%)

380 
(15%)

400 
(14%)

470
(16%)

ШТА ПРЕДСТАВЉА ЈЕДНУ ПОРЦИЈУ?

Тамно зелено поврће: две шоље лиснатог свежег поврћа или једна шоља 
сировог или куваног поврћа или сока од поврћа или ½ шоље сушеног поврћа. 
У ову групу се убрајају броколи, спанаћ, зелена салата, блитва и сл. Црвено и 
наранџасто поврће: једна шоља сировог или куваног поврћа или сока од поврћа 
или ½ шоље сушеног поврћа. У ову групу се убраја парадајз, црвена паприка, 
шаргарепа, бундева. Легуминозе: једна шоља сировог или куваног поврћа или 
сока од поврћа или ½ шоље сушеног поврћа. У ову групу се убраја бели, црвени 
пасуљ, сочиво, леблебије. Овде не спада зелени грашак и боранија. Скробно 
поврће: једна шоља сировог или куваног поврћа као што је кромпир, кукуруз, 
грашак. Остало поврће: једна шоља сировог или куваног, конзервисаног поврћа 
или сока од поврћа, као што је боранија, лук, краставац, купус, целер, тиквица, 
печурке, зелена паприка. Воће: један комад воћа попут јабуке, крушке или једна 
шоља исеченог или бобичастог воћа или једна кришка лубенице или диње 
или једна шоља сока од воћа или ½ шоље сушеног воћа. Житарице: ½ шоље 
куване тестенине, пиринча или 30 грама некуване тестенине или пиринчаили 
цереалија готових за јело. Интегралне житарице су пшенични хлеб од целог 
зрна, овсеног брашна, кокице, мрки пиринач. Рафинисане житарице су бело 
брашно и производи направљени од белог пшеничног брашна, цереалије 
од рафинираних житарица и крекери, тестенине од белог брашна. Млечни 
производи: једна шоља млека, јогурта или обогаћеног сојиног млека или 45 гра-
ма белог сира или 30 грама жутог сира. У ову групу спадају млеко, напици од 
соје, јогурт, млечни десерти, сиреви. Највећи део намирница из групе млечних 
производа треба да чине производи са ниским садржајем масти. Протеини: 30 
г немасног меса, рибе или плодова мора или једно јаје или ¼ куваног пасуља 
или тофуа, једна супена кашика кикирики путера или 15 грама орашастог воћа 
или семенки. 
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ЗАКЉУЧАК

Истраживања указују да адолесценти нису довољно физички активни и да 
њихова исхрана није адекватна: уносе превише угљених хидрата и имају недо-
вољан унос више микроелемената, што неповољно утиче на њихово актуелно 
здравље и значајно повећава ризик за настанак хроничних незаразних болести 
у одраслом добу. Због тога је од изузетног значаја да педијатри искористе сваки 
контакт са адолесцентима да их саветују да се адекватно хране и да буду фи-
зички активни. Потребно је да их мотивишу и помогну им да усвоје здрав жи-
вотни стил током периода адолесценције, како би га задржали током читавог 
живота и очували и унапредили своје здравље.
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5.2. ОЧУВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ МЕНТАЛНОГ 
ЗДРАВЉА АДОЛЕСЦЕНАТА

Jасминка Марковић
Клиника за психијатрију, Клинички центар Војводине, Нови Сад

Млади се традиционално сматрају здравом старосном групом, међутим, 
мало је познато да готово 20% младих има неки ментални поремећај за који тек 
петина њих потражи и помоћ (1). Суицид је и даље водећи узрок смрти у овој 
старосној групи. Новија истраживања указују да 50% менталних поремећаја 
присутних у одраслом добу почиње пре 14. године живота и да су истраживања 
у овој области недовољна у односу на потребе (1,2). Управо ови подаци указују 
на значај превенције менталних поремећаја и промоције менталног здравља 
младих као најважнијег темеља благостања једне заједнице. 

ШТА ЈЕ ТО МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ?

Ментално здравље је врло комплексан концепт, те не постоји универзално 
прихваћена дефиниција. Скорије дефиниције менталног здравља се односе на 
индивидуалне капацитете, емоције, опсервирана понашања, а неке укључују и 
одговор особе на окружење (3). Млади људи који су ментално здрави имају до-
бре вештине решавања проблема, социјално су компетентни и поседује осећај 
сврхе и смисла. У стању су да се носе са проблемима, избегавају ризична пона-
шања и генерално воде продуктиван живот и у будућности. 

Истраживање и рад у домену менталног здравља се могу категорисати уну-
тар две парадигме: патогене и салутогене. 

Патогене теорије сматрају да је здравље непостојање болести. Фокус је на 
томе шта је то што људе чини болесним, са циљем да се идентификује и елимини-
ше узрок болести. Већина програма промоције здравља током историје је засно-
вана управо на овом моделу дефицита. На сличан начин се и термин ментално 
здравље углавном користи као еуфемизам за ментални поремећај. Конвенције и 
акти о менталном здрављу се већином односе на третман и бригу о пацијентима 
са менталним поремећајима, професионалци који се баве пацијентима оболелим 
од менталних поремећаја се називају професионалцима који се баве менталним 
здрављем, центри за ментално здравље у заједници се баве особама са ментал-
ним поремећајима, а конференције о менталном здрављу су углавном фокуси-
ране на менталне поремећаје. Оно што је ограничење ове патогене парадигме 
менталног здравља јесте тенденција да се индивидуе и заједнице дефинишу нега-
тивним терминима, не узимајући у обзир оно што раде добро. 
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На другој страни су салутогене теорије менталног здравља које представљају 
модел заснован на потенцијалима. Наглашавају се позитивне могућности за иден-
тификацију проблема и активацију решења; промовише се самопоуздање поједин-
ца и заједнице и води ка мањем ослањању на професионалне службе. Присталице 
овог приступа сматрају да ће потребе заједнице боље идентификовати они који су 
део ње, а не екпсерти који нису део те заједнице. Обе парадигме имају своје пред-
ности и показале су своју ефикасност, али би свакако најкомплетнији био модел 
који би инкорпорисао и биомедицински и социјални приступ (1,3). 

КОНЦЕПТ РЕЗИЛИЈЕНТНОСТИ

Овим концептом се објашњава способност неких особа да задрже и очувају 
ментално здравље и поред искуства негативних животних околности и догађаја. 
Резилијентност се дефинише као способност да се у сусрету са стресом или не-
даћом активирају индивидуалне карактеристике (унутрашњи фактори) и шира 
социјална подршка (спољашњи фактори) како би се повратило или задржало 
позитивно стање менталног здравља и функционисања (4). Унутрашњи фак-
тори укључују личне снаге и факторе као што су само-ефикасност и вештине 
решавања проблема. Спољашњи фактори су подржавајуће школско окружење, 
укљученост у заједницу, породицу и просоцијални вршњаци. Резилијентност у 
контексту адолесценције и менталног здравља представља процес у коме се у су-
срету са ризицима користе извори и снаге како би се избегао негативан исход.

ПРЕВЕНТИВНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

Постоје три групе превентивних интервенција из области менталног здра-
вља: универзалне, селективне и индиковане (табела 1) (2).

Табела 1. Концептуализација превентивних интервенција
Универзалне Утичу на општу популацију или на групе у популацији које нису у ризику. 

Интервенције су од користи свима.
Селективне Фокусиране су на појединце или подгрупе популације чији је ризик за 

развоја менталног поремећаја виши у односу на просек. Ризик може бити 
непосредан или трајати целог живота.

Индиковане Усмерене на високо ризичне појединце већ идентификоване као неко ко 
има минималне али уочљиве знаке или симптоме менталног поремећаја 
који тренутно не испуњавају све критеријуме за постављање дијагнозе.

У даљем тексту приказано је неколико превентивних интервенција које су 
засноване на доказима. 
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УНИВЕРЗАЛНЕ ПРЕВЕНТИВНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

Тренинг програм животних вештина. Примењује се у разреду и намењен је 
превенцији злоупотребе алкохола, психоактивних супстанција и насилног пона-
шања. Ученици усвајају вештине самоконтроле, социјалне вештине и како рећи 
„не“ дрогама. Показао се ефикасним у краткорочној и дугорочној редукцији узи-
мања психоактивних супстанција, као и у смањењу насиља и делинквенције. Чак 
су и праћења након 6 и 10 година показала да је овај програм повезан са мањом 
заступљеношћу ризичне вожње и ризичног понашања у вези са ХИВ (2).

Пројекат за спречавање злоупотребе дрога. Усмерен на средњошколце који 
су у ризику за злоупотребу дрога и насилно понашање. Оснажује самоконтролу, 
комуникацију, контакт са особама које пружају подршку и процес доношења од-
лука. Имплементиран је и као универзални превентивни програм у општој по-
пулацији и као селективни превентивни програм међу младима који су у ризику. 
Повезан је са смањеном употребом цигарета и марихуане, смањеним ношењем 
оружја и виктимизацијом, а ефекти трају и до 5 година након интервенције (2).

СЕЛЕКТИВНЕ И ИНДИКОВАНЕ ПРЕВЕНТИВНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

Нови почеци. Програм интервенције за разведене мајке са децом узраста 
од 5 до 18 година. Помаже се мајкама да се укључе у ефективне стратегије уп-
рављања понашањем деце, оснажује се квалитетна интеракција мајка-дете, 
смањује изложеност деце родитељским конфликтима. Овај програм се повезује 
са смањењем проблема понашања код деце, бољом комуникацијом родитеља и 
деце и ефикаснијим стратегијама дисциплиновања (2).

Мултисистемска терапија. Интервенције у заједници и породици усмерене 
на корекцију антисоцијалних образаца понашања код малолетних делинквената. 
Ради се у бројним окружењима (породица, школа, заједница) како би се повећа-
ло просоцијално а смањило антисоцијално понашање. Ова терапија се повезује 
са смањеном стопом хапшења, психопатологије, злоупотребе супстанција (2).  

Пројекат „тело“. Групна интервенција која траје 4 недеље и намењена је 
адолесцентима са проблемима исхране. Учесници се укључују у вежбе прихва-
тања тела и уче се стратегијама избегавања притиска вршњака. Овај пројекат 
се повезује са смањењем: незадовољства изгледом, ризика за појаву гојазности, 
симптома булимије, негативног афекта. Ефекти трају и до три године (2).

Кратки алкохолни скрининг и интервенције за студенте. Састоји се од две 
интервентне сесије намењене студентима од 18 до 24 године који су у ризику 
за злоупотребу алкохола и психоактивних супстанција. Помаже студентима да 
боље разумеју ризике повезане са узимањем алкохола, поткрепљује се мотива-
ција за промену, развијају се вештине умереног узимања алкохола. Студенти 
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који су прошли програм и после 2 до 4 године узимају мање алкохола и имају 
мање проблема понашања (2). 

ИНТЕРВЕНЦИЈЕ УСМЕРЕНЕ НА РОДИТЕЉЕ

У већину превентивних интервенција укључени су и родитељи, а породица 
се најчешће и сматра основним фактором и природном средином у којој треба 
радити како би се очувало у унапредило ментално здравље (1,2,5). Установље-
не су стратегије које се управо и односе на породицу а то су: психопатологија 
родитеља и тренинг родитељства. 

ПСИХОПАТОЛОГИЈА РОДИТЕЉА

Познато је да је психопатологија једног од родитеља неспецифичан ризич-
ни фактор за бројне проблеме менталног здравља код деце и младих. Ова врста 
ризика делује како преко генетичких механизама, тако и преко срединских фак-
тора. Деца су у 1,5-8 пута већем ризику за развој проблема понашања и емоција. 
Рецимо, ако један од родитеља има депересију, дете је у четири пута већем ризику 
да развије психопатологију. Уколико се родитељ лечи, смањује се и психопатоло-
гија детета, побољшава академско и свеукупно функционисање (5). 

ПРОГРАМИ РОДИТЕЉСТВА

Један од значајних фактора окружења који делује на развој детета јесу вешти-
не родитељства и сматрају се значајним медијатором преко кога психопатологија 
родитеља утиче на ментално здравље деце. Истраживања су показала да ефика-
сан тренинг родитељства може чак и да редукује утицај родитељске психопато-
логије. Програми родитељства су осмишљени тако да пружају родитељске стра-
тегије које повећавају сарадљивост деце и просоцијално понашање, а смањују 
опозиционо и агресивно понашање. Ови програми су се показали ефикасним 
како у превенцији тако и у третману менталних поремећаја код деце и младих.

НОВИ МОДАЛИТЕТИ У УНАПРЕЂЕЊУ 
МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА АДОЛЕСЦЕНАТА

„МАЈНДФУЛНЕС“ (MINDFULNESS)

Пре него што аутоматски придамо значење некој мисли коју помислимо, 
емоцији коју осетимо или појави коју уочимо, у нашој свести се појави кратак 
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„тренутак“ (мајндфулнес) чисте свесности наведене мисли, емоције или ствари 
ослобођен од значења које им иначе аутоматски придајемо (6). Наведени „тре-
нутак“ траје толико кратко да га у свакодневном животу ни не приметимо и 
можемо га развити једино уз редовни тренинг (медитацијом, вежбама дисања 
и покрета). Применом ове технике постајемо слободнији од својих огранича-
вајућих начина размишљања, имамо јаснију слику онога што се заиста догађа у 
нашем животу и постаје нам лакше да доносимо изборе и одлуке који подржа-
вају нашу срећу, мир и снажан осећај смисла и сврхе. 

Ова техника се показала ефикасном у третману великог броја поремећаја 
(гранични поремећај личности, поремећаји исхране, анксиозни поремећаји, 
поремећаји расположења, хронични бол и сл.) али исто тако корисном и адо-
лесцентима без симптома јер повећава резилијентност (6).

ИСХРАНА

Исхрана и балансирана исхрана су међу најважнијим сегментима целокуп-
ног здравља. Истраживања показују да здрава исхрана доприноси побољшању 
кардиоваскуларног здравља, смањењу учесталости појаве малигних болести и 
дуговечности (1,2,3). Недавна истраживања су показала и везу између исхране 
и менталног здравља (2). И код одраслих и код деце, квалитет исхране утиче 
на учење, памћење и расположење. Код адолесцената, повећана конзумација 
„брзе“ хране, црвених меса и шећера повезује се са учесталијом појавом мен-
талних поремећаја, док је негативна корелација присутна уколико се уноси све-
же воће и поврће. Дефицит гвожђа, цинка, витамина Б повезан је са екстерна-
лизованим поремећајима и хиперкинетским поремећајем (2). Исхрана са мало 
омега-3 масних киселина повезује се са хиперкативношћу, проблемима учења 
и понашања; интервентне студије са суплементацијом омега-3 масним кисе-
линама су показале ефикасност у смањењу екстернализованих поремећаја (2).

Претпоставља се да је веза између дефицита неких супстанција у исхрани 
и менталних поремећаја посредована епигенетичким променама и мењањем 
структуре и функције мозга.

ВЕЖБАЊЕ

Физичка активност је повезана са смањењем ризика за већину медицин-
ских стања као што су гојазност, шећерна болест и кардиоваскуларне болести. 
Предлаже се и као превентивна интервенција и третман психопатологије. Ис-
траживања код одраслих указују да физичка активност може имати умерен 
утицај на смањење симптома анксиозности и депресије супклиничког нивоа 
(2,3). Деца и адолесценти такође имају корист од физичких вежби са малим 
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ефектом на анксиозност и депресију, а великим ефектом на самопоуздање и 
повезани су са побољшањем когнитивних способности, бољим понашањем у 
школи и академским постигнућем. Физичка активност има и умерен ефекат на 
умањивање симптома хиперактивности (2).

Многи фактори утичу на ментално здравље младих и то на нивоу инди-
видуе, породице, школе, шире заједнице. Сви ови нивои су и прилика за про-
моцију здравља и превенцију а од значаја су посебно кохезивност на нивоу 
заједнице, породично благостање и индивидуална понашања и вештине и лако 
доступне службе за адолесценте. Сви ови позитивни ефекти протективних 
фактора се акумулирају током живота и могу превагнути над факторима ризи-
ка и допринети развоју здраве младе одрасле особе. 
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5.3. САВРЕМЕНИ СТАВОВИ О 
КОНТРАЦЕПЦИЈИ ЗА АДОЛЕСЦЕНТЕ

Катарина Седлецки
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије  
„Др Вукан Чупић“

Адолесценција је за многе време када се доживљавају прве емотивне везе и 
размењују прве интимности које се неретко завршавају сексуалним односима. 
Одрасли из окружења младе особе, укључујући и здравствене раднике, често 
превиђају да адолесценти имају право на развој здраве сексуалности и потребу 
да им се помогне одговарајућим информисањем, прилагођеном здравственом 
заштитом и прикладном контрацепцијом.

Сексуална активност током адолесценције је у порасту. У истраживању 
спроведеном током 2011. године путем интернета, сексуалну активност до 
краја адолесценције у Србији оствари приближно 80% девојака и вероватно 
још више младића. Приближно четвртина први полни однос доживи са 16 и 
мање година (1).

САГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ КОНТРАЦЕПЦИЈЕ

Потребе адолесцената за контрацепцијом не треба занемаривати уз об-
разложење да им је потребна сагласност родитеља. Млада особа се тиме неће 
обесхрабрити и одустати од сексуалне активности, већ ће због тога што не ко-
ристи контрацепцију бити у опасности од настанка трудноће и полно прено-
сивих инфекција.

ЧУВАЊЕ ТАЈНОСТИ ПОДАТАКА - ПОВЕРЉИВОСТ

Да би потражили савет или помоћ од здравственог радника млади људи 
морају да буду сигурни да ће бити сачувана тајност поверених информација. 
Обавеза чувања професионалне тајне није различита за пацијенте адолесцент-
ног узраста и одрасле особе (2). Информације се, међутим, не могу чувати у 
тајности ако адолесцент узраста 18 или мање година обавести здравственог 
радника да је био жртва злостављања или да има суицидалне мисли.
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САВЕТОВАЊЕ

Успостављање блиског односа са младом особом у безбедном и пријатном 
окружењу ће здравственом раднику омогућити да прилагоди савет и третман 
индивидуалним потребама. Од великог значаја је прво искуство младе особе 
са здравственом службом и зато се од особа које раде у саветовалишту очекује 
пријатељски и неосуђујући приступ адолесцентима.

За саветовање младе особе треба издвојити више времена, у складу са 
потребама и могућностима. Здравствени радник треба да овлада умећем ак-
тивног слушања и да не износи претпоставке о разлозима посете, сексуалном 
понашању и оријентацији младих особа, са једнаким приступом независно од 
њиховог узраста, рода или психо-физичких способности. Такође им не треба 
наметати сопствено мишљење о сексуалности, сексуалним везама и контра-
цепцији који су за њих прикладни. Важно је и уважавати културолошке и сек-
суалне различитости младих (3).

Треба подржавати укључивање родитеља или партнера у бригу о здрављу 
адолесцената. Ипак, ако млада особа долази у њиховој пратњи, важно је да јој 
се омогући да извесно време проведе насамо са здравственим радником.

ИЗБОР КОНТРАЦЕПЦИЈЕ ЗА АДОЛЕСЦЕНТЕ

Многи фактори утичу на избор контрацепције, попут ефикасности, дискрет-
ности употребе, безбедности, очекиваних споредних ефеката, инвазивности 
технике примене, одговарајућих знања и колико је захтевна редовна и правилна 
употреба метода (4). За адолесценткиње су углавном прикладни сви реверзибил-
ни контрацептиви, јер узраст није контраиндикација ни за један од савремених 
метода (5). Избор контрацепције треба да буде заснован на доказима. Неопходно 
је да им се пруже све потребне информације о методима који их интересују, да се 
процени да ли могу безбедно да их користе и да им се помогне у избору. Посебну 
пажњу треба посветити промоцији двојне заштите, односно коришћењу метода 
који превенирају не само трудноћу, већ и полно преносиве инфекције (4). Да би 
млада особа била задовољна начињеним избором, потребно је да сагледа како 
ће различити методи контрацепције утицати на њен стил живота. Препоруке за 
садржај разговора са адолесцентима су дате у табели 1 (3).
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Табела 1. Препоруке за садржај разговора са адолесцентом који разматра 
избор контрацепције

Анамнеза Питања за адолесценте
Социјална 
анамнеза

Коју школу похађате? Да ли имате проблема у школи (нпр. насиље или стрес)?
Од кога тражите савет и подршку?
Са ким живите? Да ли имате неке проблеме у кући?
Да ли Ваши родитељи или старатељи знају да имате сексуалне односе и да 
сте дошли у саветовалиште?
Шта бисте желели од контрацепције? Да ли је раније било неких проблема са 
контрацепцијом? Шта користе Ваши пријатељи? Да ли бисте могли редовно 
да користите таблете? 
Да ли користите кондоме и како их набављате?
Да ли сте икада имали незаштићени сексуални однос?

Анамнеза 
здравственог 
стања

Да ли користите неке лекове укључујући и биљне препарате, психоактивне 
супстанције, алкохол и дуван; какав је Ваш начин исхране и колико сте 
физички активни.
Да ли се лечите или сте се лечили од неког обољења?
Да ли сте упознати са локалним здравственим службама за младе?

Породична 
анамнеза

Да ли у породици постоје нека озбиљна обољења (нпр. срчана обољења, 
дијабетес мелитус, венски тромбоемболизам)

Сексуално и 
репродуктивно 
здравље

У ком узрасту је наступила менарха? Какви су менструациони циклуси? Када 
је почела последња менструација? Да ли је била нормална?
Да ли се осећате спремном за сексуалне односе или их већ имате? У ком 
узрасту је био први сексуални однос? Да ли бисте умели да одбијете 
сексуални однос ако га не желите?
Да ли је било трудноћа? Како су се трудноће завршиле?
Да ли је било полно преносивих инфекција? Да ли сте се икада тестирали на 
полно преносиве инфекције/ХИВ?
Да ли тренутно имате једног или више партнера? Каква је партнерска веза 
(површна/повремена/стабилна/дуготрајна)?
Који је пол партнера? Колико година има партнер? Колико добро га 
познајете? Да ли Вас је партнер икада уплашио, присиљавао на нешто или 
био насилан?
Колико знате о последицама сексуалне активности: трудноћи и полно 
преносивим инфекцијама?

Прилагођено из: Faculty of Sexual and Reproductive Healthcare Clinical Guidance. Contraceptive 
Choices for Young People. 2010.

Пожељно је да се адолесценткиња или млади пар поступно информишу, од 
најефикаснијих ка мање ефикасним методима контрацепције док се не утвр-
ди који метод је за њу или за њих најприхватљивији. Најефикаснији методи 
контрацепције припадају категорији А. Тој категорији припадају интраутерус-
на контрацепција, прогестински импланти и депо-инјекциони препарати, који 
не захтевају свакодневно ангажовање и имају ниску стопу неуспеха. Методи 
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категорије Б су ефикасни али захтевају доследну примену, попут комбиноване 
оралне контрацепције (КОК), комбинованог фластера, вагиналног прстена и 
прогестинских пилула. Њих одликује значајно виша стопа неуспеха при уоби-
чајеном начину коришћења, који подразумева заборављање пилула, одлепљи-
вање фластера или испадање вагиналног прстена. Категорији Ц припадају ме-
тоди који су мање ефикасни, а захтевају велико ангажовање корисника, попут 
кондома, дијафрагме, спермицида, рачунања плодних дана и coitusa interruptusa 
(6). Осим усмене информације, корисно је адолесцентима омогућити и друге 
изворе информисања, попут брошура и одговарајућих вебсајтова.

БЕЗБЕДНОСТ КОРИШЋЕЊА КОНТРАЦЕПЦИЈЕ

Код младих људи, у поређењу са особама старијег животног доба, генерално 
од много мањег значаја су фактори ризика за кардиоваскуларна и друга обољења 
чија учесталост расте са годинама живота. Ипак, код адолесцената могу да буду 
важни други ризици повезани са њиховим пубертетским развојем или вулнера-
билношћу према полно преносивим инфекцијама. Треба проценити и друге па-
раметре, попут могућности редовне и правилне употребе метода контрацепције, 
постојања поремећаја исхране, гојазности, породичне ситуације и коришћења 
алкохола и других психоактивних супстанција (табела 2) (7).

Табела 2. Безбедност коришћења различитих метода контрацепције у адолесценцији

Метод контрацепције
Категорија Светске здравствене 
организације за процену безбедности 
метода контрацепције у клиничком раду*

Комбинована хормонска контрацепција 
(орална, фластери, вагинални прстен)

1

Прогестагенска орална контрацепција 1
Прогестагенски имплант 1

Прогестагенске депо-инјекције
< 18 година – 2
≥ 18 година - 1

Баријерни методи (кондоми, дијафрагма, 
цервикалне капе)

1

Интраутерусни уложак са бакром 2
Интраутерусни уложак са левоноргестрелом 2

Извор: World Health Organization. Medical eligibility criteria for contraceptive use. 5th ed. Geneva: 
World Health Organization; 2015.
* Категорије Светске здравствене организације за процену безбедности коришћење метода кон-
трацепције: 1 – нема ризика; 2 – предности премашују претпостављене ризике и метод генерално 
може да се користи; 3 – ризици премашују предности и потребан је опрез ако се метод користи; 
4 – ризици коришћења метода су неприхватљиво високи



ДОСЛЕДНОСТ И ИСТРАЈНОСТ У КОРИШЋЕЊУ КОНТРАЦЕПЦИЈЕ

Чак и када адолесценткиња почне да користи ефикасну контрацепцију, 
могуће је да ће прекинути изабрани метод или ће га заменити другим. Према 
резултатима неких студија, приближно једна трећина испитаница не користи 
исти метод континуирано током годину дана. Одустајању од изабране контра-
цепције посебно су склоне младе жене вишег степена образовања и неудате (8).

Осим тога, адолесцентима се чешће догађају грешке током употребе кон-
трацепције. То је посебно велики проблем са методима који захтевају доследну 
и редовну примену. Тако је стопа неуспеха током првих 12 месеци употребе 
кондома код адолесцената значајно виша (16%) у поређењу са женама старости 
30 и више година (8%) (9). Ефикасност контрацептива који захтевају ангажо-
вање кориснице једном месечно или ређе много је већа од краткоделујућих ме-
тода. Зато је битно да се адолесцентима не ускраћује могућност коришћења тих 
метода, укључујући и интраутерусну контрацепцију.

Утврђено је да током првих шест месеци после инсерције интраутерусног 
улошка нема значајних разлика у учесталости експулзија између адолесцент-
киња (9%) и старијих жена (6%), нити у учесталости уклањања уложака (17% у 
обе групе). Такође нису евидентиране ни значајне разлике у учесталости полно 
преносивих инфекција (10).

ЗАКЉУЧАК

Потребе адолесцената за контрацепцијом не треба занемаривати уз образ-
ложење да им је потребна сагласност родитеља. Адолесценте треба уверити да 
ће бити сачувана тајност поверених информација. За адолесценткиње су при-
кладни сви реверзибилни контрацептиви, а најефикаснији су дугоделујући ме-
тоди. Посебну пажњу треба посветити промоцији двојне заштите.
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6.1. ОРТОРЕКСИЈА

Марија Младеновић
Општа болница Ваљево

Исхрана у свету је данас поларизована - док велики део човечанства гла-
дује, у другом делу света храна је јефтина, доступна, често произведена не-
безбедним технологијама и препуна нездравих састојака. Као резултат ових 
супротности у развијеним, а посебно у земљама у развоју, болести повезане 
са исхраном постају водећи јавно-здравствени проблем, са непосредним и од-
ложеним здравственим и социјалним последицама. Гојазност се данас означа-
ва као лоша, нездрава и срамотна, а у друштву се увелико дешавају промене 
које потенцирају здраве стилове живота, пре свега здраву исхрану, као импе-
ратив који треба да сачува здравље. Додатно, последњих деценија је у порасту 
самопријављивање алергија и интолеранција на храну које за подлогу немају 
компетентна испитивања. Класичан пример је неосновано избегавање глутена 
а које је подржано од стране различитих широко доступних и неадекватно ин-
формисаних медија. Хелтизам, као културолошки концепт данашњице, у први 
план истиче личну одговорност за сопствено здравље и користи социјални 
притисак на појединца да живи здраво, конзумира здраву храну, користи су-
плементе, поред савремене да примењује и алтернативну медицину и да редов-
но упражњава физичку активност. Такође, хелтизам потенцира да се до здра-
вља лако стиже кроз индивидуалну дисциплину и чврста морална начела. Па-
радоксално, ове препоруке нису увек сврсисходне, јер индивидуално схватање 
широко дефинисаних критеријума здравља може да резултира неуобичајеним, 
често лошим и у основи нездравим понашањем, као и неадекватном предста-
вом о сопственом телу, исхрани и вежбању (1). Осим од здравствених радни-
ка, становништво информације о здрављу и превенцији различитих болести 
добија кроз електронске и штампане медије, као и кроз друштвене мреже. Уз 
непроверене информације корисницима се стално показује идеализована сли-
ка људског тела које, кад су жене у питању, сваке године постаје све више нере-
ално витко, а код мушкараца наглашено развијено и мишићаво. Популација је 
непрекидно изложена серијама информација које повезују здравље и исхрану, 
те је јасно да код посебно осетљивих људи постоји тренд мисаоног успоста-
вљања чврсте везе између хране и здравља. Сем са здрављем, храна се често не-
аргументовано повезује са различитим болестима, те се успоставља имагина-
ран ризик за оболевање, при чему је психолошки утицај ризика често важнији 
него ризик сам по себи. Иако нема ничег лошег у томе да човек бира здравије 
намирнице и стилове живота, да жели да живи здравије и да схвата ризике 
које нездрава исхрана собом носи, сведоци смо да део популације исхрану 
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схвата екстремно ригидно, што доводи до негативних физичких, психичких 
и социјалних последица. Овакав екстремизам у исхрани назван орторексијом 
нервозом је релативно нов феномен са којим се здравствени радници данас све 
чешће срећу (1,2). Термин се примењује од последње деценије претходног века 
и подразмева патолошку опсесију здравом здравом исхраном. Особе које имају 
орторексичне тенденције нису само патолошки фокусиране на конзумирање 
здраве хране, већ манифестују и специфичан став према храни, прецењене 
идеје које храни дају значај у превенцији и лечењу различитих болести, спрово-
де изабрани ритуал у припремању хране (сирова храна, посебан начин сечења 
намирница итд.), користе посебно посуђе и искључиво чисте, органске, здраве 
намирнице узгајане у посебним условима, без хербицида, пестицида, адитива 
и сл. Кључни симптом орторексије је страх од нездраве исхране, као и да би 
храна могла бити нечиста, загађена, али такође и очекивање да правилна ис-
храна обезбеди здрав и дуг живот. Квалитет намирница које конзумирају овим 
особама је много важнији од укуса и задовољства које храна пружа, личних и 
пословних планова као и социјалних веза (2,3). 

Иницијално, орторексија је концептуализована као посебан поремећај 
исхране али до сада њена посебност у дијагностичком смислу није доказана 
(2). Аргументи којима орторексија заслужује посебно дијагностичко место је 
њен негативан физички, психички и социјални ефекат на појединца. Физич-
ке последице орторексије произилазе из чињенице да стриктна дијета дово-
ди до искључивања из исхране читавих група билошки важних намирница. 
Тако, на пример, исхрана орторексичних особа је често хипокалоријска и из 
ње су изоставњени важни витамини. Због тога, парадоксално, исхрана која је 
замишљена да унапреди здравље и спречи болст, често доводи до анемије, ос-
теопеније и других здравствених последица. Психичке последице орторексије 
су такође озбиљне. Ове особе проводе пуно времена у одабирању намирница, 
планирању и припремању „савршеног“ оброка. Уколико нису у могућности 
да то ураде онако како су замислили или уколико унесу неку неприхватљиву 
храну, осећају велику грижу савести и потребу за самокажњавањем, како би 
се поново вратили на пут здравља и чистоће. Након неког времена стриктног 
примењивања исхране за коју верују да је „магична“ осећају се самозадовољ-
но, храна постаје средство контроле свега у животу, даје им осећај сигурности, 
осећају се физички боље и са више енергије. Ово само појачава убеђење да је 
одабрана, посебна исхрана, једини начин да буду здрави и да се добро осећају. 
Такође, манифестују надмоћ у односу на друге људе, што постепено доводи 
до социјалне изолације. Често избегавају друштво где њихов начин исхране 
може бити коментарисан, преиспитиван и слично, а са друге стране, боје се 
да ће бити приморани да конзумирају неку неприкладну храну, те да ће „бити 
разоткривени“и,можда, осуђивани. И поред тога, овакве особе су по питању 
исхране искључиве и покушавају да убеде људе из своје околине у потребу да 
се исхрана ритуализује, због чега често бивају изопштенe (3,4). Иако, према 



6. Исхрана

103

неким ауторима, физичке, психичке и социјалне последице које орторексич-
ни појединци манифестују дозвољавају да се орторексија нервоза посматра 
као посебан психијатријски ентитет, новија истраживања указују да би орто-
рексија нервоза могла бити варијанта већ утврђених поремећаја исхране као 
што је анорексија нервоза или врста опсесивно-компулзивних, анксиозних, со-
мато-симптомских и других психотичних болести или, просто, нови социјални 
тренд (3). 

Орторексија нервоза, као релативно нов феномен, свакако има сличности 
са поремећајима исхране. То су психијатријски поремећаји са јасно дефини-
саном дијагнозом, која се базира на психолошким, физиолошким и бихејви-
оралним критеријумима. Однос орторексије са поремећајима исхране је ком-
плексан и указује на могућност да, осим што може бити посебан ентитет, ко-
егзистора са поремећајем исхране, претходи му или се јавља током опоравка 
(3). Ризичне групе међу којима се идентификује највећи број особа са орто-
рексичним тенденцијама су жене, адолесценти, професионални и рекреатив-
ни спортисти, здравствени радници, нарочито они који се баве исхраном, као 
и уметници, посебно плесачи, мада се закључци објављених студија значајно 
разликују и највише зависе од примењене методологије. Тако, на пример, про-
цењује се да је учесталост орторексије 6,9% у општој популацији, док у ризич-
ним популацијама достиже и 57-82% (5). Валидни дијагностички критерију-
ми за орторексију нервозу нису успостављени јер је, пре свега, у питању нов 
ентитет чији су описи углавном базирани на студијама случаја. Радови који 
се баве орторексијом, а односе се на читаву популацију, или њен посебан део, 
углавном користе различиту методологију, која се значајно разликује према 
сензитивности и специфичности, па се тешко упоређују. Овде се првенствено 
мисли на примену теста иницијално осмишљеног од стране Братмана, а кас-
није допуњеног , који се бави односом и понашањем испитаника према храни. 
Примена овог теста, а и каснијих допуна, као што је ОРТО-15 тест, довела је до 
установљавања различите учесталости поремећаја у популацији, тако да се све 
више аутора ограђује од утврђивања орторексије нервосе коришћењем овог и 
сличних тестова. Уместо постављања дијагнозе орторексије све чешће се го-
вори о утврђивању испољавања орторексичних тенденција (6-8). Последњих 
година, увиђајући непрецизност психометријских инструмената и потребу да 
се прецизно дефинишу клинички критеријуми, све се више студија бави поку-
шајем њихове конструкције који се, пре свега, базирају на потврди опсесивног 
бављења храном, постојању анксиозности, прецењених идеја и посебних ри-
туала у вези са исхраном, као и на утврђивању нутритивних дефицита уз пси-
хичке и социјалне поремећаје који их прате (6). Иако су анемија, остеопенија, 
електролитни поремећаји и други патолошки лабораторијски налази често 
описивани код болесника са орторексијом нервозом, дефинишући сет лабо-
раторијских налаза није утврђен. Студије праћења ових болесника не постоје, 
као ни диференцијално диајгностички критеријуми који би орторексију јасно 
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одвојили не само од поремећаја исхране, него и од других психијатријских по-
ремећаја. Такође, не постоје ни студије које се баве евентуалном фамилијарном 
појавом орторексије, те није могуће са сигурношћу констатовати генску осно-
ву. Због свега претходног, орторексија још увек нема своје место у признатим 
дијагностичким класификацијама (7-9). 

Свакако један од најозбиљнијих трендова повезаних са орторексијом нер-
возом је могућност да деца усвоје орторексично понашање родитеља, најчешће 
опонашањем избора здраве хране уз стриктно избегавање појединих намир-
ница. Осим тога, деца могу бити озбиљно лимитирана у уношењу извесних 
намирница, као што су глутен и млеко. Временом, код посебно осетљиве деце 
развија се страх да ће конзумирање било чега осим чисте, органске хране, до-
вести до развоја болести. Адолесценција, у којој се дете суочава са бројним 
биолошким, психолошким и социокултуралним променама позната је као 
вулнерабилан период за настајање поремећаја исхране. Осим генетске пре-
диспозиције за перфекцију која заузима важно место у настајању поремећаја 
исхране, избегавање извесних намирница и незадовољство сопстеним телом 
често је и последица утицаја вршњака, као и медија у овом узрасту. Осим тога, 
адолесценти који пате од хроничних болести као што су на пр. астма, алер-
гије и dijabetes melitus тип 1, међу бројним информацијама за којима трагају 
проналазе и оне које повезују посебан начин исхране и смањење тегоба, те се 
лако одлучују на рестриктивну дијету која у овом узрасту може да има озбиљне 
последице. Ригидност у исхрани додатно утиче на физичко и психичко здра-
вље, али и на квалитет живота ове деце . Такође, орторексија у овом узрасту је 
значајан, по веровању болесника, друштвено прихватљив начин да се прикрију 
симптоми озбиљних поремећаја исхране (1,9) .

У литератури има мало података када је у питању лечење болесника са ор-
торексијом нервозом. Терапију треба да обавља психијатар са искуством из об-
ласти поремећаја исхране, а најважније место заузима психоедукација и нутри-
тивно саветовање. Неоходно је заједно са болесником креирати реалистичан 
концепт здравља, у којем исхрани треба дати место које јој, према научним 
сазнањима, припада. Од значаја је и когнитивно-бихејвиорална терапија, којом 
се идентификују дисфункционална очекивања болесника у вези са исхраном, 
уз развијање алтернативног, мање ригидног става. Описана су и искуства са ме-
дикаментозном терапијом, пре свега са инхибиторима преузимања серотони-
на, који је ефикасан и код других поремећаја исхране, као и са антипсихотиком 
оланзепином. Међутим, болесници лекове сматрају нездравим, нечистим, и 
само их брига за сопствено здравље мотивише да их узимају. Болничко лечење 
је, као и код поремећаја исхране, резервисано за стања озбиљне малнутриције, 
док је укључивање породице и других блиских особа неопходно (1,9). 

Како је данас тренд да се здрави стилови живота спроводе од најранијег 
доба , у будућности ће свакако бити тешко одвојити да ли је здрава исхра-
на права потпора здрављу, или патолошка опсесија која нарушава квалитет 
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живота. Посебно сензитивне особе ригидно прихватају све информације до 
којих могу да дођу, те је важно да здравствени радници, посебно педијатри, 
кроз здравствено васпитни рад ,пружају само проверене чињенице кад је у 
питању превенција и лечење болести. Осим тога, медији треба да буду реални 
у пласирању слике о лепоти, успешности, привлачности, али и о здрављу, и да 
пропагирају умереност сваке врсте, па и у храни, без подржавања екстреми-
зма, нарочито уколико није поткрепљено сигурним научним доказима. 
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6.2. МАЛДИГЕСТИЈА ПОЛИСАХАРИДА

Невенка Добричић Чеврљаковић
Дечје одељење Општe болницe, Крушевац

Угљени хидрати, уз протеине и масти, спадају у основне чиниоце људске 
исхране. У прве 2-3 године по рођењу чине 40-50% укупне калоријске вреднос-
ти хране, потом 45-65%. Сем енергетског значаја, угљени хидрати су изузетно 
важни у одржавању метаболичке равнотеже организма. Основни угљени хи-
драт у исхрани детета после прве године живота је скроб, који и иначе има 
приоритет у правилној исхрани човека. Угљени хидрати се ресорбују у моно-
сахаридном облику, те се полисахариди и олигосахариди морају претходно хи-
дролизовати. Полисахариди се варе инталуминално, док олигосахариде раз-
лажу одговарајуће хидролазе (олигосахаридазе) које су ковалентно везане за 
апикалну мембрану ентероцита (1).

Скроб је најважнији извор угљених хидрата из биљне хране и по хемијском 
саставу је мешавина два глукозна полимера: амилозе која је линеарни полимер 
и садржи (1-4) α-везана ланца од неколико хиљада јединица глукозе и амило-
пектина који је високо разгранати полимер са (1-6) α-везама као и (1-4) α-везама 
и може садржати преко 100 000 остатака глукозе. Највећи број скробних намир-
ница садржи 20-30% амилозе и 70-80% амилопектина. Грануле скроба имају хе-
микристалну структуру (наизменично крсталне и аморфне регионе) одвојене 
аморфним годовима (2). Сварљивост скроба зависи од великог броја фактора. 
На молекуларном нивоу однос амилозе и амилопектина је веома битан и то, 
боља је сварљивост високо амилозних скробова док је амилопектин мање подло-
жан дејству амилазе због тесних веза двострукохеликоидних ланаца у региони-
ма полукристалних гранула. Физичко-хемијска својства намирница утичу и на 
структурне и хемијске промене које се дешавају за време обраде и дигестивног 
транзита што има утицаја на сварљивост. На пример, уситњавање и млевење жи-
тарица и уситњавање кромпира проузрокује физичко оштећење скробних гра-
нула, што доводи до губитка кристалне структуре. Оштећене скробне грануле 
имају десет пута већи апсорпциони капацитет за везивање воде од нативних чес-
тица. Грејање (кување) или хлађење под различитим условима влажности, изази-
ва структурне промене хране. Скробови из гомољастих усева (нпр.кромпир или 
тапиока) обично набубре и згушњавају се на нижим температурама него скроб 
из зрна житарица (кукуруз, пшеница) који се разлажу спорије уз продужено ку-
вање. Хемијска структура скроба може се драматично мењати током термичких 
третмана што може да узрокује деградацију коју је понекад тешко разликовати 
од ензимске. Хлађење и ретроградација може довести до згушњавања и форми-
рања гела и мигрирања воде ка површини намирнице, на пример, према кори 



6. Исхрана

107

хлеба од пшенице и на тај начин се мења нативна структура скроба, смањује 
број расположивих α-глукан ланаца за које се веже α-амилаза, чиме се смањује 
скробна сварљивост. Различите врсте хемијских модификација уводе функцио-
налне групе у молекул скроба, што резултира измењеним физичким и хемијским 
својствима што има утицај на ензимске хидролизе. 

ДИГЕСТИЈА ПОЛИСАХАРИДА

Варење скроба почиње у устима под дејством пљувачке која се састоји из 
електролита, секрета, антимикробних једињења и различитих ензима, попут 
амилазе, липазе, рибонуклеазе и протеазе (3). Механичка мастикација хра-
не олакшава варење скроба, мешањем хране са пљувачком, чиме се смањује 
вискозност и величина честица, и повећава доступност ензима. Обим у којем 
пљувачна амилаза доприноси варењу скроба је контроверзна, нарочито због 
веома кратке изложености која се процењује на око 2 минута у условима pH7. 
Резултати испитивања су показали да храна богата угљеним хидратима (јабуке, 
кромпир, пиринач и кукуруз) ако се прогутају без жвакања изазивају мањи 
постпрандијални гликемијски одговор него када се жваћу. Ћелије махунарки, 
углавном остају нетакнуте након жвакања, остављајући интрацелуларни скроб 
заштићен од дигестивних ензима. После жвакања храна може бити прогутана 
као честица или поново обликована у болус пре гутања. Болус штити пљувачну 
амилазу од киселих услова у желуцу, чиме се продужава пљувачно варење. Ако 
је храна прогутана као честица, овако незаштићена пљувачна амилаза биће 
инхибирана киселим садржајем у желуцу чиме ће бити окончано пљувачно 
варење (3,4,5). Када храна уђе у желудац, желудачни pH расте приближно ори-
гиналном pH хране и затим постепено пада на pH2, крајем желудачног варења 
које траје око 70 минута. Течна храна се вари брже од получврсте. Химус који 
напушта желудац бива пуферован од стране бикарбоната и муцина Брунеро-
вих жлезда и изложен жучи из жучне кесе и других дигестивних протеаза, ли-
паза и амилолитичких ензима. Скоб хидролизује α-амилаза панкреаса, дајући 
претежно малтозу, малтотриозу, изомалтозу, α-лимитиране декстрине и вели-
ки број линеарних α-(1-4) везаних ланаца полигликана. Они се даље варе под 
дејством дисахаридаза, нарочито малтаза-гликоамилаза, која хидролизује са-
харозу и изомалтозу. Добијени моносахариди (глукоза, галактоза и фруктоза) 
се затим апсорбују из интестиналне мукозе у портални крвоток. Просечно вре-
ме транзита кроз танко црево износи 200 минута у условима pH 6.5. Несварени 
делови скроба, чија количина зависи од врсте хране и начина обраде, доспевају 
у дебело црево где бивају подвргнути ензимима бактерија (3). 

Амилаза је ензим који разграђује скроб и гликоген, синтетише се у панкре-
асу, пљувачним жлездама и јетри. Највиши нивои амилазе су детектовани у пљу-
вачним жлездама, С-тип који делује на храну у устима и езофагусу и панкреасни 
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П-тип који делује при алкaлном pH у дуоденуму. Ензим је присутан и у колостру-
му, сузама и млеку; региструје се и у семеној течности, тестисима, у оваријуму, 
Фалопијевим тубама, попречно-пругастим мишићима, плућима и масном ткиву. 
Оба изоензима , П-амилаза и С-амилаза су продукти два блиска локуса на хро-
мозому 1 и региструју се у серуму и једини су плазматски ензими који пролазе 
кроз гломерулску мембрану бурега и присутни су у урину. Панкреасна амилаза 
је металоензим за чије је функционисање неопходан калцијум а пуну активност 
постиже у присуству одређених анјона: хлорида, бромида, нитрата и фосфата. 
Код здравих особа панкреасна амилаза чини 40-50% од укупне активности ами-
лазе у серуму. Серумска панкреасна амилаза се не може детектовати код деце 
млађе од 6 месеци, али активност се полако повећава и достиже вредност одрас-
лих до 5 године живота и ово је резултат постнаталног развоја егзокрине функ-
ције панкреаса. Снижење серумске панкреасне амилазе (испод доње границе) је 
високо специфично за егзокрину панкреасну инсуфицијенцију. Особе са дефи-
цијенцијом панкреасне амилазе, показују знаке малдигестије угљених хидрата 
што резултира абдоминалном надутошћу, гасовима, итд (2,3).

ОБОЉЕЊА ПРАЋЕНА ИНСУФИЦИЈЕНЦИЈОМ 
ЕГЗОКРИНОГ ПАНКРЕАСА

Егзокрини панкреас је највећа жлезда придодата гастроинтестиналном 
тракту и главни носилац дигестије хране. Карактерише га велика функционал-
на резерва, тако да се малапсорпциони синдром јавља тек ако она падне испод 
10%. Најчешће обољење праћено егзокрином инсуфицијенцијом панкреаса у 
детињству је цистична фиброза, док су друга знатно ређа или изузетно ретка 
(Табела 1). 

Tabela 1. Обољења праћена инсуфицијенцијом егзокриног панкреаса
А. Урођена
     Цистична фиброза
     Shwachman-Bodian-Diamondov синдром
     Pearsonov синдром
     Johanson-Blizzardov синдром
     Панкреасна агенезија
     Хередитарни панкреатитис
     Изоловани ензимски дефицити (липаза/колипаза, трипсиноген, ентерокиназа)
Б. Стечена
     Малнутриција
     Тешке форме целијачне болести и Crohn ентеритиса
     Хронични панкреатитис
     Zollinger-Ellison синдром 
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Егзокрина инсуфицијенција панкреаса се среће код око 85% деце са ЦФ. 
Настаје као последица опструкције изводних канала панкреаса и секундарне 
атрофије ацинусног ткива. Услед недостатка панкреасних ензима, који имају 
кључну улогу у процесу дигестије, јавља се малапсорпција хранљивих материја 
са глобалном малнутрицијом.

Последице негативног нутритивног баланса су много теже у код деце у 
односу на одрасле, нарочито у периоду интензивног раста и развоја. Апетит 
детета је углавном очуван, понекад и појачан. Столице су обилне, учестале, 
путридне и масне. Основу терапије егзокрине инсуфицијенције панкреаса чини 
одговарајућа исхрана уз надокнаду ензимског дефицита. Исхрана мора бити 
прилагођена високом нутритивном захтеву и слабијем степену искористљи-
вости хранљивих материја, лако сварљива и за 20-30% богатија у протеинима 
и калоријама у односу на зраву децу одгварајућег узраста. Природна исхрана 
је нарочито значајна у првој години живота па и након тога. Одојчету на веш-
тачкој исхрани се препоручују млечне формуле на бази хидролизата протеина 
уз додатак лако сварљивих средњеланчаних триглицерида. Код пацијената са 
ЦФ највише је погођена апсорпција масти и витамина растворљивих у мас-
тима тако да се свакодневно у исхрани морају обезбедити повећане количине 
липосолубилних витамина и одговарајућа количина есенцијалних масних ки-
селина, линолне и алфа-линоленске. Потребе у хидросолубилним витаминима 
и минералима се не разликују у односу на здраву децу (1). Варење угљених хид-
рата и апсорпција постижу одговарајуће нивое (до 90% у односу на здраве) у 
оболелих од ЦФ уз додатак суплемената панкреасних ензима (ПИ). Без обзира 
на то, производи настали микробиолошком ферментацијом угљених хидрата 
врше виши осмотски притисак, симптоми као што су трбушна дистензија, га-
сови и дијареја због преоптерећења несвареним угљеним хидратима, заједно 
са осталим променама неповољно утичу на нутритивни статус пацијента (6).

Препарати панкреасних ензима са ацидорезистентном заштитом се дају уз 
сваки оброк. Њихов додатак је неопходан и одојчету на природној исхрани и 
ономе које користи препарате на бази екстензивних хидролизата (1,7). 
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6.3. ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНА ИНТОЛЕРАНЦИЈА 
ДИСАХАРИДА И МОНОСАХАРИДА

Недељко Радловић
Академија медицинских наука Српског лекарског друштва 

Дисахариди су угљени хидрати сачињени од два молекула моносахарида 
међусобно повезаних алфа или бета гликозидном везом. Карактерише их зна-
чајан садржај у појединим врстама хране, калоријска вредност од око 4 kcal/g, 
добра растворљивост у води и сладак укус. Основни дисахариди у исхрани 
човека су лактоза и сахароза, а малим делом и трехалоза. Према начину вези-
вања, субјединица лактоза припада бета гликозидима, а сахарозе и трехалоза 
алфа гликозидима. У складу с тим, лактоза је редуктивна, а сахароза и треха-
лоза нередуктивне супстанце. Лактоза је главни угљени хидрат млека већине 
сисара. Састављена је из молекула глукозе и галактозе међусобно повезаних 
бета 1,4 гликозидном везом. Сахароза, коју чине молекули глукозе и фруктозе 
спојени алфа-1,2 гликозидном везом, се налази у воћу и воћним производима, 
неким врстама поврћа, као и другој храни и напицима у које се додаје. Треха-
лоза, глукозни димер повезан алфа-1,1 гликозидном везом присутан у печур-
кама и квасним гљивицама (Saccharomyces cerevisiaе), релативно се мало налази 
у стандардној исхрани. Угљени хидрати у слободном, тј. мономерном облику су 
оскудно садржани у храни. Фруктоза се налази у меду и воћу, глукоза у воћу и 
неким врстама поврћа и галактоза у јогурту. 

Због читавог низа негативних ефеката на здравље, као што су гојазност, 
атеросклероза, дијабетес мелитус тип 2, каријес зуба и других, унос сахарозе 
и других шећера, изузимајући лактозу у првој години, мора бити нижи од 10% 
укупне калоријске вредности хране (1). 

ДИГЕСТИЈА ДИСАХАРИДА 

Угљени хидрати се ресорбују у моносахаридном облику, те се њихови немо-
номери морају претходно хидролизовати. За разлику од полисахарида, који се 
варе интралуминално, олигосахариде и дисахариде разлажу одговарајуће хи-
дролазе које су ковалентно везане за апикалну мембрану ентероцита. Лактозу 
разлаже лактаза (бета-гликозидаза), а алфа-гликозиде, сахарозу и трехалозу, 
сахараза-изомалтаза, односно трехалаза. Ензимски димер сахараза-изомалта-
за, поред сахарозе, цепа и међуглукозну алфа-1,6 гликозидну везу алфа-дектри-
на. Дисахаридазе се појављају средином прве половине интраутерусног раз-
воја и свој пун функционални капацитет остварују са 40 гестацијских недеља, 
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с тим што се оптимална активност лактазе, за разлику од других дисахаридаза, 
код око 70-75% припадника људске популације трајно губи након дојеначког 
узраста (обично са навршених 2-12, а најчешће са 3-5 година) (2-6). У односу 
на глукоамилазу, мембранску хидролазу алфа 1,4 глукозних олигомера, која је 
присутна дуж целог танког црева, дисахаридазе (лактаза, сахараза-изомалтаза, 
трахалаза и малтаза), се налазе само у његовом проксималном делу. 

АПСОРПЦИЈА МОНОСАХАРИДА 

Прелазак глукозе и галактозе из лумена црева у ентероцит врши специ-
фични трансмембрански натријум-глукоза/галактоза котранспортни протеин 
1 (sodium-glucose linked transporter 1, SGLT1), а њихов излазак у интерстицијум 
глукоза/галактоза транспортер 2 (glucose transporter 2, GLUT2). Глукоза и галак-
тоза улазе у ентероцит активним путем, а напуштају га олакшаном дифузијом. 
Транспорт фруктозе из лумена црева у ентероцит се обавља олакшаном дифу-
зијом посредством специфичног транспортера (GLUT5), а из њега у интерсти-
цијум помоћу GLUT2, тј. истим механизмом и путем као глукоза и галактоза. 
Због савршенијег вида транспорта, брзина ресорпције глукоза и галактозе је 
двоструко већа од фруктозе. Део угљених хидрата који измиче дигестији и ап-
сорпцији доспева у колон где подлеже бактеријској ферментацији. Током овог 
процеса настају кратколанчане масне киселине (сирћетна, пропионска, бутер-
на) које се активним котранспортом са натријумом ресорбују и највећим делом 
користе за енергетске потребе колоноцита. Захваљујући високом функцио-
налном капацитету процеса дигестије и апсорпције, степен искористљивости 
угљених хидрата при стандардној исхрани износи око 98% (2). 

КЛИНИЧКИ ОБЛИЦИ НЕПОДНОШЕЊА ДИСАХАРИДА

Неподношење дисахарида представља патогенетски хетероген и доста ком-
плексан клинички ентитет. Обично настаје услед дефицита дисахаридазне ак-
тивности, а ретко као последица поремећаја апсорпције или интермедијерног 
метаболизма њихових мономера. С аспекта природе настанка, могу бити при-
марни (трајни), тј. генски узроковани и секундарни, најчешће пролазни, који се 
јављају као последица различитих обољења (2). За потврду примарних облика 
поремећаја, поред стандардних метода, данас се користе и генска испитивања 
(2). Основни клинички ентитет у склопу гастроинтестиналне интолеранције 
дисахарида је дефицит лактазне активности, док су остали, изузимајући нижи 
праг толеранције сахарозе, знатно ређи или изузетно ретки (2). 



6. Исхрана

113

ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНА ИНТОЛЕРАНЦИЈА ЛАКТОЗЕ

Гастроинтестинална интолеранција лактозе настаје као последица урођеног, 
развојног, адултног и секундарног дефицита лактазне активности (3, 6). Урођени 
и развојни облици неподношења се испољавају непосредно по рођењу, тј. након 
првог оброка млека, а адултни и секундарни касније. Урођени и адултни дефи-
цит лактазне активности представљају изоловане поремећаје, док су развојни и 
секундарни често удружени са другим показатељима интестиналне дисфункције 
(2). Урођени недостатак лактазне активности је изузетно редак аутозомно ре-
цесивни поремећај узрокован дефектом структурног гена за лактазу смештеног 
на позицији 21 дугог крака хромозома 2 (2q21.3) (7). Развојни ензимски дефи-
цит представља пролазну појаву, која се, у склопу опште незрелости, среће код 
превремено рођене деце (3,4). Међутим, далеко најчешћи и најважнији облици 
неподношења млечног шећера се јављају услед каснијег губитка лактазне актив-
ности (2). Ту се издвајају два клиничка ентитета – први, адултни, који је аутозом-
но рецесивног и доживотног карактера и други, који настаје у склопу обољења 
проксималног дела танког црева (2,8). Адултна хиполактазија се код припадника 
беле популације среће са учесталошћу од 2-50%, а код других раса између 50 и 
100%, те чини апсолутно најчешћи облик неподношења лактозе (2-5, 8). Адулт-
ни тип губитка лактазне активности представља изворно својство свих сисара, 
укључујући и 75% људске популације, а регулисано је MCM6 (minichromosome 
maintenance complex component 6) геном који је смештен узводно од гена за лактазу 
(2, 9, 10). Након природно програмираног периода дојења, које је зависно од врсте 
сисара, под утицајем MCM6 гена код младунца долази до транскрипционе блока-
де кодирајућег гена за лактазу и губитка толеранције лактозе (6). Супротно овоме, 
у перзистентној лактазној активности, која представља аутозомно доминантну 
појаву, ова инхибиција изостаје, што резултира трајном експресијом лактазе и то-
леранцијом лактозе (6). Сматра се да почетак експанзије овог генотипа, примарно 
у делу људске популације чија је егзистенција битно зависила од млека других 
сисара, датира од пре око 10000 година, тј. од времена кад је човек почео да при-
питомљава животиње и гаји биљке, укључујући и житарице (8,9). Постоји више 
независно насталих генских варијанти, односно генских полиморфизама који ре-
зултирају перзистентном лактазном активношћу. Доминирајући лактаза перис-
тентни генотип код европских народа је C/T-13910, док се у популационим група-
цијама које потичу са других континената примарно региструју G/C-14010 T/G-13915, 
C/G-13907 и T/C-13913 генотипипови (3, 8). Симптомски губитак лактазне активности 
узрокован обољењима танког црева је обично пролазног карактера и знатно ређи 
у односу на адултну хиполактазију (3). Претежно се виђа у доби одојчета и малог 
детета и ретко траје дуже од 1-2 недеље. Најчешћа обољења праћена овим типом 
интолеранције лактозе су вирусни гастроентеритиси, хронична постинфективна 
дијареја, интестинална ламблијаза и целијачна болест (4,6,8). 
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Клиничка слика неподношења лактозе је доста типична. Сметње се ја-
вљају убрзо након уноса лактозе и зависе, не само од тежине ензимског де-
фицита и степена његовог оптерећења, него и од узраста детета (2, 6). Теже 
облике интолеранције, посебно у доби одојчета и малог детета, карактерише 
пролив, док се у старијем узрасту јављају сметње типичне за иритабилни ко-
лон, тј. болови у трбуху типа колика, метеоризам и појачана флатуленција (2, 
5, 6). Због учесталих, течних и киселих столица, код деце најмлађег узраста 
се често налази перианални еритем. Тежи облици поремећаја, посебно у доби 
одојчета, могу озбиљно да наруше, не само биланс воде и електролита, него и 
исхрањеност детета. 

Дијагноза неподношења лактозе се заснива на патолошком лактоза толе-
ранс тесту (LTT), тј. појави карактеристичних тегоба након оптерећења лак-
тозом (2 g/kg, максимално 50 g у 20% воденом раствору) (4). Поред клиничких 
знакова интолеранције, абнормалан LTT је обично праћен недовољним ско-
ком гликемије (<20 mg/dl). Код испитаника са испољеном дијарејом, у столици 
се региструје низак pH (<5,5) и присуство редукујућих супстанци (>0,5%) (4). 
Поред тога, у дијагностичке сврхе се се може користи хроматографија столи-
це на шећере и ензимски есеј (2). Данас се за дијагнозу поремећаја најчешће 
примењује лактоза H2 дисајни ( breath) тест који се заснива на порасту концен-
трације водоника (>20 ppm) у издахнутом ваздуху након оптерећења лактозом 
(2,6,8). Дијагностички значај, свакако, има и ишчезавање тегоба код испита-
ника на дијети без лактозе (2, 4). Етиолошка дијагноза интолеранције захтева 
додатна испитивања (4). За егзактну потврду урођене и адултне хиполактазије, 
сем искључења секундарног облика поремећаја, неопходно је урадити и DNA 
анализу (3,5,8). 

Основу лечења неподношења лактозе чини рестриктивна дијета прила-
гођена природи и тежини поремећаја и узрасту детета (2). У секундарним об-
лицима интолеранције лактозе, поред тога, неопходно је лечење основне боле-
сти. Уколико се ради о одојчету на вештачкој исхрани, примењује се формула 
крављег млека без лактозе, као што су као што су Aptamil FL (Milupa, Намач-
ка), Bebelac FL (Lyempf, Холандија) и Impamil FL (Импамил, Србија), односно 
формуле базиране на изолату соје, док се детету старијем од годину дана се у 
ову сврху може дати јогурт или неки други ферментисани млечни производ 
(кисело млеко и сир) (2-4, 6). Одојчету са истовременим неподношењем проте-
ина крављег млека и лактозе даје се млечна формула базирана на екстензивном 
протеинском хидролизату, а детету после навршене прве године сојино млеко. 
Деца која сисају, изузимајући ону са урођеним дефицитом лактазне активнос-
ти, остају на истом режиму исхране, с тим да им се текући губици воде и елек-
тролита адекватно надокнађују (6). Такође, мајчино млеко се не ускраћује ни 
превремено рођеном детету.
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НЕПОДНОШЕЊЕ САХАРОЗЕ

Примарни облик неподношења сахарозе настаје услед аутозомно рецеси-
вног дефекта структурног гена за сахараза-изомалтазу који је смештен на ду-
гом краку хромозома 3 (3q26.1) (5). Поремећај је најчешћи код Ескима на Грен-
ланду (5-10%) (3). Према истраживањима у Сједињеним Америчким Државама 
и Европи, учесталост хомозиготног облика интолеранције износи 0,2-0,5%, а 
хетерозиготног, који протиче знатно блаже, 2-9% (2,3,5). Захваљујући ниском 
оптерећењу алфа-декстрином у оквиру стандардне исхране, присуству извесне 
изомалтазне активности и компензаторном капацитету колона, овај ензимски 
дефицит није праћен неподношењем полисахарида. Такође, не региструју се ни 
други функционални испади танког црева, нити морфолошке промене на слуз-
ници. Клиничка слика, дијагностика и терапија су аналогне примарном облику 
неподношења лактозе (2,3). 

Будући да је сахаразна активност знатно већа од лактазне, секундарни об-
лик неподношења сахарозе је у односу на лактозу је знатно ређи. Среће се у 
синдрому кратког црева и имунодефицитним стањима и увек удружено са не-
подношењем лактозе. Виђа се и код потхрањене одојчади са ротавирусним гас-
троентеритисом, целијачном кризом и тешком постинфективном дијарејом. 

НЕПОДНОШЕЊЕ ТРЕХАЛОЗЕ

Примарни облик неподношење трехалозе је редак аутозомно доминантан 
поремећај узрокован дефектом гена за трехалазу лоцирано на дугом краку 
хромозома 11 (11q23.3) (5). Већина дијагностикованих испитаника су Ескими 
са Гренладна, код којих се среће са инциденцијом од 8% (3). Описан је и се-
кундарни дефицит трехалазне активности, али је и он редак. Клиничка сли-
ка, дијагностика и терапија су аналогне гастроинтестиналној интолеранцији 
лактозе и сахарозе.

МАЛАПСОРПЦИЈА МОНОСАХАРИДА

Аутозомно рецесивни дефект активног котранспорта глукозе и галак-
тозе са натријумом је изузетно редак поремећај (3,5). Настаје услед мутације 
SLC5A1 гена лоцираног на дугом краку хромозома 22 (22q12.3) који кодира 
SGLT1, а манифестује профузном осмотском дијарејом и хипернатријумском 
дехидрацијом након првих оброка млека (2,5). Поред тога, поремећај је праћен 
прогресивном малнутрицијом и клинички несигнификантаном гликозуријом 
(2). Терапија се заснива на исхрани без глукозе и галактозе, односно њиховој 
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замени фруктозом. Млечна формула намењана за третманон овог стања је 
Galactomin 19 (Nutricia, Холандија) (3,5). Са узрастом се толеранција глукозе и 
галактозе побољшава (2).

Изоловани облик малапсорпције фруктозе је, такође, изузетно редак ау-
тозомно рецесивни поремећај. Настаје као последица још неидентификоване 
мутације кодирајућег гена за GLUT5 (SLC2A5) лоцираног на кратком краку 
хромозома 1 (1p36.2). Основу лечења чини дијета без без сахарозе и фруктозе 
(3). Поремећај је најизраженији у доби одојчета и малог детета, а након тога 
постепено јењава. 

Секундарни облик малапсорпције моносахарида је редак поремећај. Јавља 
се у патолошким стањима праћеним тешким морфолошко-функционалним 
оштећењем танког црева. 
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6.4. УРОЂЕНИ ПОРЕМЕЋАЈИ МЕТАБОЛИЗМА 
ГАЛАКТОЗЕ И ФРУКТОЗЕ

Адријан Сарајлија, Маја Ђорђевић
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије 
„Др Вукан Чупић“, Београд 
Медицински факултет, Универзитет у Београду

Најважнија заједничка карактеристика урођених поремећаја у метаболи-
зму галактозе и фруктозе је појава клиничких манифестација након ингестије 
одређених шећера. Откривање редукујућих супстанци у урину представља зна-
чајан први корак у лабораторијској дијагностици ових болести.У патофизио-
лошком смислу такође постоји одређена сличност између ове две групе обољења, 
а односи се на чињеницу да акумулирани метаболити (галактоза-1-фосфат код 
галактоземије и фруктозо-1-фосфат код хередитарне интолеранције фруктозе) 
најснажнији токсични ефекат остварују у ткиву јетре и бубрега (1).

УРОЂЕНИ ПОРЕМЕЋАЈИ МЕТАБОЛИЗМА ГАЛАКТОЗЕ

Појам галактоземије обухвата спектар поремећаја у метаболизму галакто-
зе, односно више ентитета који се карактеришу неспособношћу организма да 
овај шећер користи у енергетске сврхе. Недостатак различитих ензима може 
довести до клиничке слике галактоземије. Најважнији поремећај из ове групе 
чини класична галактоземија, која настаје услед недостатка галактоза-1-фос-
фат уридили трансферазе (2, 3). Начин наслеђивања је аутозомно рецесиван, а 
инциденција болести се процењује на: 1:16,000-60,000 живорођених (4). 

КЛИНИЧКА СЛИКА ГАЛАКТОЗЕМИЈЕ

Класична галактоземија представља урођени метаболички поремећај који 
у раном узрасту може изазвати по живот опасне компликације, укључујући 
ненапредовање, хепатоцелуларно оштећење, тешко крварење, те склоност сис-
темској инфекцији грам негативним бактеријама (1,5). 

Треба, међутим, имати у виду да су најчешћи рани знакови галактоземије 
жутица и повраћање. У року од неколико дана након почетка храњења мајчи-
ним млеком или адаптираном млечном формулом која садржи лактозу, обо-
лело новорођенче испољава описану клиничку слику класичне галактоземије. 
Уколико се болест не препозна у раном узрасту, а дете преживи непосредне 
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компликације, могу се очекивати неадекватно напредовање у телесној маси, 
рекурентна жутица, инсуфицијенција јетре, склоност крварењу, дисфункција 
бубрежних тубула, појава катаракте, те значајно оштећење мозга током одојач-
ког периода (1,4). 

Када се у прве две недеље живота примени дијета без лактозе, може се оче-
кивати побољшање стања. Ипак, деца са класичном галактоземијом, и поред 
адекватне дијететске терапије, имају повећан ризик за развојне тешкоће како 
на вербалном тако и моторном плану. Готово све оболеле особе женског пола 
имају рану оваријалну инсуфицијенцију. У земљама које су у програм скрининга 
новорођенчади на урођене болести укључиле и галактоземију, болесници се от-
кривају брзо по рођењу што омогућава рано започињање терапијске дијете (1,5). 

ДИЈАГНОЗА ГАЛАКТОЗЕМИЈЕ

Дијагноза класичне галактоземије се поставља на основу повишене кон-
центрације галактоза-1-фосфата у еритроцитима, смањене активности ерит-
роцитног ензима галактоза-1-фосфат уридилтрансферазе (ГАЛТ) и/или моле-
куларно-генетичком анализом ГАЛТ гена. Код класичне галактоземије актив-
ност ГАЛТ ензима је веома ниска или одсутна, док особе са тзв. “варијантним” 
облицима имају активност ГАЛТ ензима може достићи 10-15% нормалне вред-
ности. Накупљање галактоза-1-фосфата, галактозе и галактитола доводи до 
ћелијског оштећења (5). 

ПРИНЦИПИ ЛЕЧЕЊА ГАЛАКТОЗЕМИЈЕ

Код болесника са галактоземијом неопходно је одмах по постављању сумње 
на ову болест предузети терапијске мере, односно елиминацију лактозе, односно 
галактозе из исхране. Уколико биохемијске или генетичке анализе потврде дија-
гнозу, рестрикција галактозе у исхрани се наставља, што подразумева да се мле-
ко замењује формулама који не садрже лактозу. Истовремено, морају се лечити 
и евентуалне компликације болести. Некада је неопходно прибећи оперативном 
лечењу катаракте већ током прве године живота. Стимулација психомоторног 
развоја може превенирати теже развојне поремећаје. Код девојчица пубертет-
ске доби се примењује хормонска терапија у случају инсуфицијенције оварију-
ма. Саветује се редовно контролисање статуса витамина Д и К, као и друге мере 
усмерене ка превенцији остеопорозе. Класична галактоземија може дати касне 
компликације чак и код болесника који су откривени неонаталним скринин-
гом и лечени стриктном дијетом (4,5). Најчешће је реч о проблемима у учењу, 
развоју говора, екстрапирамидалним неуролошким оштећењем (тремор, атак-
сија, дистонија), ниском расту, те раној инсуфицијенцији оваријума код особа 
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женског пола. Данас се зна да 45% болесника лечених због галактоземије има 
успорен психолошки развој, те да коефицијент интелигенције показује тенден-
цију постепеног опадања с одрастањем. У поређењу са болесницима леченим од 
фенилкетонурије, лечени од галактоземије показују значајно нижи квалитет жи-
вота. Стога у афицираним породицама постоји индикација за пренаталну дијаг-
ностику галактоземије (1,4,5). 

ГЕНОТИПСКО-ФЕНОТИПСКА КОРЕЛАЦИЈА КОД ГАЛАКТОЗЕМИЈЕ

Постоји одређен степен генотипско-фенотипске корелације код оболелих 
од галактоземије. Око 70% болесника из северноевропског подручја носи му-
тацију п.Gln188Aрg у ГАЛТ гену. С обзиром на високу учесталост ове мута-
ције, прикупљени су подаци који указују на повишен ризик за појаву каснијих 
компликације (инсуфицијенције оваријума и апраксије говора) код хомози-
гота. Такође, одсуство наведене мутације у генотипу болесника, представља 
генетички маркер боље прогнозе. Познато је да се одређени генетички поли-
морфизми у ГАЛТ гену (Дуарте 1 и 2) такође повезују са блажом клиничком 
сликом галактоземије (1, 5). 

УРОЂЕНИ ПОРЕМЕЋАЈИ МЕТАБОЛИЗМА ФРУКТОЗЕ

Употреба фруктозе у свакодневној исхрани људи је у порасту у целом свету. 
Фруктоза се у организам уноси углавном у облику дисахарида сахарозе, док 
поједине намирнице садрже овај шећер у слободној форми (нпр. мед, воће, поје-
дине врсте поврћа). Већи део фруктозе се конвертује у глукозу, док се остатак 
оксидује до лактата или користи у липогенези. До сада су описане три урођене 
грешке метаболизма фруктозе и код свих је присутан аутозомно-рецесивни 
начин наслеђивања: 1) есенцијална или бенигна фруктозурија, 2) недостатак 
фруктозо-1,6-дифосфатазе и 3) хередитарна интолеранција фруктозе (ХИФ). 
Прво стање је безопасно те нема клинички значај, друго је редак поремећај глу-
конеогенезе, док у педијатријској пракси највећи значај има ХИФ (1,6).

КЛИНИЧКА СЛИКА ХЕРЕДИТАРНЕ ИНТОЛЕРАНЦИЈЕ ФРУКТОЗЕ

Кључну клиничку карактеристику ХИФ представља појава знакова боле-
сти након ингестије фруктозе или сахарозе. Ради се урођеном метаболичком 
поремећају који се наслеђује аутозомно рецесивно а у основи има дефицит 
фруктоза-1-фосфат алдолазе, ензима који разлаже фруктоза-1-фосфат на гли-
цералдехид и дихидроксиацетон-фосфат. Секвестрација фосфата резултира 



120

Адријан Сарајлија, Маја Ђорђевић

недостатном синтезом аденозин-трифосфата (АТП) што ремети продукцију 
енергије, док фруктозо-1-фосфат има директне цитотоксичне ефекте – наве-
дени биохемијски поремећаји чине основ патофизиолошке каскаде код ХИФ. 
У условима ензимског недостатка, фруктоза-1-фосфат се нагомилава у јетри, 
бубрегу и цревном зиду. Последице таложења су хепатомегалија, хепатоцелу-
ларна некроза, ренална тубулска дисфункција, што клинички подсећа на гала-
ктоземију (6,7). 

Од количине фруктозе или сахарозе коју је дете унело путем хране зависиће 
тежина клиничког испољавања, која се креће у спектру од асимптомске жу-
тице, до брзопрогресивне инсуфицијенције јетре са хеморагијском дијатезом. 
Постпрандијална хипогликемија се развија код 30-50% болесника са ХИФ, а 
брза прогресија клиничке слике може водити у кому и смрт. Већина болесника, 
међутим, као презентујуће знаке болести имаће повраћање, одбијање оброка, 
дијареју, ненапредовање. Иницијална сумња код ових болесника понекад се 
односи на хипертрофичну стеноза пилоруса или гастроезофагеални рефлукс. 
Блажи или атипични случајеви се могу иницијално манифестовати појавом 
реналне калкулозе, полиурије, мишићне слабости. Анамнестички податак о 
погоршању општег стања након ингестије воћа или слаткиша треба да побуди 
сумњу на овај редак поремећај (6,7). 

Процене говоре да се учесталост ове болести у америчкој популацији креће 
око 1:60,000 живорођених, док за друге популације за сада нема прецизних 
епидемиолошких података (8). 

ДИЈАГНОЗА ПОРЕМЕЋАЈА У МЕТАБОЛИЗМУ ФРУКТОЗЕ

Лабораторијски налази код ХИФ укључују повишен ниво јетрених транса-
миназа, хипербилирубинемију, хипогликемију, метаболичку ацидозу, хипоал-
буминемију, хипохолестеролемију, снижен ниво фактора коагулације зависних 
од витамина К. Код појединих болесника присутни су знаци потрошне коагу-
лопатије. Уколико је, услед ХИФ, дошло до развоја Фанконијевог синдрома, у 
лабораторијским претрагама у мокраћи треба очекивати протеинурију, пози-
тивне редукујуће супстанце, аминоацидурију и повишен уринарни pH. Детек-
ција фруктозе у урину је специфичан налаз, који не мора увек бити присутан. 
Специфичне меетаболичке анализе често показују повишен плазматски ниво 
тирозина и метионина у комбинацији са повишеном уринарном екскрецијом 
тирозина и његових метаболита. Овакав налаз може навести на погрешан 
закључак да се код болесника ради о тирозинемији. Генетичка анализа kojom 
se otkrivaju uzročne mutacije u ALDOB гену је доступна и омогућава коначно 
постављање дијагнозе (6,7). 
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ЛЕЧЕЊЕ ИНТОЛЕРАНЦИЈЕ ФРУКТОЗЕ

Успешност лечења, а тиме и прогноза болесника са ХИФ превасходно за-
виси о стриктности дијете без фрукозе и сахарозе. Након рестрикције ових 
угљених хидрата, по правилу долази до брзе нормализације клиничких и ла-
бораторијских параметара, с изузетком хепатомегалије која може потрајати и 
месецима упркос лечењу (6,7).
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7.1. ПРОБИОТИЦИ У ПЕДИЈАТРИЈСКОЈ 
ГАСТРОЕНТЕРОЛОШКОЈ КЛИНИЧКОЈ ПРАКСИ: 
ПАНАЦЕЈА ИЛИ НЕУТЕМЕЉЕНИ МИТ?

Сања Колачек
Клиника за дјечје болести Клиничко-болничког центра, Загреб, Хрватска
Медицински факултет, Свеучилиштe у Загребу

У посљедњих двадесетак година велика пажња се придаје важности 
цријевне флоре. У нашем се цријеву налази већи број микроорганизама него ли 
имамо властитих цријевних станица, а број бактеријских врста и сојева према-
шује бројку од тисућу (1). Испитивања су показала да је назочност комензала у 
цријеву неопходна за нормални развој имунолошког сустава, да о саставу фло-
ре овиси виталност нашег пробавног сустава те да дисбиоза утире пут настан-
ку различитих акутних и кроничних болести као што су цријевне инфекције, 
кроничне упалне болести, болести посредоване имуним механизмима, прети-
лост, итд. (2). Слиједом наведенога, испитивањима се настојало утврдити који 
чимбеници доводе до дисбиозе те на који се начин цријевна флора може моду-
лирати (3). Ово посљедње могуће је постићи пробиотицима, пребиотицима, 
симбиотицима и постбиотицима. 

Према дефиницији „International Scientific Association for Probiotics and 
Prebiotics – ISAPP“ пробиотици су живи микроорганизми, који, ако се примјене 
у довољној количини имају позитивни учинак на здравље домаћина (4). Да би у 
тој улози били успјешни, број колонија у готовом производу мора бити довољ-
но велик до краја рока трајања, мироорганизми морају неоштећени проћи кроз 
пробавни сустав, што подразумјева да су отпорни на дјеловање киселине, алка-
лија и ензима, те коначно доспјети и колонизирати дебело цријево у довољном 
броју да получе позитивне учинке. Те позитивне учинке горе наведено друштво 
– ISAPP разврстава у три разине: а) опћенити позитивни утјецај на формирање 
„здраве“ флоре у пробавном суставу који је у мањој или већој мјери својствен 
свим пробиотским родовима; б) учинци својствени већини пробиотски врс-
та, као што су синтеза витамина, боља отпорност на колонизацију патогеним 
бактеријама, побољшање функције цријевне слузничне баријере, итд; ц) висо-
ко диферентне сој-специфичне учинке који су лимитирани само на поједине 
клиничке индикације, као што су превенција некротизујућег ентероколитиса 
у прематуруса, превенција нозокомијалних прољева, поједини имуномодула-
торни утјецаји, итд. (4). Слиједом наведенога, у тим категоријама болесника 
или у тим специфичним клиничким индикацијама треба употријебити исти 
онај пробиотски сој за који је учинковитост потврђена рандомизираним кли-
ничким студијама. Управо из тих разлога проведена су бројна испитивања за 
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различите клиничке индикације, чији су резултати обједињени у мета-анали-
зама на којима се темеље препоруке удружења као што су Америчка академија 
за педијатрију, Свјетска организација за пробиотике и пребиотике, Еуропско 
удружење за дјечју гастроентерохепатологију и прехрану (ESPGHAN), итд.

У разматрању утјецаја пробиотских бактерија пажњу треба обратити и на 
могуће штетне нузпојаве и компликације. Будући да се ради о живим микрор-
ганизмима, у првом реду треба размотрити могућност инфекције пробиотским 
бактеријама, затим преношења антибиотске резистенције и дугорочни „непо-
вољни“ имуномодулаторни учинак (5). Посебан проблем је квалитета готових 
пробиотских производа чији би садржај морао бити идентичан декларацији на 
производу, што често није случај.

Циљеви предавања јесу на темељу знанствених доказа приказати дана-
шња сазнања о улози пробиотика у различитим индикацијама у педијатријској 
клиничкој пракси, са нагласком на упорабу у дјечјој гастроентерологији (6-9). 
Приказати ће се смјернице релевантних удружења о примјени пробиотика у 
лијечењу и превенцији акутног прољева, функцијских гастроентеролошких 
поремећаја, инфекцији хеликобактером, дојеначким коликама те у превенцији 
атопијских болести. На крају ће се раправити могући штетни утјецаји и ком-
пликације до којих пробиотици могу довести те приказати данашња сазнања о 
квалитети готових пробиотских производа (10).
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7.2. АКУТНИ ПАНКРЕАТИТИС КОД ДЕЦЕ

Биљана Вулетић
Педијатријска клиника Клиничког центра Крагујевац
Факултет медицинских наука,Универзитет у Крагујевцу

Акутни панкреатитис је ургентно стање у педијатрији које најчешће прола-
зи спонтано, мада се у 10-30% случајева може развити у тежак акутни панкре-
атитис, врло опасан облик болести (1). Публикације из неколико последњих 
декада описују пораст инциденције панкреатитиса међу децом. Овај податак 
може значити истински пораст инциденције дечјег панкреатитиса или можда 
указује на друге могућности, као што је нпр. појачана позорност на ову , како 
се до недавно мислило, изузетно ретку болест деце. Како преваленција пан-
креатитиса у адултној популацији износи између 6 и 45/100 000 годишње, а две 
педијатријске мултиинституционалне студије су показале инциденцију од 3,6 
и 13,2 случаја на 100 000 деце, што указује да панкреатитис више није ретка бо-
лест у дечјем узрасту(2). У складу са овим релевантним подацима и чињеницом 
да, за разлику од обимне доступне литературе о панкреатитису код адултне 
популације, етиологија и историја болести педијатријског панкреатитиса није 
довољно јасна и не постоје Еvidence based водичи за дијагнозу, третман као 
ни прогностички алгоритми, 2010. године је формиран консорцијум, назван 
International Study Group of Pediatric Pancreatitis, In Search for a Cure (INSPIRЕ)
(2).Најважнији задатак ове радне групе дечјих гастроентеролога и сарадника је 
био да дефинише појаву панкреатитиса у детињству, а затим да се кроз анали-
зу демографских карактеристика, клиничке слике и дијагностичких процеду-
ра развије терапијска стратегија са циљем превенције рецидива акутног пан-
креатитиса и његове прогресије у хронични облик.Акутни панкреатитис(АП)
је дефинисан као реверзибилна инфламација панкреасног парехнима када 
су присутна 2 од 3 критеријума: абдоминални бол компатибилан са акутним 
панкреатитисом, серумске амилазе и липазе ≥ 3 пута у односу на референтне 
вредности и карактеристичан налаз утврђен сликовним техникама (ултразвук, 
компјутеризована томографија,ендоскопски ултразвук, магнетна холецисто-
панкреатографија, ендоскопска ретроградна холецистопанкреатографија)(3).

Акутни панкреатитис се јавља у свим узрастима чак и код одојчади. Ре-
зултати једне мета анализе која је обухватила период од 4 декаде и 589 деце са 
акутним панкреатитисом, показују да је најчешћиу узрасту од 9.2 ± 2.4 (СД) 
година уз превагу девојчица (2:1). Етиологија панкреатитиса у педијатријских 
болесникаје разнолика. Најчешћи узрок је билијарног порекла - холелитијаза, 
следе лекови, мултисистемске болести, тупе повреде абдомена, mumps и оста-
ле вирусне инфекције, метаболичке болести, конгениталне аномалије. Растућа 
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учесталост АП је уско везаназа пораст инциденције гојазности а не сме се ни 
занемарити злостављање млађе деце као узрок трауматског панкреатитиса.У 
13 -34% случајева етиологија педијатријског АП остаје непозната (4).

ПАТОГЕНЕЗА

Егзокрином панкреасу припада око 85 % масе панкреаса. Ацинусне ћелије 
су место где се синтетишу, складиште и одакле се секретују дигестивни ензими 
са највећом стопом активности у односу на све друге ћелије у људском телу. 
Свакодневно се синтетише око 10 гр дигестивних ензима са константим од-
носом између синтетисаних и секретованих и релативно стабилним нивоом 
у зимогеним гранулама.Панкреасне ацинусне ћелије секертујупротеолитичке, 
липолитичке, амилолитичке ензиме, нуклеазе и трипсин инхибитор. Дигестив-
ни ензими који могу да оштете панкреасне ћелије се секретују као инактивни 
проензими: трипсиноген, химотрипсиноген, проеластазе, прокарбоксипепти-
дазе А и Б и фосфолипаза А. Сви они захтевају активацију са трипсином осим 
липазе и амилазе које немају моћ да оштете панкреасно ткиво.Eнтерокиназе у 
дуоденумуактивирају трипсиноген у трипсин. Од свих ензима секретованих 
у панкреасном соку, протеолитички ензими учествују са око 80%, насупрот 
њима амилазе и липазе су присутне у мањим количинама али имају веома ви-
соку ензимску активност. 

Пут секреције за дигестивне ензимеи лизозомне хидролазе је сложен. 
Синтеза започиње у рибозомима смештеним на гранулираном ендоплазмат-
ском ретикулуму (ЕР). Из ЕР ови новосинтетисани протеини мигрирају пре-
ма Голџијевом комплексу (ГК) у мембраном затвореним одељцима. За време 
проласка са једног на други пол ГК протеини се синтетишу у дигестивне ен-
зиме или лизозомне хидролазе и одатле се њихов пут раздваја. Лизозомне 
хидролазе се смештају у лизозоме док се дигестивни ензими у облику зи-
могених гранула померају према луминалној плазма мембрани и особађају 
у лумен процесом егзоцитозе. Ацинусне ћелије поседују неколико врста 
рецептора: за мождане неуроне, за гастрин и холецистокинин (ХЦК)којије 
најпотентнији стимулатор секреције панкреасних ензима. Цефалична фаза 
панкреасне секреције (nervusvagus) учествује са 25-50 %, гастрична фаза се-
креције са само 10% док 50 % од укупне стимулацијеприпада интестиналној 
фази (секретин и ХЦК)(5). 

Тачан редослед догађаја који доводи до настанка панкреатитиса још увек 
није јасно дефинисан. Уобичајена теорија је да као последица иницијале тра-
уме, као што је на пример дуктална опструкција , лизозомне хидролазе до-
лазе у контакт са панкреасним ензимима унутар ацинусних ћелија и настаје 
тзв. панкреастаза (слична по концепту холестази) са континуираном син-
тезом ензима. Панкреасни ензими се тад активирају под утицајем катепсина 
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што води аутодигестији. Новија теорија говори да одређена траума ослобађа 
фактор некрозе тумора алфа (TNFα, cachexin) и цитокине који воде ка акут-
ном инфламаторном одговору и различитом степену екстрапанкреасне ин-
фламације. Против оваквог следа догађаја панкреас има неколико заштитних 
механизама: панкреасне протеазе се синтетишу као инактивни проензими, 
дигестивни ензими су одвојени у секреторне грануле на киселим pH. Актив-
ност трипсина минимизира ниска концантрација калцијума као и инхиби-
тор протеазе тзв. Pancreatic secretory trypsin inhibitor (PSTI) познат као Serine 
protease inhibitor Kazal-type 1 (SPINK1). Патохистолошки, у акутном панкреа-
титису се појављује интерстицијални едем који се развија врло рано. Касније, 
како болест напредује,може се развити локализована и конфлуентна некроза, 
дисрупција крвних судова која води хеморагији и инфламаторном одговору 
перитонеума(4). 

КЛИНИЧКА СЛИКА И ДИЈАГНОЗА

Болесник са акутним панкреатитисом има абдоминални бол, стално по-
враћање и/или повишену температуру. Бол је епигастричан и континуиран, 
резултује постављањем детета у анталгичан положај, иритабилно и стиче се 
утисак акутно настале болести. Абдомен може бити дистендиран а бол се 
појачава у интензитету у року од 24 -48 сати током којег се може појачати 
и повраћање због чега се болесник хоспитализује. Опоравак после акутних 
некомликованих случајева је комплетан. Тешки акутни панкреатитис је редак 
код деце. У овом по живот опасном стању дете је озбиљно болесно са тешком 
наузејом, повраћањем и интезивним абдоминалним болом који се шириу 
леђа,а могу да се појаве шок, висока температура, жутица, асцитес, плеурална 
ефузија и хипокалцемија. Плава пребојеност коже око умбиликуса (Куленов 
знак) или у подручју слабина (Греј Тарнеров знак) се виђају у најтежим об-
лицима болести. Панкреас је тада некротичан и може бити трансформисан 
у инфламаторну, хеморагичну масу са мултиплом дисфункцијом органа која 
подразумева шок, инсуфицијенцију бубрега, акутни респираторни дистрес 
синдром, ДИК, масивно гастроинтестинално крварење, системску и интра-
абдоминалну инфекцију(6,7). 

Акутни панкреатитис се дијагностикује на основу типичне клиничке 
слике, мерењем вредности серумске амилазе и липазе и сликовним техни-
кама. Серумска амилаза је обично повећана око 4 дана. И нека друга стања 
могу изазвати хиперамилаземију без присуства панкреатитиса (Табела 1). 
Повећање пљувачне амилазе може заварати клиничара да постави дијанозу 
панкреатитиса код детета са абдоминалним болом али уз помоћ лабораторије 
могу се раздвојити изоензими амилазе у пљувачне (С) и панкреасне фрак-
ције (П). У 10-15% случајева амилазе могу бити нормалне на почетку болести.  
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Серумска липаза је специфичнија од амилазе у акутној инфламаторној бо-
лести панкреаса и требало би је одређивати кадсе сумња на панкреатитис 
и када су вредности амилазе повишене. Серумска липаза је повишена 8-14 
дана, и она такође може бити повећана код непанкреатичних обољења. Дру-
ге лабораторијске абнормалности које се могу појавити у акутном панкреа-
титису су хемоконцентрација, коагулопатија, леукоцитоза, хипергликемија, 
гликозурија, хипокалцемија, повишене гама глутамил транспептидазе и хи-
пербилирубинемија(4,8).

Табела 1. Диференцијална дијагноза хиперамилаземије
Панкреасна патологија

Акутни и хронични панкреатитис
Каомпликације панкреатитиса (псеудоциста, апсцес) 

Патологија пљувачних жлезда 
Парототис (мумпс, стафилококни, ЦМВ, ЕБВ, ХИВ)
Сиалоаденитис (калкулус, радијациони)
Поремећај исхране (анорексија, булимија) 

Интраабдоминална патологија 
Болести билијарног тракта
Перфорација пептичног улкуса
Перитонитис
Интестинална опструкција
Апендицитис 

Системске болести 
Метабоиличка ацидоза( дијабетес мелитус, шок) 
Ренална инсуфицијенција, трансплантација 
Опекотине
Лекови

Најмање 20% деце са акутним панкреатитисом на почетку болести има 
нормалан налаз добијен сликовним методама. RTG грудног коша и абдомена je 
потпуно неспецифичан. Ултразвук и комјутеризована томографија (CT)имају 
главну улогу у постављању дијагнозе и праћењу детета са акутним панкреати-
тисом. Уобичајени налази су увећање панкреаса , хипоехогени сонолуцентни 
едематозни панкреас, панкреасне масе , колекције течности и апсцес.Ендоскоп-
ска ретроградна холецистопанкреатографија(ERCP) и магнетна ретгоградна 
холецистопанкреатографија (МRCP) су од посебног значаја у рекурентном 
панкреатитису , код најчешће конгениталне аномалије - pancreasdivisum, дис-
функције Одијевог сфинктера и у болестима удруженим с патологијом жучне 
кесице. Сликовне методе имајувелики значај,не само као дијагностичке про-
цедуре за разјашњавање етиологије АП,већ и у предвиђању компликација на 
основу CT severity index (CTSI) score - Balthazar score(8,9).
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ТЕРАПИЈА И ПРОГНОЗА

Циљ медикаметног лечења акутног панкреатитиса код деце је да се убла-
жи бол и узпостави метаболичка хомеостаза. Назогастрична сукција је ко-
рисна код болесника који повраћају. Док повраћају, болесницима не би треба-
ло ништа давати на уста. Профилактична примена антибиотика је корисна у 
тешким случајевима у циљу превенције инфективне панкреасне некрозе. Од-
говор на терапију је комплетан после 2 до 5 дана. Перорални унос започиње 
после престанка повраћања, када вредност серумске амилазе почне падати и 
када се клинички симптоми повлаче. У лечењу тешког облика панкреатити-
са примењују се ентерална или тотална парентерална исхрана, антибиотици, 
супресија лучења HCL и перитонеална лаважу у циљу смањења ризика од се-
кундарне инфекције. Ендоскопкса терапија је од помоћи када је панкреатитис 
последица анатомских абнормалности, хируршкаје ретко потребна а подразу-
мева дренажу некротичног материјала или апсцеса(4). 

Прогностички систем широко коришћен код одраслих као што је Ransonov 
критеријум и APACHE су неодговарајући за употребу код деце. Прва пе-
дијатријска специфична класификација АП Classification of Acute Pancreatitis in 
the Pediatric Population: Clinical Report from the NASPGHAN Pancreas Committee, 
озбиљност болести дефинише као благу, умерено озбиљну и озбиљну. Благ 
АП је дефинисдан као АП без органских оштећења, локалних или системских 
компликација и обично пролази у првој недељи. Умерено опасан АП се дефи-
нише појавом пролазног органског оштећења које не траје дуже од 48 сати са 
локалним комликацијама или егзарцебацијом удружених болести. Озбиљан 
АП карактерише перзистентно органско оштећење у трајању дужем од 48 сати, 
Присуство синдрома системског инфламаторног одговора [Systemic Inflamatory 
Response Syndrome (SIRS)]је у корелацији са повећаним ризиком за перзистент-
ну дисфункцију органа и повећану стопу морталитета(1).
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7.3. ЗНАЧАЈ СЕРОЛОШКОГ СКРИНИНГА У 
ДИЈАГНОЗИ ЦЕЛИЈАЧНЕ БОЛЕСТИ

Зоран Лековић
Универзитетска дечја клиника, Београд
Медицински факултет, Универзитет у Београду

Целијачна болест (ЦБ) је хронично запаљенско обољење мултифакторске 
етиологије које настаје као последица полигенске предиспозиције и изложе-
ности глутену. Патогенетски гледано, она је аутоимунско обољење у којем је 
глутен покретач аутоимуног процеса. (1-3). Увођењем Kросбиеве капсуле за 
биопсију слузокоже танког црева и побољшањем дијагностике настају пио-
нирски покушаји објашњења механизма настанка ЦБ. До краја двадесетог века 
све хипотезе о патогенези ЦБ су се могле груписати у биохемијске и имунске. 
Међутим, открићем аутоантитела на ткивну трансглутаминазу 1997. године 
долази се до сазнања да се ради о аутоимуном обољењу. Наиме, у основи пато-
генетског механизма болести су глијадински хидролизати сачињени од 33 амино 
киселине који, након деаминације од стране ткивне трансглутаминазе и пове-
зивања са HLA DQ2 и/или DQ8 молекулима лоцираним на антиген-презенти-
рајућим ћелијама, покрећу Т-ћелијски и хуморални имуни одговор изазивајући 
инфилтративно или инфилтративно-деструктивно запаљење слузокоже танког 
црева и продукцију аутоантитела и на тај начин појаву малапсорптивних симп-
тома, као и оштећења других органа (1,4). 

Према клиничком испољавању разликујемо два основна типа ЦБ, симпто-
матски и асимптоматски. У оквиру симптоматске болести разликује се класични 
облик, који се углавном среће код одојчади и мале деце и атипични (моно или 
олигосимптоматски) који се среће у каснијем узрасту. Према патохистолошким 
варијацијама асимптоматски облик болести се диференцира на субклинички 
(„silent“) и потенцијални (1,2).

СЕРОЛОШКИ ТЕСТОВИ

Основу дијагнозе болести чини ентеробиопсија са патохистолошким пре-
гледом слузокоже танког црева. Међутим, кључни напредак у дијагностици и 
истраживању ЦБ чини откриће високо специфичних серолошких тестова. Њи-
хов развој и употреба су почеле у раним 60-им када је откривено да је окидач 
патолошких процеса глијадинска компонента брашна. Антиглијадинска анти-
тела (АГА) последично су била први маркер за скрининг. Од тада, остварен 
је помак од помоћног теста до стандарде дијагностичке процедуре. Детекција 
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и квантитативно одређивање специфичних аутоантитела су обично први ко-
раци у евалуацији ЦБ. Најчешће коришћени и описани серолошки тестови за 
ЦБ су антиретикулинска антитела, анти-ендомизијумска антитела, антитела на 
ткивну трансглутаминазу и антитела на деаминовани-глутеински пептид (1,5).

АНТИ-РЕТИКУЛИНСКА АНТИТЕЛА 

Анти-ретикулинска антитела први пут су описана као могући предиктивни 
тест на ЦБ у раним 70-им. Ова антитела (IgG и IgA) су усмерена против ре-
тикулинских влакна ендомизијума, слоја везивног ткива које обавијају глатка 
мишићна влакна. 

АНТИЕНДОМИЗИЈУМСКА АНТИТЕЛА 

Антиендомизијумска антитела (ЕМА) IgA класе се везују за ендомизијум, 
фино растресито ткиво које обавија глатке миоците. ЕМА су детектована ме-
тодом индиректне имунофлуоресценције, а у праксу су уведена половином 80-
их. Сензитивност ЕМА IgA класе је генерално изнад 90%, уз специфичност и 
до 100%. Циљни антиген ових анитела је ткивна трансглутаминаза (тТГ). Ре-
зултати студија показују да се ЕМА појављују у серуму пре атрофије цревних 
ресица, чинећи их маркером раних или „потенцијалних“ облика ЦБ. Због своје 
сензитивности тест је предложен у пацијената са блажим лезијама танког цре-
ва и у дечјој популацији испод две године старости. Мана методе одређивања 
EMA је тежа изводљивост и зависност од оспособљености особља, што му не-
кад доводи у питање објективност (5,7).

АНТИТЕЛА НА ТКИВНУ ТРАНСГЛУТАМИНАЗУ 

Откривање ткивне трансглутаминазе (тТГ) као аутоантигена у касним 90-им 
омогућило је развој ELISA теста са рекомбинантном тТГ. Овај ензим је одгово-
ран за деаминацију 33-аминокиселинског глијадинског пептида који се у овако 
измењеном облику веже за HLA DQ2/DQ8 молекуле на антиген-презентујућим 
ћелијама. Сензитивност теста на IgA антитела износи 98,1%, а специфичност 
94,7%. Због високе сензитивности, ниже цене и лаке интерпретације антитела 
на тТГ су предложена као први скрининг тест за ЦБ. Како се нормална вредност 
антитела на тТГ IgA kлaсe обично постиже у року од 3 до 12 месеци дијете без 
глутена, овај тест је и добар у циљу праћења њене доследности. Међутим, у већи-
ни студија специфичност ЕМА тестова је већа од анти тТГ антитела, што говори 
да овај тест треба користити у циљу поузданије потврде постојања болести код 
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тТГ-позитивних пацијената. Сем код пацијената са IgA дефицитом, негативана 
антитела на тТГ IgA класе се често јављају код болесника испод друге године и 
код оних са благом целијачном ентеропатијом. Како се антитела на тТГ IgA класе 
могу верификовати и у другим биолошким материјалима (дуоденални сок, сто-
лица, салива) у пацијената са ЦБ, постоји велика жеља да се уведе неинвазивни 
скрининг тест (4,5,8).

ДЕАМИНОВАНИ ГЛИЈАДИНСКИ ПЕПТИД 

Деаминовани глијадински пептид (ДГП) одражава епитопе за Б-ћелије у 
ЦБ много боље него нативни неаминовани пептид испитиван класичним ан-
тиглијадинским антителима. Сензитивност и специфичност антитела на ДГП 
IgA класе се креће око 85% и 95%. Због високе цене и даље значајнију примену 
има одређивање антитела на тТГ. За разлику од теста антитела на тТГ IgG кла-
се, који је слабо сензитиван код IgA дефицијентних пацијената, тест антитела 
на ДГП IgG класе је показао високу специфичност за ЦБ (99%, попут ЕМА). С 
тога, примена високо сензитивног серолошког теста ДГП IgG класе омогућава 
идентификације свих случајева ЦБ са IgA дефицијенцијом (1,5).

Револуција у серолошким тестовима је последично унапредила алгоритам 
дијагностике ЦБ. Захваљујући високој сензитивности и специфичности IgA 
антитела на тТГ (>95%), као и чињеници да се код оболелих од ЦБ готово ре-
довно верификује присуство HLA DQ2 и/или DQ8 (>98%), најновије препору-
ке Европског удружења за дечју гастроентерологију, хепатологију и нутрицију 
(ESPGHAN), дефинисане 2010. године, указују да биопсија слузокоже танког 
црева није неопходна код болесника са симптомима и/или знацима који одгова-
рају ЦБ, а уз то поседују титар IgA антитела на тТГ десет пута изнад горње гра-
нице нормалне вредности, позитивна ЕМА и HLA DQ2 и/или DQ8. (9). Додатни 
дијагностички значај има ишчезавање тегоба болесника на дијети без глутена, 
као и нормализација серумског нивоа антитела на тТГ. Осим што доприносе 
постављању дијагнозе, ови тестови имају велики значај у селекцији пацијената 
за биопсију слузокоже танког црева, посебно у откривању атипичних и асимп-
томатских форми болести, али се могу користити у праћењу доследности спро-
вођења безглутенске дијете, као и у епидемиолошким студијама ради процењи-
вања преваленце обољења у општој или ризичним популацијама (1,2,9).

Упркос оваквим успесима са ЕМА, тТГ и ДГП аутоантителима у дијагно-
стици ЦБ, тренутни тестови су још увек значајно ограничавајући, тј. немају и 
апсолутну дијагностичку вредност. Као прво, постоји широк спектар доступ-
них тест китова, од којих многи имају различите граничне вредности. Уједно, 
одличне карактеристике тестова показане у студијама, не морају одговара-
ти резултатима теста у различитим популацијама. Са друге стране, тренут-
но доступни неинвазивни тестови, нису поуздани у процени интестиналног 
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оштећења, као и у праћењу активности болести. У циљу оптимизације алго-
ритма неинвазивне дијагностике и напретка у праћењу болести, проучавани 
су различити тестови за активност ЦБ. Два обећавајућа маркера су цревни 
протеин који везује масне киселине (I-FABP), маркер оштећења ентероцита и 
цитрулин (CIT), маркер функционалне количине (масе) ентероцита. А даљи 
напредак се може очекивати и у увођењу брзих тестова, који би се изводили у 
амбулантним условима (1,2,5).
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7.4. ИНВАГИНАЦИЈА

Зоран Голубовић, Александар Сретеновић
Универзитетска дечја клиника, Београд
Медицински факултет, Универзитет у Београду

Инвагинација, у англосаксонској литератури позната као интусусцепција, 
је процес увртања и увлачења једног дела црева у друго слично увлачењу телес-
копских антена. Ово за последицу у почетку има настанак оптурационог, а у 
даљој прогресији и странгулационог илеуса.

УЧЕСТАЛОСТ

Примарно се јавља у узрасту одојчета и малог детета са нешто већом учес-
талошћу код дечака. Инцидеенца јој је 1-4 на 1000 живорођених. Инвагинација 
је и најчешћи узрок акутног бола и интестиналне опструкције код деце младје 
од три године. Интерасантна чињеница је да у узрасту до пете године четврти-
на хитних хируршких интервенција отпада на инвагинацију те у овој старосној 
групи ова болест, по учесталости, превазилази и апендицитис. 

ЕТИОПАТОГЕНЕЗА

У преко 90% случајева инвагинације су идиопатске, што подразумева од-
суство јасно видљиве патолошке промене (тачке водиље). Специфична тачка 
водиља присутна је само код 2-10% болесника. Најчешће фокалне лезије које 
представљају тачку водиљу су: Мекелов (Meckel) дивертикулум, полип, дупли-
кација црева, бенигни тумори (аденоми, хемангиоми) и малигни тумори (лим-
фоми). Другу групу дифузних патолошких промена које могу представљати та-
чку водиљу за инвагинацију чине болести: целијакија, цистична фиброза, Хе-
нох Шенлајн (Henoch–Schönlein) пурпура, ентероколитис код конгениталног 
мегаколона. Патогенеза је по претпоставци последица у дисбалансу лонгиту-
диналних сила дуж интестиналног зида који може бити последица неправилне 
перисталтике црева било које етиологије. Узрок овога у већини случајева је хи-
пертрофија лимфног ткива која је последица неке инфекције, најчешће адено 
и ротависрусима. Као резултат овог дисбаланса уврће се и увлачи један део 
црева у други повлачећи за собом и припадајући мезентеријум. Цревна перис-
талтика гура тачку водиљу (била она фокална промена или дифузно упаљено 
лимфно ткиво), напред увлачећи све већи део црева. Некад то иде тако далеко 
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да инвагинат може проћи чак до сигмоидног колона или чак плорабирати кроз 
анални отвор имитирајући пролапс мукозе ректума. Пажљивим прегледом 
ово се може диференцирати. Код пролапса аналне бразде су евертиране, а код 
инвагинације нису. При ректалном тушеу прст се може провући између про-
лабираног инвагината и ануса, али не и код пацијената ректалним пролапсом. 
У почетку постоји лимфна стаза која затим уз пораст притиска унутар зида ин-
вагината доводи до отежане венске дренаже. Када притисак због едема и вен-
ске стазе прерасте и артеријски долази до исхемијске некрозе. Како је мукоза, 
која је најдаља од крвних судова који исхрањују зид црева, најосетљивија на 
исхемију прво почиње њено пропадање што се манифестује релативно рано 
појавом крви у столици, са каснијом изгледом типичне столице налик желеу 
од малина. Кашњење са дијагнозом и интервенцијом доводи до трансмуралне 
гангрене и перфорације (1).

КЛАСИФИКАЦИЈА

Основна подела инвагинације је на: такозвану идиопатску (типична инва-
гинација јавља се у око 95% случајева код одојчади без јасног узрока), инва-
гинацију са тачком водиљом (код старије деце у око 4% због већ наведених 
узрока) и постоперативну (само око 1% случајева после опсежних хируршки 
интраабдоминалних интервенција) (2).

Постоји и анатомска подела у односу на део црева који учествује у инва-
гинацији на: илеоцекоколичне, илеоилеалне и колоколичне. Посебан ентитет 
представља рекурентна инвагинација која се јавља у око 5% после оперативне 
и око 11% после хидростатске редукције (3).

КЛИНИЧКА СЛИКА

Болест почиње нагло из пуног здравља појавом болова по типу колика у 
виду пароксизама који се понављају, у почетку ређе, на 30-40 минута, а касније 
на 5-10 минута. Манифестује се гласним плачем уз грчење и савијање ножи-
ца према грудима. Између два напада бола беба се потпуно смирује и често 
заспи, а затим је бол поново буди из сна. Други симптом је повраћање које је 
у почетку рефлексно и без примеса жучи, а касније развојем цревне опструк-
ције повраћање је са примесама жучи. Родитељи обично примете, и највише их 
уплаши појава крваво слузаве столице описане као желе од малина. Колични 
болови у трбуху, повраћање и крв у столици су знаци и симптоми инвагина-
ције и представљају једну од најкласичнијих тријада у дечјој хируршкој пракси 
(4). Ипак, овај тријас је присутан у само једне трећине болесника. Уз ове симп-
томе деца су најчешће летаргична, а у трбуху се може палпирати кобасичасти 
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тумефакт. Разлог за постојање летаргије није јасан поготову што се може јави-
ти и као самосталан знак инвагинације што дијагнозу чини компликованијом. 
Дијареја може такође да буде рани симптом инвагинације.

ДИЈАГНОЗА

На клиничком прегледу обично се налази добро ухрањено одојче са пери-
одима количних болова уз евентуално повраћање или бљуцкање између којих 
наступају периоди поспаности у трајању од око 15-30 минута. При физикал-
ном прегледу главни знак је постојање кобасичастог палпабилног тумефакта 
у десном доњем квадранту абдомена који се најлакше палпира у интервалу из-
међу болова кад је дете смирено. Дистензија абдомена се јавља као последица 
постојања потпуне опструкције, а перитонитис као последица интестиналне 
гангрене и перфорације и манифестује се ригидитетом предњег трбушног зида 
и рефлексним затезањем. Ректалним тушеом у раној фази болести може се 
наћи само мало крви на врху прста, а касније долази до појаве хематохезије уз 
појаву типичног изгледа желеа од малина. Повишена тепература и леукоцитоза 
се јављају касно и могу бити знаци трансмуралне гангрене и некрозе. Непо-
стојање класичних знакова и симптома код пацијената са инвагинацијом може 
водити непожељном одлагању дијагнозе са катастрофалним последицама. На-
тивна радиографија абдомена је и даље индикована као почетна дијагностичка 
метода мада је њена прецизност 25-50%. Два специфична знака за инвагина-
цију која се могу видети на нативној радиографији су знак мете (мекоткивна 
маса окружена масним ткивом мезентеријума) и знак менискуса (гас у колону 
који оивичава врх инвагината). Најважнији задатак радиографије је дијагноза 
евентуалне перфорације. 

У савременим условима дефинитивна дијагноза инвагинације, са 100% си-
гурности, се поставља ултразвучним прегледом абдомена. Позитивна дијагноза 
представљена је знаком розете или феноменом кокарде. Овом методом могуће је 
понекад дијагностиковати и тачку водиљу, присуство слободне течности у пери-
тонеуму, као и васкуларизацију инвагината и евентуалну исхемију зида црева. 
Иригографска дијагноза инвагинације данас већ спада у историју медицине (5).

ДИФЕРЕНЦИЈАЛНА ДИЈАГНОЗА

Абдоминални бол као најчешћи симптом инвагинације може бити про-
узрокован и другим стањима као што су: упала црвуљка, укљештена препонска 
кила, волвулус, а узроци појаве крви у столици могу бити: Мекелов диверти-
кулум, алергија на кравље млеко, дијареја услед цревне инфекције салмонелом 
или шигелом (6).
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ЛЕЧЕЊЕ

Може бити конзервативно или хируршко. Сваку дијагностиковану инва-
гинацију потребно је покушати хидростатски редуковати под контролом ул-
тразвука, а у сарадњи радиолога и хирурга. Пре започињања ове процедуре 
неопходно је радиографским снимком искључити постојање интестиналне 
перфорације (слободан гас у перитонеалној дупљи), обезбедити венску линију 
за рехидратацију детета уз обавезно превентивно давање антибиотика. Неоп-
ходно је припремити хируршку салу и екипу за случај потребе наставка лечења 
оперативним путем. Механизам дејства хидростатске редукције је повећање 
притиска у колону помоћу клизме са физиолошким раствором, који делује на 
врх инвагината враћајући га из патолошког у нормални положај. Поред хидро-
статске дезинвагинације у употреби је и дезинвагинација ваздухом под при-
тиском чија је предност могућност прецизног дозирања притиска што повећа-
ва успешност, а смањује опасност од перфорације (7).

Хирушко лечење је резервисано за неуспех конзервативне редукције ин-
вагинације и може бити лапароскопско или класично оперативно. У случају 
постојања перфорације некад је неопходно урадити и ресекцију дела црева са 
примарном анастомозом или евентуалним отварањем привремене стоме (8).

ЗАКЉУЧАК

Инвагинација је водећи узрок акутног абдоминалног бола у узрасту одојчета 
и малог детета и зато је неопходно увек помислити на инвагинацију и тражити 
постојање карактеристичних симптома и знакова који указују на ову болест. Не-
постојање класичних симптома и знакова код пацијената са инвагинацијом води 
нежељеном одлагању дијагнозе што може имати катастрофалне последице. Зла-
тан стандард за постављање дијагнозе је ултразвучни преглед, а метода избора за 
лечење је хидростатска редукција под конртолом ултразвука. Поновна одложена 
хидростатска редукција је могућа код свих клинички стабилних пацијената, као и 
код оних код којих је током предходних покушеја дошло до померања инвагината.
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DA LI STE ZNALI? 
 
 
S. pneumoniae izaziva spektar invazivnih pneumokoknih bolesti - IPB (meningitis, sepsa, 
bakterijemija i bakterijska pneumonija) i neinvazivnih pneumokoknih bolesti (akutni otitis 
media - AOM, bronhitis, sinuzitis).1 Dok je rizik za oboljevanje od invazivnih infekcija manji 
nego rizik za oboljevanje od OM (otitis media) ili pneumonije, njihove posledice su često 
ozbiljnije, i vode ka hospitalizaciji ili mogućoj smrti.1,2  

 
Procenjuje se da, godišnje, na globalnom nivou, od 8,8 miliona smrtnih slučajeva u uzrastu 

ispod 5 godina, 500 000 njih umre usled invazivne pneumokokne bolesti.3,4 Kako se 75% svih 
slučajeva IPB i 83% pneumokoknih meningitisa javljaju kod dece mlađe od 2 godine, potreba 
za ranom zaštitom je veoma važna.4 Akutni otitis media (AOM) je česta bolest u dečijem dobu 
sa različitom etiologijom. Bakterije mogu biti uzrok od 60% do 70% kliničkih epizoda AOM. 
 

Streptococcus pneumoniae i netipizirani Haemophilus influenzae (NTHi) su najčešći izazivači 
bakterijskog AOM na svetskom nivou.5 AOM je najčešća indikacija za antibiotsku terapiju kod 
dece u razvijenim zemljama.6 OM može dovesti do ozbiljnih sekvela, uključujući gubitak sluha.7 

 

Vakcinacija pre 6. meseca života je najbolja preventivna opcija, zato što je najčešći period 
javljanja AOM u uzrastu od 6-12 meseci.8 Globalno, pneumokokna bolest je najčešća bolest, 
koja se može prevenirati vakcinama, u uzrastu dece mlađe od 5 godina.9 WHO navodi da je u 
mnogim zemljama rutinska vakcinacija pneumokoknom konjugovanom vakcinom dovela do 
dramatičnog smanjenja incidence IPB i na nekim mestima je IPB izazvana serotipovima koje se 
nalaze u vakcini teoretski iščezla, čak i u starosnim grupama koje nisu u programu imunizacije 
(grupni imunitet).4 
 
Takođe, vakcinacija protiv pneumokokne bolesti dovodi do smanjenja incidence bakterijskih 
bolesti i restrikcije u korišćenju antibiotika što je krucijalno kako bi antibiotici ostali efikasna 
primarna terapija.10 
 
Saznajte više o vakcini protiv pneumokoka od Vaših kolega iz kompanije GSK. 
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pneumococcal deaths for children under 5 years of age, 2008; 4. WHO. Weekly Epidemiol Rec 2012;87(14):129–144; 5. SmPC Synflorix, ALIMS maj 2015; 6. 
Palmu A. Effect of pneumococcal Haemophilus influenza protein D conjugate vaccine (PHiD-CV10) on outpatient antimicrobial purchases: a double blind, 
cluster randomised phase 3-4 trial www.thelancet.com/infection, published online November 2013; 7. Rodgers GL et al. Global serotype distribution among 
SP isolates causing OM in children. Potential implications for pneumococcal conjugate vaccines. Vaccine 2009; 3802-3810. 8. Kunev K. Treatment and 
profilaxis of acute otitis media. Guidelines of Bulgarian National ORL Society 2009. 9. Johnson HL. Et al. Systematic evaluation of serotypes causing invasive 
pneumococcal disease among children under five: the pneumococcal global serotype project. Plos medicine 2010. 10. Prymula R. Et al. Paediatric 
pneumococcal disease in central Europe. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2011. 
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8.1. ХРОНИЧНЕ ОПСТРУКТИВНЕ БОЛЕСТИ ПЛУЋА 
КОД ДЕЦЕ – МОЛЕКУЛАРНИ МАРКЕРИ

Александра Николић
Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство,  
Универзитет у Београду

Највише проучаване хроничне опструктивне болести плућа код деце су 
цистична фиброза, бронхиектазије и астма. Заједничка карактеристика су им 
структурне промене плућног ткива и смањење плућне функције услед сужа-
вања дисајних путева са пратећом инфламацијом. Ове болести имају комплекс-
ну основу и у њиховом настанку и развоју учествује велики број генетичких и 
негенетичких фактора. Напредак молекуларних технологија омогућио је бољи 
увид у генетику и етиологију хроничних опструктивних болести плућа. Иден-
тификоване су генетичке детерминанте које се могу користити као биомаркери 
за дијагнозу, прогнозу и предикцију одговора на терапију.

Цистична фиброза је узрокована мутацијама у гену за трансмембрански ре-
гулатор проводљивости у цистичној фибрози (енг. Cystic Fibrosis Transmembrane 
Conductance Regulator, CFTR). У овом гену је откривен велики број мутација 
чији ефекат на клиничку слику веома варира, у зависности од типа мутације 
и њене позиције у гену. Варијабилност мутација је посебно велика у неким по-
пулацијама, што је случај и у Србији (1). Молекуларна дијагностика цистичне 
фиброзе од великог је значаја у клиничкој пракси због потврђивања клиничке 
дијагнозе, али и због одабира терапијског приступа од којих се неки циљано 
примењују и показују ефекат само код носилаца одређених мутација. Данас је 
познато да клиничка слика цистичне фиброзе зависи и од утицаја других гена, 
углавном оних који кодирају јонске канале који на молекуларном нивоу утичу 
на транспорт хлора, чији поремећај лежи у основи цистичне фиброзе.

Бронхиектазије се најчешће јављају као један од главних симптома у склопу 
цистичне фиброзе, али се све чешће дијагостикују и идиопатске форме ове бо-
лести. У великом броју студија пронађено је да се мутације у гену CFTR налазе 
са повећаном учесталошћу код пацијената са идиопатским бронхиектазијама, 
па се сматра да је њихово присуство повезано са предиспозицијом за развој ове 
болести (2). Испитивана је и улога великог броја других гена, али није уочена 
јасна повезаност других генетичких варијанти са развојем ове болести и тежи-
ном клиничке слике. Од посебног интереса за проучавање у бронхиектазијама 
су молекули алфа 1-антитрипсин и неутрофилна еластаза. Њихов баланс је ва-
жан за одржавање плућне хомеостазе, па мутације у генима који их кодирају, 
а које смањују или повећавају њихову функцију, могу да узрокују поремећај 
баланса и да доведу до структурних промена у плућима. Неутрофилна еластаза 
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директно интерагује како се молекулима пореклом од микроорганизама, тако 
и са молекулима антибиотика којим се инфекција лечи, па може представљати 
значајан маркер одговора на антимикробну и антиинфламаторну терапију (3).

Астма представља групу клиничких фенотипова који настају услед раз-
личитих узрока, али се манифестују сличним симптомима као што су кашаљ, 
тешкоће у дисању, и звиждање у грудима. Постојање бројих различитих класи-
фикација астме указује на недовољно познавање њених узрока и комплексност 
етиологије ове болести. Молекуларна класификација на којој се интензивно 
ради могла би да помогне у дефинисању појединих типова астме и расветља-
вању њихове етиологије. Посебно је важно груписати пацијенте у односу на од-
говор на терапију и утврдити који би молекуларни маркери могли да послуже 
за предикцију одговора на доступне третмане. У клиничкој пракси је доста ис-
питиван адренергички рецептор бета-2 (енг. Beta-2 Adrenergic Receptor, ADRB2), 
за чије се генетичке варијанте сматра да представљају предиктивне факторе 
одговора на бета-2 агонисте који се у астми користе за отклањање симптома и 
успостављање контроле болести (4). У етиологији астме све више се испитују 
и гени за инфламаторне медијаторе, за чије се варијанте претпоставља да могу 
допринети развоју болести и модулирати њену клиничку слику. Трансформи-
шући фактор раста бета 1 (енг. Transforming Growth Factor Beta 1, TGFB1) један 
је од централних молекула у инфламацији и његова функција може бити зна-
чајно измењена у астми (5). Наведени генетички маркери такође могу бити од 
потенцијалног значаја у одговору на терапијске третмане са превасходно анти-
инфламаторним ефектима.
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8.2. ЕТИОПАТОГЕНЕЗА ОПСТРУКТИВНИХ 
БОЛЕСТИ ПЛУЋА

Бранимир Несторовић
Универзитетска дечја клиника, Београд
Медицински факултет, Универзитет у Београду

Опструкција дисајних путева је изузетно честа у дечјем узрасту. Око 25% 
деце има бар једну епизоду опструкције у првим годинама живота, а скоро по-
ловина ће имати бар једну епизоду до шесте године. Разлог је у чињеници да су 
дисајни путеви деце веома уски, па минималан степен сужења доводи до вели-
ког повеђавања отпора у њима. Уз чињеницу да су вирусне инфекције дисајних 
путева (које доводе до едема слузокоже и тиме сужавају лумена) много чешће у 
мање деце, ово објашњава претходне епидемиолошке податке. 

Основни симптоми опструктивних плућних обољења су тахипнеја, проду-
жен експриијум и визинг (wheezing). Продужен експиријум настаје као после-
дица сужења дисајних путева, због чега је време пражњења плућа продужено. 
Ово доводи до компензаторне реакције, при којој мишићи предњег трбушног 
зида контракцијом врше притисак на абдоминални садржај, а овај притисак 
преноси се на грудни кош. Као последица повећаног притиска, ваздух уз груд-
ног коша излази брже. Међутим, висок притисак у грудном кошу контрахује 
дисајне путеве, доводећи до настанка визинга (пролазак веће количине вазду-
ха кроз сужене дисајне путеве даје висотонско звиждање). Увек треба имати на 
уму да нема настанка визинга без продуженог експиријума. Уколико дете има 
пуно секрета у горњим дисајним путевима, чуће се бројни ниско- и високотон-
ски звиждуци, који могу имитирати свирање код бронхоопструкције (али је 
трајање експиријума нормално, па се не ради о опструкцији). 

Најчешћи покретачи опструкције дисајних путева у деце су респираторни 
вируси (посебно риновируси), који ће довести и до стварања велике количине 
секрета у горњим дисајним путевима. Бројне студије су показале да родитељи 
често погрешно описују симптоме секрета у горњим дисајним путевима као оп-
струкцију. Неопходно је да лекар увек верификује да ли у детета стварно постоји 
бронхоопструкција, пре него што предузме дијагностичке и терапијске кораке. 
Стога је при прегледу детета са бронхоопструкцијом увек важно пребројати ре-
спирације (увек имају тахипнеју) и проценити однос инспиријума и експирију-
ма (нормално 2,5 према 1, у опструкцији од 1 према 1 до 1 према 2). Постојање 
раних инспиријумских пуцкетања, карактеристичних за опструкцију, такође 
може довести до дијагностичке забуне. Многи педијатри нису прихватали нову 
класификацију физикалног налаза на плућима, у којој је постојање раних ин-
спиријумских пуцкетања знак опструктивних плућних болести, а не пнеумоније 
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(крепитације не постоје као симптом пнеумоније дуги низ година). Уколико је 
дете и фебрилно, лако се поставља погрешна дијагноза пнеумоније. Стога у дете-
та које анамнестички има понављане опструкције, треба са опрезом постављати 
дијагнозу пнеумоније, увек пре тога треба да се примене бронходилататори и 
изврши алерголошко тестирање (антибиотска терапија: само ако нема реакције 
на бронходилататоре) (1).

Ако дете има тахипнеју, продужен експиријум, свирање током експирију-
ма, вероватно се не ради о пнеумонији, па је антибиотска терапија неоправда-
на. Многи лекари се плаше деце која имају јако свирање у грудима. Истина је 
да је јачина визинга небитна за тежину опструкције. Много је важније трајање 
свирања у експиријуму (озбиљне опструкције имају свирање које је дуже од 
половине експиријума или траје читав експиријум). Јачина свирања је везана 
за висок проток ваздуха кроз дисајне путеве, па самим тим и за мањи степен 
вентилаторног поремећаја.

Етиопатогенетски, свирање у грудима настаје на неколико начина. Нај-
чешћи је едем слузокоже, са или без веће количине секрета у дисајним путе-
вима. Овакве опструкције су карактеристичне за вирусне инфекције, настају 
постепено, немају посебно добру реакцију на бронходилататоре или стероиде 
(инхалационе или системске), трају доста дуго – али је опште стање детет уг-
лавном добро током епизода. У веће деце, опструкција настаје често као по-
следица спазма глатке мускулатуре, па је брзе прогресије, са израженом дис-
пнејом. Реакција на бронходилататоре је одлична, после неколико инхалација 
се опструкција брзо губи. Разликовање ова два типа опструкције има клинички 
значај. Код прве примена бронходилататора нема већи ефекат, па инхалациони 
стероиди могу имати већи значај (јер смањују едем слузокоже). У другом типу, 
бронходилататори су од већег значаја, примена стероида је дискутабилна (2).

Посебан проблем је перцепција напада код пацијента. Студије су показале 
да је смртни исход у астматском нападу (иако је редак) подједнако чест у лаком, 
умерено тешком или тешком нападу. Наиме, пошто је доминатан симптома на-
пада диспнеја (уз кашаљ), у пацијената са мањим степеном диспнеје симптоми 
могу бити минимални (или одсутни). Стога они прогредирају у тешке нападе, 
када је лечење отежано и праћено бројним компликацијама.

Слично је и са клиничком проценом јачине напада астме од стране лека-
ра. Постоји 35 клиничких скор-система за процену тежине, а као најпоузда-
нији параметри се сматрају контракција стерноклеидомастоидног мишића и 
скаленуса (палпација ових мишића, да се утврди њихово контраховање током 
респирација – употреба помоћне дисајне мускулатуре). Други параметар је 
аускултација, којом се одрећује трајање експиријума и трајање визинга током 
експиријума (присуство инспиријумског визинга је знак тешког напада). Ово 
је посебно важно, јер скоро трећина напада астме пролази без чујног визинга 
(али са продуженим експиријумом и употребом помоћне дисајне мускулатуре, 
без које нема настанка визинга) (3). 
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8.3. ДИФЕРЕНЦИЈАЛНА ДИЈАГНОЗА 
РЕСПИРАТОРНЕ ОПСТРУКЦИЈЕ 
У РАНОМ УЗРАСТУ

Катарина Милошевић
Универзитетска дечја клиника, Београд

Респираторна опструкција је чест симптом у мање деце. Највећи број деце 
са рекурентним визингом има неки облик астме, али је неопходно да се у обзир 
узму и друга патолошка стања (Табела 1) (1). 

Табела 1. Узроци бронхоопструкције у детињству
Чести Астма 

Гастроезофагусни рефлукс/болест (ГЕР/ГЕРБ) 
Инфекције (бронхиолитис, пнеумонија, инфекције горњих дисајних путева), 
Опструктивна апнеја у сну

Мање чести Бронхопулмонална дисплазија
Страна тела дисајних путева

Ретки Bronchiolitis obliterans
Конгениталне васкуларне аномалије
Срчана инсуфицијенција
Цистична фиброза
Имунодефицијенције
Тумори медијастинума
Примарна цилијарна дискинезија
Дисфункција гласних жица

Анамнеза. Породична анамнеза о астми или неком имунодефицијентном 
стању може бити кључна за постављање дијагнозе. 

Време појаве тегоба. Што се тегобе јављају раније, већа је шанса да се ради 
о конгениталном поремећају. 

Образац јављања симптома. Ако су периодични, вероватно је у питању 
астма. Ако су перзистентни, највероватније је у питању нека анатомска анома-
лија (Табела 2). 

Табела 2. Питања која треба постављати детету са визингом
Време јављања тегоба Од рођења - обично конгенитални узроци, 

касније стечени
Начин настанка симптома Нагли настанак, суспектно страно тело
Перзистентан визинг Анатомска аномалија
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Да ли је виизинг праћен кашљем ГЕРБ, Опструктивна апнеја у сну, астма
Да ли је удружен са храњењем ГЕРБ
Да ли постоје и други симптоми од стране 
респираторног тракта или других органа

Цистична фиброза, имунодефицијенција

Да ли се јавља у одређеној сезони у току 
године

Респираторни синцицијални вирус од но-
вембра до марта, круп ујесен, итд

Да ли се мења са променом положаја Трахеомалација, аномалије великих крвних 
судова

Породична анамнеза Астма

Врло је важно да се деца која немају астму не лече инхалационим стероидима, 
услед бројних компликација које они изазивају. Да би се смањио број пацијената 
који би требало да добијају терапију за астму, уведени су тзв. предиктивни скорови 
за астму. Последња модификација комбинује четири главна критеријума (астма у 
родитеља; алергија на инхалаторне алергене; постојање атопијског дерматитиса са 
минор критеријумима – алергија на храну, постојање алергијског ринитиса, при-
сустви периферне еозинофилије; опструкције које нису у склопу вирусних инфек-
ције горњих дисајних путева). Ако постоји један мајор критеријум са два минор 
критеријума ризик за настанак астме је 77%, а ако је скор негативан ризик је свега 
3%. Ово указује да је добро узета анамнеза и алерголошко тестирање на инхала-
торне алергене од есенцијалне важности за дијагнозу астме у деце (2). 

Табела 3. Испитивање детета са опструкцијама
Сумња на ГЕРБ (кашаљ удружен са 
храњењем)

pH-метрија, гастроскопија, радиографија 
помоћу баријума

Трахеомалација, васкуларне аномалије 
(промене интензитета са положајем)

Ангиографија

Пнеумонија (температура, ослабљено 
дисање)

Радиографија

Астма (епизодична појава, кашаљ) Алерголошко тестирање
Спирометрија
Реакција на примену бронходилататора

Страно тело (нагли почетак, стридор) Бронхоскопија
Цистична фиброза, имунодефицијенција 
(ненапредовање, захваћеност других органа)

Знојни тест
Генетичке анализе

Срчана обољења (шумови на срцу, 
кардиомегалија)

Преглед срца помоћу ултразвука

Деца која кашљу превише често се лече као астма. Потребно је имати на уму 
да ако нема алергијске сензибилизације, вероватноћа да се ради о астматском 
кашљу је веома мала. У такве деце се може увести инхалациони стероид у току 
6 до 8 недеља. Ако нема реакције, терапију треба прекинути. У старије деце, 
спирометрија би требало да буде стандардни део дијагнозног поступка (3). 
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8.4. РEАКТИВНОСТ НА БЕТА АГОНИСТЕ 
У ДЕЦЕ МЛАЂЕГ УЗРАСТА

Срђан Пешић
Клиника за дечје интерне болести, Клинички центар, Ниш
Медицински факултет, Универзитет у Нишу

УВОД И ФИЗИОЛОШКА РЕГУЛАЦИЈА ГЕНА ЗА 
АДРЕНЕРГИЧКИ БЕТА-2 РЕЦЕПТОР

Астма је једна од најчешћих хроничних респираторних болести у свету. То 
је обољење које се карактерише инфламацијом дисајних путева и бронхијал-
ном хиоперреактивношћу која резултује бронхоконстрикцијом и опструкцијом. 
Преваленција астме у свету је врло различита и креће се од 0,2% у Кини, до 21% 
у Аустралији. Астма је и генетички условљена болест, код које је наслеђивање 
важно и учествује у етиологији код 48-72% пацијената. У последње време велики 
је број клиничких студија које се баве генетиком астме. Наравно да је утврђи-
вање генетичке основе у патофизиологији ове болести веома важно. До сада су 
спроведене студије везане за гене који су главни патогенетски кандидати, пози-
ционо клонирање и студије широко везане за геном (Genome Wide Association 
Studies (GWАS)). Дефинисан је већи број гена који су повезани са астмом, али 
се данас највише истражује ген повезан са бета-2 адренергичким рецептором 
(ADRB2 или b2-AR). Бета-2 рецептор је члан фамилије рецептора повезаних за 
G реактивни протеин. Ови се рецептори у највећој мери налазе локализовани на 
бронхијалним глатким мишићима и њихов број и афинитет зависи од степена 
експресије гена за ADRB2. За ове рецепторе специфично се везују катехоламини, 
превасходно адреналин. Активација ADRB2 рецептора доводи до бронходилата-
ције малих дисајних путева па су и деривати катехоламина први коришћeни као 
бета-2 адренергички бронходилататори у терапији астме.

Ген одговоран за кодирање ADRB2 је локализован на хромозому 5q1(1). 
Рецептор кодиран од стране овог гена је локализован у глатким мишићима 
дисајних путева и епителним ћелијама, васкуларном ендотелијуму и глатким 
мишићима и инфламаторним ћелијама као што су маст ћелије, еозинофили и 
лимфоцити. Стимулацијом ових рецептора активира се G-реактивни протеин 
који ослобађа протеинску субјединицу Gs-алфа. Gs-алфа даље активира аде-
нилну циклазу, што резултује повећањем интрацелуларног cAMP. Највећи број 
интрацелуларних ефеката активације ових рецептора јесу последица повећања 
концентрације cAMP и активирања система протеинских киназа. Експресија 
ADRB2 и њихово везивање са интрацелуларним сигналним путевима је ди-
намички регулисано. Последица ове регулације је негативна повратна спрега 
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која је одговорна за редукцију ћелијског одговора на дуготрајну окупираност 
рецептора агонистом. У току ове регулације долази до активације протеинске 
киназе А и киназа везаних за G-протеин названих бета-ARKs, што доводи до 
смањеног везивања са интрацелуларним сигналним путевима, а после вези-
вања агониста за рецептор. Многа ткива варирају у нивоу реакције после про-
дужене експозиције рецептора агонистима, захваљујући активности управо 
протеинске киназе А и/или бета-ARKs на различитим ћелијским типовима.

Број бета-2 рецептора такође је под активном контролом гена. Број ових 
рецептора се смањује после само 2 сата експозиције агонисти. Интересантно 
је да је експресија ADRB2 нисходно регулисана после експозиције вирусима 
и проинфламаторним цитокинима, као што је IL-1бета, док је број ADRB2, in 
vitro, повећан после експозиције гликокортикоидима.

КЛИНИЧКИ ЗНАЧАЈ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА ЗА 
АДРЕНЕРГИЧКЕ БЕТА-2 РЕЦЕПТОРЕ

ADRB2 је, дакле, рецептор који директно може да буде одговоран за тера-
пијску ефикасност бета-2 адренергичких бронходилататора код пацијената са 
астмом. Њихов број и афинитет ка агонистима директна је последица експресије 
једног гена који нема интрон, локализованог на 5q31–32. Више експериментал-
них истраживања су показала да су различите варијанте бета-2 адренергичких 
рецептора удружене са различитом бронхијалном хиперсензибилношћу, озбиљ-
ношћу астме и одговору на лекове. Ген за контролу ADRB2 није јединствен код 
свих особа и његова експресија није униформна. Постоји бар неколико облика 
овог гена који представљају основу његовог полиморфизма. Неколико разли-
читих појединачних нуклеотида дефинисано је у региону за кодирање ADRB2 
гена. То су следећи нуклеотиди: Arg16Gly (А46G, рс1042713), Gln27Glu (Ц79G, 
рс1042714), и Thr164Ile(Ц491Т, рс1800888)(2). Замена уобичајеног појединачног 
нуклеотида полиморфним може да доведе не само до промене генске експресије 
и функције гена за ADRB2, већ и одговора на терапију краткоделујућим (SABA, 
short acting beta-2 agonist) и дугоделујућим (LABA, long acting beta-2 agonist) 
бета-2 агонистима и чак повећаном ризику од астме. Резултати великог броја 
контролисаних случајева су показали да постоји веза између полиморфизма 
ADRB2 гена и ризика од астме у различитим популационим групама. Међутим, 
захваљујући малом броју испитаника у овим студијама није могуће то са сигур-
ношћу тврдити. Постоје и супротни докази - да полиморфизам гена нема везе са 
ризиком за астму. Једна мета анализа која је обухватила бројне студије, приказе 
и истраживања (објављена 2014.) није успела да доведе у везу генски полимор-
физам гена за ADRB2 и ризик за астму у различитим популационим групама (3). 
Већи број полиморфних бета-2 рецептора описан је још 90 тих година прошлог 
века. Од тада се сматра да свака особа има најмање 2 гена за бета-2 адренергички 
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рецептор те у смислу полиморфизма може бити хетеро- или хомозигот. Нађено 
је најмање 9 облика мутација у гену за бета-2 рецепторе, али само 4 од њих може 
резултовати супституцијом аминокиселина и довести до полиморфизма. Замена 
аргинина глицином на позицији 16 или глутамина глутаматом на позицији 27 
честе су код белаца. Резултати једне in vitro студије су показали да хомозиготност 
Gly 16 резултује у већем степену нисходном регулацијом (96%) бета-2 адренер-
гичких рецептора у односу на степен нисходне регулације код хомозигота Glu 27 
који је знатно нижи (свега 29%). У оба случаја кинетика везивања агонисте није 
била поремећена. Мутација код које се на позицији 164 треонин замењује изоле-
уцином много је ређа (фреквенција алела је свега 3%), али проузрокује значајне 
промене у in vitro понашању рецептора (4). Ћелије које поседују ову врсту рецеп-
тора показују редуковано везивање агониосте и могуће је да то утиче на промену 
дејства салметерола. До сада је идентификовано само неколико хомозиготних 
особа са овом врстом полиморфизма и физиолошки ефекат овог полиморфизма 
није баш најјаснији. Супституција валина метионином на позицији 34 изузетно 
је ретка и изгледа да не мења функцију рецептора. Регулаторни регион (промо-
тер) за ген за бета-2 адренергичке рецептор такође садржи функционални реле-
вантни полиморфизам, са нејасним клиничким значајем.

Иако се не може са сигурношћу тврдити, ипак се верује да особе са хомози-
готним Arg16Arg имају лошију контролу астме или развијају неосетљивост 
на салбутамол или друге краткоделујуће бета-2 агонисте после свакодневне, 
честе или редовне примене овог лека. Ово је било доказано у студији у којој 
су пацијенти 8 недеља свакодневно третирани салбутамолом или плацебом, а 
после тога, следећих 8 недеља, добијали су другу врсту терапије. Пацијенти са 
Arg16Arg генотипом су показали снижен јутарњи вршни експираторни проток 
(PEFR) (-10 L/m у поређењу са плацебом), док су пацијенти са Gly16Gly геноти-
пом имали значајни пораст овог параметра (+14 L/m) (5).

Неколико малих ретроспективних кохортних студија показале су да па-
цијенти са хомозиготним Arg16Arg генотипом имају слабији одговор на ду-
годелујуће бета-2 агонисте (салметерол) у поређењу са Gly16Gly генотипом. 
Велике проспективне студије, међутим, нису ово потврдиле.

С друге стране, Arg16Arg генотип је удружен са повећаним физиолошким 
одговором на појединачну дозу краткоделујућег бета агонисте. То је показано у 
студији изведеној на 269 деце са астмом којој је претходно био одређен генотип 
а касније су била подвргнута спирометрији пре и после примене салбутамола. 
Пацијенти са Arg16Arg генотипом су 5.3 пута били склонији ка повећању FEV1 
за више од 15 %, у поређењу са пацијенатима носиоцима Gly16Gly генотипа (6).

Врло је интересантно питање да ли полиморфизам гена носи са собом и 
већи ризик од појаве астме. У породицама у којима је било више случајева аст-
ме није нађена веза између озбиљности болести и глицин или глутамат поли-
морфизма на позицијама 16 и 27 бета адренергичког рецептора. Полиморфи-
зам на овим позицијама није био повезан са појавом болести. У супротности са 
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овим истраживањима, има и оних која показују јасну везу између озбиљности 
болести и бета-2 адренергичког полиморфизма. Изгледа је Gly16/Gln27 гено-
тип превалентан код пацијената са умерено тешким обликом астме у односу на 
оне са благим обликом болести (7). У другим истраживањима је показано да је 
преваленција Gly16 полиморфизма изгледа повезана са ноктурналном астмом. 
Највеће истраживање, спроведено у Великој Британији на преко 8000 пације-
ната, није потврдило везу између полиморфизма на кодону 16, 27 или 164 и 
ризика за астму ни код деце ни код одраслих (8).
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9.1. ТРАНСКАТЕТЕРСКО ЗАТВАРАЊЕ 
ПЕРИМЕМБРАНОЗНИХ ДЕФЕКАТА 
МЕЂУКОМОРСКЕ ПРЕГРАДЕ – ГДЕ СМО ДАНАС

Јован Кошутић
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије 
„Др Вукан Чупић“, Београд
Медицински факултет, Универзитет у Београду

Отвор међукоморске преграде (ВСД) је најчешћа урођена срчана мана 
(УСМ) са заступљеношћу од око 25%. Према локализацији, ВСД се деле на ми-
шићне, перимембранозне, улазне (inlet) и излазне (oultlet). Перимембранозни 
отвори међукоморске преграде чине 80% свих оперисаних пацијената (1).

Премда је хирушко решавање перимембранозних ВСД (ПМВСД) данас ру-
тинска интервенција, она је и даље скопчана са бројним могућим комплика-
цијама, као што су значајан резидуални ВСД (1-10%), потреба за реинтервен-
цијом (2%), комплетан АВ блок (до 1%), периоперативне аритмије, инфекције, 
неуролошке компликације и, најзад, редак (< 1%), али и даље присутан смртни 
исход (2). Управо због могућности настанка ових компликација, не постоји 
консензус о томе да ли код асимптомског пацијента старијег од 2 године, а који 
и даље има отворен мали до средњи перимембранозни ВСД и ехокардиограф-
ске параметре блажег волуменског оптерећења левих срчаних шупљина, треба 
приступити хирушком затварању отвора или не. Код ове подгрупе пацијената, 
наиме, није сигурно да потенцијална корист од интервенције превазилази по-
тенцијалну штету од могућих компликација и управо је ова подгрупа пације-
ната подстакла тежњу ка алтернативном, мање инвазивном и мање ризичном 
транскатетерском решавању ове мане (1).

Дефект међукоморске преграде први пут је затворен 1988. од стране Lock-
a и сарадника применом тзв. Rashkind double umbrella дискова. Током наред-
них 30 година у клиничку праксу су уведени бројни нови системи и уређаји 
за затварање као што су: Starflex, Sideris button device, Amplatzer ductal occluder 
I i II, Amplatzer muscular VSD occluder, Amplatzerperimembranous VSD occluder, 
итд. Премда је свака нова генерација имала већи проценат успешног затварања 
и мањи проценат компликација него претходна, идеално средство за затва-
рање ПМВСД до данас није заживело у клиничкој пракси (2-5). Иницијално, 
интервенција је технички била изузетно сложена, захтевала је велику улазну 
рану што је код деце мале телесне масе био значајан ограничавајући фактор, 
значајан проценат пацијената је имао озбиљне компликације и потребу за хи-
руршком реинтервенцијом. Временом је технолошки напредак довео је до раз-
воја малих катетера са малом улазном раном, техника извођења интервенције 
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је донекле поједностављена, а потреба за хируршком интервенцијом сведена је 
на минимум. Побошаља су нарочито била изражена од како су, пре 15 година, 
у ширу клиничку праксу уведени Amplatzeroccluderi. Ипак, и њихова приме-
на је била скопчана са јасним ограничењима везаним за узраст и за телесну 
масу (ТМ). Интервенција се, наиме, не препоручује код деце < 12 месеци нити 
са ТМ < 8-10kg. Осим тога, бројне компликације, као што су некомплетно за-
тварање, пери- и пост-интервентнте аритмије, комплетан АВ блок, потреба за 
хируршком реинтервенцијом, новостворено оштећење залистака, васкуларно 
оштећење, смртни исход, и даље су биле присутне у мањем, али не безначајном 
обиму (2-4). Године 2007. објављени су резултати транскатетерског затварања 
ВСД мултицентричне европске студије који су показали да је комплетан АВ 
блок најважнија компликација интервенције, са учесталошћу од 4,8% (2). По-
тенцијални узроци оштећења спроводног система срца при транскатетерском 
затварању перимембранозног ВСД дисковима могу бити: локализација ВСД 
односно близина спроводног система, аномалије спроводног система, манипу-
лације катетером, тип диска, притисак на односно стезање дисковима околних 
ткива, инфалматорна реакција на страно тело... Премда су Yang и сарадници 
недавно објавили учесталост комплетног АВ блока при затварању ПМВСД 
од само 1:400 применом модификованог, тзв. шангајског симетричног диска, 
у свету генерално постоји консензус да сам концепт примене дискова у затва-
рању перимембранозних ВСД стоји у основи неприхватљиво високог процента 
пост-интервентног комплетног АВ блока. Поједини аутори, наиме, објавили су 
учесталост комплетног АВ блока од чак 30% и највећи број европских центара 
овакав приступ у затварању ПМВСД више не примењује (2,6).

Године 2010. у клиничку праксу је уведен потпуно нови уређај за транска-
терско затварање перимембранозних дефеката међукоморске преграде, назван 
pfm Nit-Occlud Le VSD coil. За разлику од дискова који су почев од почетка века 
практично били једни концепт затварања отвора, примењена је нитинолска 
спирала, која је имала веће и јаче колутове са леве а слабије и мање са десне 
стране међукоморске преграде. Осим тога, колутови са леве стране ојачани су 
полиестерским влакнима са циљем ефикаснијег затварања отвора. Спирала је 
намењена затварању и мишићних и перимембранозних ВСД. Код перимембра-
нозних ВСД основни предуслови да се приступи интервенцији су да је удаље-
ност горњег руба отвора од аортног анулуса већа од 2мм, да је ТМ детета > 9kg 
a узраст > 12 месеци. Дискови се испоручују у величинама 8/6,10/6, 12/6, 12/8, 
14/8 и 16/8, при чему први број означава пречник леве а други пречник десне 
спирале. Пречник диска који се примењује мора бити 2 пута већи од пречни-
ка ВСД са десне стране међукоморске преграде или 1-2мм већи од пречника 
ВСД са леве стране септума. Концепт који је овде примењен јесте да спирала не 
притиска и не стеже отвор већ га нежно испуњава и то тако да је највећи број 
колутова постављен са леве стране и у самом отвору а само 1-2 круга са десне 
стране међукоморске преграде. Овим се избегава притиск на околна ткива и 
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теоретски смањује ризик за настанак комплетног АВ блока. У пракси, спира-
ла је до сада постављена код прако 400 пацијанта широм света и комплетан 
АВ блок још ниједном није забележен. Осим далеко мањег ризика по настанак 
комплетног АВ блока, основне предности ПФМ спирале јесу: венски приступ 
са малим уводником , могућност репозиције, реконфигурације и вађења, за-
довољавајући проценат затварања отвора, могућност примене код различитих 
типова ПМВСД укључујући и излазне (doubly committed) отворе, минимални 
ризик по оштећење залистака. Ове карактеристике чине га до сада најприближ-
нијим идеалном затварачу који би, теоретски, требало да буде лак за руковање, 
да може да се уведе кроз вену и то путем мале улазне ране, да буде погодан за 
затварање свих типова перимембранозних ВСД, да има могућност реконфи-
гурације, репозиције и вађења током интервенције, да је проценат успешног 
затварања отвора велики као и да има минимални ризик, како по комплетан 
АВ блок, тако и по друге озбиљне компликације. 

Услед тога, последњих 5 година број центара који су, како у Европи тако и у 
Азији, почели да користе овај систем при затварању ПМВСД стално расте (3,4). 
Крајем прошле године, а у оквиру прве мултицентричне студије, објављени су 
резултати транскатетерског затварања ПМВСД ПФМ спиралом код 102 па-
цијента, код којих су интервенције урађене током 2010-2013. године (Немачка, 
Италија, Белгија, Холандија, Швајцарска, Русија, Украјина). Просечан узраст 
пацијената на интервенцији износио је 8,2 година. Потпуно затварање отво-
ра током интервенције постигнуто је код 48,5%, након 6 месеци праћења овај 
процента је порастао на 95%, а након годину дана на 97%. Koд укупно 2/108 па-
цијената (1,8%) забележене су тешке компликације (једна емболизација и једна 
тешка хемолиза). Средње тешке комликације уочене су код 8 пацијената (7,2%), 
али ни код једног није регистрован комплетан АВ блок. Анализом овог рада, 
као и малобројних осталих референција долази се до закључка да је хемолиза 
убедљиво најважнија потенцијална компликација након затварања ПМВСД 
ПФМ спиралом. Уочава се чак након 15% интервенција али је у највећем броју 
случајева блага и пролазна и ретко захтева експлантацију спирале и хирушко 
затварање отвора (3,4,7).

Примена ПФМ спирале у Институту за здравствену заштиту мајке и де-
тета Србије „Др Вукан Чупић“ започета је у октобру 2015. године. Користи се 
првенствено за затварање мањих до осредњих перимембранозних ВСД, који 
имају хемодинамски значај и код којих су леве срчане шупљине увећане. До 
краја 2016. године интервенција је покушана код 17 а успешно учињена код 
14 пацијената, просечног узраста 8,4 ± 6,2 године и ТМ 10,7 – 69кг. У скоро 
60% случајева ВСД је у потпуности затворен самим постављањем спирале. 
Током наредних месеци тај проценат достигао је готово 80%, са тенденцијом 
даљег раста током праћења. Осим тога, након затварања дефекта уочава се 
смањење димензија леве преткоморе и коморе као и нормализација односа 
леве преткоморе и аорте. Тешке компликације нису забележене, док се међу 
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значајнијим издвајају блажи степен аортне и митралне регургитације, у 30% 
односно 10% случајева, као и један случај клинички значајне хемолизе која је 
захтевала реинтервенцију.

На основу нашег ограниченог иницијалног искуства можемо закључити 
да се применом ПФМ спирале успешно може затворити највећи број мањих/
умерених ВСД код којих постоји волуменско оптерећење левог срца, али код 
којих потенцијални ризици по класичну хирушку корекцију мане превазилазе 
потенцијалну корист. С обзиром на велики број оваквих пацијанта, шира 
примена ове методе у наредним годинама би потенцијано могла бити од 
изузетне користи. Основне замерке су техничка сложеност при извођењу 
интервенције, са потенцијално дугом кривом учења, ризик по оштећење 
залистака и ризик за настанак хемолизе. Као ни у другим центрима, ни у нашој 
серији није регистрован ниједан случај комплетног АВ блока нити других 
значајних аритмија.
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9.2. КОЛИКО ЈЕ МАГНЕТСКА РЕЗОНАНЦИЈА 
СРЦА УНАПРЕДИЛА ДИЈАГНОСТИКУ 
УРОЂЕНИХ АНОМАЛИЈА СРЦА

Ида Јовановић
Универзитетска дечја клиника, Београд
Медицински факултет, Универзитет у Београду

Преживљавање деце са урођеним срчаним манама (УСМ) значајно се по-
правило захваљујући раној дијагностици (укључујући феталну ехокардиогра-
фију) и напретку у лечењу, тако да данас огромна већина болесника доживи ад-
ултно доба (1). Осим тога, повећао се и број деце са стеченим болестима срца, 
посебно после лечења малигних болести кардиотоксичним лековима.

„Имиџинг“ је од фундаменталног значаја за дијагностику УСМ и пот-
ребан је у свим фазама лечења детета. Та врста дијагностике даје податке о 
морфологији, хемодинамици и функцији срца, а кључна је у лечењу основне 
болести и њених компликација, као и давању прогнозе. До данас још увек не 
постоји ниједна дијагностичка метода која би испунила све те захтеве, код свих 
обољења и сваког болесника. Из тог разлога, савремена дијагностика УСМ под-
разумева примену различитих дијагностичких метода које се користе као ком-
плементарне, а са циљем да се постигне висока сензитивост и тачност, постиг-
не оптималан баланс „цене“ и добијеног резултата, а смањи могућа штета по 
пацијента. Данас се такав концепт дијагностике у свету назива „multi -modality 
imaging“. 

Ехокардиографија је и даље примарна и носећа дијагностичка метода код 
деце са УСМ, јер је изузетно информативна, неинвазивна, нешкодљива и транс-
портабилна. Она пружа тренутан приказ анатомије срца и великих крвних су-
дова (и то са високом резолуцијом слике), као и хемодинамске и фунционалне 
податке. Код болесика са добрим акустичним прозором, само ехокардиограф-
ски преглед може бити довољан за дефинисање начина лечења и сагледавање 
прогнозе болести. Ехокардиографија је, међутим, немоћна код особа са лошим 
акустичким прозором, посебно за приказ екстракардијалнх крвних судова. До-
скора је катетеризација срца традиционално коришћена за добијање хемоди-
намских података и за приказ екстракардијалних великих крвних судова, али 
магнетска резонанција срца (МРС) све више преузима ту функцију (2).

МРС је моћна дијагностичка метода која даје супериорне анатомске и физио-
лошке информације, као и могућност ткивне крактеризације, које ехокардиогра-
фија и катетеризација срца саме не могу дати. Са високом просторном резолу-
цијом се приказује екстракардијална анатомија, укључујући велике крвне судове 
и плућне вене. Може се проценити проток на валвулама и у крвним судовима, 
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квантификовати величина шантова, а златни је стандард за процену коморских 
функција, без обзира на коморску геометрију (3). Осим тога, МРС је супериор-
на над свим техникама у приказу тродимензионаних модела и срца и великих 
крвних судова (4). То омогућава реконструкцију података у било којој равни 
пресека, дајући комплетан приказ свих комплексних аномалија без коришћења 
јонизујућег зрачења. Из тог разлога је МРС индикована код било код пацијента 
код кога клиничке или ехокардиографске информације нису довољне за доноше-
њу одлука о оптималном времену и начину лечења или праћењу. И на крају, МРС 
је једина дијагностчка метода која омогућава ткивну карактеризацију, као што је 
присуство едема у миокарду, депозити масти и присуство фиброзе. 

Упркос већ дугогодишњној примени МРС у клиничкој пракси, још увек 
постоје нека техничка ограничења која се морају савладати за широку примену 
у педијатријској кардиологији. То се односи на потребу за високом просторном 
резолуцијом која је неопходна код приказа веома малих структура (пре свега 
код новорођенчади и одојчади) и код деце која не могу да задрже дах током 
снимања секвенци.

ИНДИКАЦИЈЕ

Одлуку које ће дете бити упућено на преглед доноси надлежни кардиолог, 
који мора да има у виду да деца узраста до 7 година захтевају седацију или 
општу анестезију током прегледа, јер не могу да буду мирна током релативно 
дугог прегледа (и до 1 сата) и да прате инструкције везане за задржавање ди-
сања. Деца са компромитованом хемодинамиком (синдром хипоплазије левог 
срца, на пример) захтевају мониторинг свих виталних функција, тако да анес-
тезију треба да воде веома искусни, посебно едуковани анестезиолози. Осим 
тога, установа мора да поседује посебне феромагнетске уређаје за салу за НМР 
срца (машину за анестезију, респиратор, мониторе, пумпе) и да постоји кому-
никација између контролне собе и сале са НМР.

Практично не постоји ниједна УСМ која не може бити индикација за пре-
глед, уколико се ехокардиографски не могу добити поуздани морфолошки или 
хемодинамски параметри. Најчешће се пре прве операције на МРС упућују деца 
са компексним аномалијама које обухватају и аномалије венских и артеријских 
судова, коарктација аорте и све кардиомиопатије и тумори срца. После опера-
ције се упућују деца са значајним резидуалним аномалијама, нарочито после 
Гленове, Фонтанове, Норвудове операције, операције транспозиције великих 
крвних судова и слично. Једна од најчешћих индикација свакако је праћење 
оперисаних болесника са тетралогијом Фало, аортном маном, а у циљу дефи-
нисања оптималног времена и начина реинтервенције. 

Посебна група пацијената са индикацијом за преглед помоћу МРС су одрас-
ле особе са УСМ, код којих је то практично метода избора. Разлози су бројни, а 
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пре свега чињеница да одрасли често имају лош ултразвучни прозор, ожиљак, 
пуно прираслица, итд. Данас се хируршка интервенција, најчешће реоперација, 
на срцу одраслих не може ни замислити без налаза МРС (5).

ПО ЧЕМУ ЈЕ МРС ЈЕДИНСТВЕНА ДИЈАГНОСТИЧКА МЕТОДА

У претходном тексту је доста речено о предностима МРС у дијагностици 
болести срца. Навела бих три најбитније, које су из основа промениле карди-
олошку дијагностику у 21. веку.

1. Процена волумена обе, а посебно десне коморе, до развоја МРС био 
је велики проблем, посебно код комора се необичном геометријом. 
Помоћу МРС прецизно се мере крајњи дијастолни и систолни волуме-
ни и израчунава ејекциона фракција, тако да је МРС тренутно златни 
стандард за функционалну дијагностику, пре свега глобалну систолну 
функцију. Осим тога, мерењем антероградног протока кроз велике крв-
не судове и ударног волумена коморе, прецизно се израчунава регур-
гитациона фракција на атрио-вентрикуларним валвулама. Мерењем 
антероградног и ретроградног протока на семилунарним валвулама 
израчунава се фракција валвуларне регургитације (6).

2. На бази акумулираних искустава доказано је да се одређени хемоди-
намски поремећаји, пре свега валвуларне регургитације могу година-
ма, па и деценијама, одлично толерисати, без значајног увећања и ремо-
деловања комора. У неком тренутку, када компензаторни механизми 
попусте, долази до прогресивног увећања коморе. Негативно ремоде-
ловање је до једног тренутка реверзибилно, а потом иреверзибилно, 
тако де се оптимало време за операцију валвула, а посебно реинтервен-
цију данас дефинише на бази података МРС (7). То је изузетно битна 
одлука за болесника имајући у виду да имплантација било ког страног 
материјала у срце временом доведе до дегенеративних промена и за-
хтева реинтервенцију. На тај начин, поједини болесници током живота 
имају потребе за бројним операцијама, а свака је све тежа и носи све 
већи ризик.

3. До сада ниједна дијагностичка метода није имала могућност ткивне 
квантификације. Применом различитих секвенци (Т1 и Т2) и приме-
ном интравенског контраста (гадолинијум) могу се приказати зоне 
у миокараду у којима постоји едем или масна дегенерација или, пак, 
фиброзно, тј. оштећено, нефункционално ткиво у миокарду (8). На тај 
начин је омогућена дијагностика акутног миокардитиса, аритмогене 
дисплазије десне коморе и других болести миокарда, као и стратифи-
кација ризика за поремећаје ритма (хипертрофична кардиомиопатија), 
дијагностика тумора у срцу, итд. 
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ЗАКЉУЧАК

Магнетска резонанција срца је јединствена неинвазивна дијагностичка ме-
тода која има обиље предности у односу на друге. Полако постаје незаобилазна 
метода у дијагностици и процени свих тешких обољења срца, а посебно УСМ. 
Њена мана је скупа опрема, потреба за посебно обученим кадром (како техни-
чара, тако и лекара) и проблеми у дијагностици веома мале деце. Извршене су 
и прве катетеризације и интервентне процедуре контролисане помоћу МРС, 
тако да се значајно смањује потреба за катетеризацијом срца. Брзина њеног 
развоја и увођења у клиничку праксу обећавају праву револуцију у дијагности-
ци и лечењу, тако да сваки лекар који се бави кардиологијом мора познавати 
основе ове методе да би знао индикације и ограничења и био у стању да корис-
ти њене резултате
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9.3. ДИСЛИПИДЕМИЈЕ КОД ДЕЦЕ КАО ФАКТОР 
РИЗИКА ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ

Милан Ђукић
Универзитетска дечја клиника, Београд
Медицински факултет, Универзитет у Београду

УВОД

Кардиоваскуларне болести (КВБ) по својој учесталости у укупном морби-
дитету и морталитету најчешћи су здравствени проблем у људској популацији. 
Главни фактори ризика за КВБ одраслих су дислипидемија, повишен крвни 
притисак, дијабетес мелитус, пушење и гојазност. Истраживања су показала да 
процес атеросклерозе, у виду појаве масних наслага у интими артерија, започ-
иње још у детињству и да је углавном прогресивног карактера због чега процес 
доживотне превенције КВБ морају започети педијатри. Накупљање липидних 
макрофага и пролиферација мишићних влакана у интими артерија формира 
фиброзни плак који је одговоран за нежељене кардиоваскуларне догађаје, као 
што су инфаркт и мождани удар. С обзиром на потенцијалну реверзибилност 
примарних атеросклерозних лезија у крвним судовима, важно је правовремено 
препознавање и лечење дислипидемија. Осим јасне генетичке предиспозиције, 
велики утицај на интензитет атеросклерозе има и деловање фактора спољне 
средине, као што су исхрана и физичка активност. 

НАЈЧЕШЋЕ ДИСЛИПИДЕМИЈЕ КОД ДЕЦЕ И АДОЛЕСЦЕНАТА

Нивои липида и липопротеина у плазми резултат су интеракције генетичке 
основе и деловање фактора средине (исхрана, физичка активност). Дислипи-
демија је абнормална количина липида (холестерол и масне киселине) и/или 
липопротеина и аполипопротеина у крви. Дислипидемије могу бити изазване 
примарним генетичким поремећајима или секундарним разлозима који су на-
ведени у табели 1. Пре постављања дијагнозе примарне дислипидемије морају 
бити искључени секундарни узроци. Ако дислипидемија перзистира и након 
отклањања секундарног узрока, болесник ће захтевати лечење као и деца са 
примарном дислипидемијом. 
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Табела 1. Секундарни узроци дислипидемија
↑ Холестерол ↑ Триглицериди ↓ ХДЛ
Обољења
Дијабетес мелитус
Хипотиреоза
Нефротски синдром
Опструктивна болест јетре

Обољења
Дијабетес мелитус
Хипотиреоза
Гојазност
Бубрежна инсуфицијенција

Обољења
Дијабетес мелитус
Пубертет
Гојазност
Уремија

Лекови
Анаболички стероиди
Прогестерон
Бета блокатори
Тијазиди

Лекови
Бета блокатори
Резини жучних киселина
Естроген
Тиклодипин

Лекови
Анаболички стероиди
Бета блокатори

Постоје бројни генетички условљени дислипидемијски синдроми. Нај-
чешће генетичке дислипидемије код деце су фамилијарна комбинована хипер-
липидемија са повишеним апо-Б липопротеином (ФKХ) и фамилијарна хипер-
холестеролемија (ФХ), док су знатно ређи изоловани поремећаји метаболизма 
ХДЛ и триглицерида. 

Као и код одраслих, фамилијарна комбинована хиперлипидемија са пови-
шеним апо-Б мале густине (ФКХ) је најчешћа дислипидемија код деце са ин-
циденцијом око 1:100 деце. Деца са ФКХ имају осредње до веома повишене 
триглицериде, нормалан или благо повишен ЛДЛ и смањен ХДЛ. Прецизна ге-
нетичка основа ФКХ је непозната, али је овај поремећај вероватно олигогенски, 
са каснијом клиничком експресијом, и обухвата децу са IIа, IIб и IV липопроте-
инским профилом. ФКХ је најчешће удружена са гојазношћу, хипертензијом и 
инсулинском резистенцијом, што представља основу за метаболички синдром. 
Дијагностички критеријуми за ФКХ су мање прецизни због хетерогености по-
пулације и узраста у коме се јавља. 

Фамилијарна хиперхолестеролемија (ФХ) се јавља код 1:300-500 деце и ре-
зултат је аутозомно доминантног поремећаја у ЛДЛ рецептору. ФХ карактери-
шу од рођења повишени укупни холестерол (УХ) и липопротеини мале густине 
(ЛДЛ), док су нормалне вредности триглицерида (ТГ) и липопротеина вели-
ке густине (ХДЛ). Болесници са ФХ превремено развијају кардиоваскуларна 
обољења са нежељеним кардиоваскуларним догађајима пре 50. године, и то код 
50% мушкараца и 25% жена (1). Ова дислипидемија је често непрепозната јер 
се дијагностикује само код 20% оболеле деце, а додатни проблем је што је об-
ично неадекватно лечена (2). На фамилијарну хиперхолестеролемију треба по-
сумњати када је код особа млађих од 20 година ЛДЛ ≥ 4,2 ммол/л наште или је 
ниво холестерола без ХДЛ-а ≥ 4,9 ммол/л, то јест вредности значајно изнад 95. 
перцентила (3). Дијагноза се потврђује ако болесник има блиског члана поро-
дице са прераном атеросклерозом и нивоом ЛДЛ > 5,2 ммол/л, док препоруке 
не захтевају генетичко тестирање. 
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Ниски ниво ХДЛ је углавном секундарна последица прекомерног стварања 
липопротеина веома мале густине (ВЛДЛ). Поремећаји метаболизма ХДЛ су 
фамилијарна хипоалфалипопротеинемија, аполипопротеин А-II мутација, 
Тангиерова болест и дефицит лецитин-холестерол-ацил трансферазе (ЛХАТ) . 

Наследни поремећаји метаболизма триглицерида (ТГ) са хиперакутним 
повећањем нивоа су недостатак липопротеинске липазе и апоC-II често 
удружени са панкреатитисом. Повишен ниво триглицерида код деце најчешће 
је последица прекомерне продукције ВЛДЛ, посебно изражен код гојазне деце 
и деце са метаболичким синдромом. 

МЕТАБОЛИЧКИ СИНДРОМ

Не постоји стручни консензус о дефиницији метаболичког синдрома код 
деце и адолесцената. Сматра се да адолесцент има метаболички синдром ако је 
присутно више од три наведених поремећаја (4):

1. Триглицериди ≥ 1,24 ммол/л 
2. ХДЛ ≤ 1,0 мол/л
3. Обим струка ≥ 90 перцентила 
4. Гликемија наште ≥ 6,1 ммол/л
5. Крвни притисак ≥ 90 перцентила за пол, узраст и висину. 

Гојазност је од круцијалног значаја за развој метаболичког синдрома. Мета-
болички синдром је клинички израженији са повећањем гојазности, инсулинске 
резистенције, дислипидемије, уз придружено повећање високо сензитивног Ц-
реактивног протеина и смањење адипонектина. Акантозис нигриканс је често 
знак активне инсулинске резистенције. Метаболички синдром код адолесцената 
повећава склоност ка задебљању комплекса интима-медија у каротидној арте-
рији (CIMT) и појави кардиоваскуларних обољења након 2-3. деценије живота. 

КЛИНИЧКИ ЗНАЧАЈ ПОВЕЋАНОГ НИВОА ХОЛЕСТЕРОЛА 
У ДЕТИЊСТВУ И АДОЛЕСЦЕНЦИЈИ 

Подаци из студије Lipid Research Clinics (5) су показали да се ниво липида и 
липопротеина у серуму повећава током раног детињства и достиже ниво као код 
млађих одраслих особа око 2. године живота. Узрасно зависна променљивост 
укупног холестерола достиже максималну вредност око 4,5 ммол/л у узрасту од 
9 до 11 година. Вредности укупног холестерола постепено опадају током пубер-
тета око 20%, да би се после пубертета поново вратиле на дефинитивни адултни 
ниво. Познавање узрасне зависности нивоа укупног холестерола и максимално 
дозвољених вредности је веома битно за одређивање правовременог скрининга 
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дислипидемија код деце (6). Постоје такође и полне разлике у нивоу холестерола. 
Девојчице имају виши ниво укупног холестерола и ЛДЛ у односу на дечаке, али 
после пубертета имају виши ниво ХДЛ. 

Значајан проценат деце и адолесцената има дислипидемије, тако да је у 
студији Вебера у 4. разреду 13,3% деце имало укупни холестерол већи од 5,2 
ммол/л (7). 

СКРИНИНГ ДИСЛИПИДЕМИЈА КОД ДЕЦЕ

Постоје бројне дилеме о скринингу дислипидемија код деце, пре свега да 
ли треба вршити универзални или пак индивидуални скрининг код ризичне 
деце. Оптимални скрининг програм би требало да идентификује децу са почет-
ном атеросклерозом која су са високим ризиком за појаву превремених КВБ. 
Међутим, проблем у педијатријској пракси је да не постоје апсолутно одређени 
нивои холестерола нити скорови ризика који би са сигурношћу указивали на 
ризик од прераних КВБ. Ово је један од најважнијих аргумената за одустајање 
од универзалног скрининга дислипидемија у педијатријској популацији. С 
друге стране, циљани појединачни скрининг, само код деце из високоризичних 
фамилија, неће открити додатних 30-60% деце и адолесцената са повишеним 
нивоом холестерола (8, 9). Добре стране универзалног скрининга су да се могу 
открити и деца са повећаним холестеролом а без породичне анамнезе или деца 
младих родитеља који још нису имали превремене кардиоваскуларне догађаје 
(10). Актуелне епидемијске размере гојазности и метаболичког синдрома код 
деце и адолесцената су још један додатни разлог за увођење универзалног скри-
нинга дислипидемија. Универзални скрининг ФХ у примарној здравственој 
заштити, мерењем нивоа укупног холестерола, идентификује 88-96% случајева, 
а лажно-позитивни резултати се налазе у мање од 1 % случајева (11). 

Који су проблеми везани за универзални скрининг дислипидемија? У једној 
студији, сензитивност код универзалног скрининга прилично је ниска, посеб-
но ако се скрининг врши у доба адолесценције, тј. убрзаног раста и развоја (6). 
Друго нерешено питање јесте да ли је повишени укупни холестерол или ЛДЛ 
поуздан показатељ да ће у одраслом добу пацијенти обавезно имати проблеме 
са прераним КВБ. Уколико би универзални скрининг дислипидемија постао 
стандард у педијатријској пракси, онда би по свим индикацијама деца са дисли-
пидемијама захтевала лечење без јасних удаљених ефеката на учесталост и ин-
тензитет КВБ. 

По препорукама Америчке педијатријске академије, скрининг дислипи-
демија код деце је индикован само у случајевима са позитивном породичном 
анамнезом о превременим КВБ (пре 55. године) или повишеним нивоима 
холестерола код родитеља (укупни холестерол > 6,2 ммол/л). Такође се пре-
поручује скрининг код деце која имају придружене друге факторе ризика за 
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превремену атеросклерозу, као што су гојазност (ИТМ > 30 кг/м2), артеријска 
хипертензија и дијабетес мелитус. У најновијој верзији се посебно наглашава 
потреба за обавезним скринингом дислипидемија код све гојазне деце, без об-
зира на породичну анамнезу (11). 

Који је оптимални узраст за липидни скрининг код деце? Скрининг дисли-
пидемија генерално се препоручује после друге године живота, када нивои ли-
пида и липопротеина постају константни све до доба адолесценције. Узраст од 
10 година се сматра идеалним за универзални скрининг, тј. пре започињања 
физиолошког пубертетског снижавања ЛДЛ холестерола и достизања опти-
малног узраста за евентуални почетак лечења (12). 

ШТА МЕРИТИ УНИВЕРЗАЛНИМ СКРИНИНГОМ ДИСЛИПИДЕМИЈА?

За селективни скрининг, липидни профил се одређује након целоноћног гла-
довања, тј. наште. Липидни профил укључује укупни холестерол (УХ), тригли-
цериде (ТГ), ЛДЛ холестерол, ХДЛ холестерол и нон-ХДЛ холестерол. За детаљ-
нији липидни и липопротеински скрининг имунохемијским методама се могу 
одредити апо-Б и Апо-А-II, посебно код младих особа са прераним кардиоваску-
ларним обољењима код родитеља. Нон-ХДЛ холестерол се одеђује одузимањем 
вредности ХДЛ од укупног холестерола и одражава количину атерогеног холес-
терола који су садржани у апо-Б липопротеинској фракцији (ВЛДЛ, ИДЛ , ЛДЛ и 
липопротеинима). Нон-ХДЛ холестерол, као и ниво ЛДЛ холестерола, добри су 
предиктори перзистентне дислипидемије у адултном добу. 

Најдетаљнији показатељ липидног статуса добија се мерењем подкласа 
ВЛДЛ, ЛДЛ и ХДЛ, али још увек не постоје прецизно одређене граничне вред-
ности за дијагнозу и лечење ових врста дислипидемија код адолесцената. 
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10.1. ХИПОКОМПЛЕМЕНТНИ 
ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТИСИ У ДЕЧИЈЕМ УЗРАСТУ

Дафина Кузмановска
Универзитетска дечја клиника, Скопље, Македонија

УВОД

Комплемент учествује у патогенези више гломерулских болести (1). Ин-
директни докази су: присуство компоненти комплемента у биоптичном мате-
ријалу код различитих форми гломерулонефритиса, чест налаз хипокомпле-
ментемије као индикатор његове повећане потрошње, присуство аутоантитела 
усмерених ка протеинима комплемента и удруженост са одређеним генским 
мутацијама комплемента у индивидуалним или фамилијарним случајеви-
ма (2). Широк спектар бубрежних болести код којих је евидентна активација 
комлементног система сугерише да постоји нешто у структури или функцији 
бубрега што га чини посебно осетљивим на оштећења проузрокована актива-
цијом комплемента.

У овом раду дајемо кратак преглед најчешћих хипокомплементних гломе-
рулонефритиса код деце, са освртом на улогу комплемента у патогенези боле-
сти и терапији. Посебно ће бити речи о постстрптококном гломерулонефрити-
су, мембранопролиферативном гломерулонефритису и лупусном нефритису. 

ПАТОГЕНЕЗА И ЕТИОЛОГИЈА ХИПОКОМПЛЕМЕНТЕМИЈЕ 
У ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТИСУ

Хипокомплементемија је релативно чест налаз код различитих дифузних 
гломерулнефритиса (ГН). Хипокомплементемија најчешће настаје као резултат 
активације комплемента имуним депозитима, брзином која је већа од брзине 
синтезе нових протеина комплемента (1-5). 

Осим повећане потрошње, други механизми који могу довести до хипо-
комплементемије у гломерулским болестима јесу хередитарни или стечени 
недостатак компоненти комплемента или регулаторних протеина и при-
суство циркулишућих фактора са ефектом појачавања активације компле-
мента. Хередитарне или стечене дефиците регулатора алтернативног пута 
срећемо код неких типова мембранопролиферативног гломерулонефритиса 
(МПГН), као што је болест густих депозита (DDD) и C3 гломерулонефри-
тис. Неке гломерулске болести се карактеришу присуством циркулишућих 
фактора који доводе до разградње комплемента, независно од активације  
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имуним комплексима. Ово је најчешће описано код МПГН типа 2, тзв.боле-
сти густих депозита, у коме IgG аутоантитело (тзв. C3 нефритични фактор) 
доводи до повећане разградње комплемента алтернативним путем, преко ак-
тивације C3 конвертазе. Сличан нефритични фактор усмерен на C3 конвер-
тазу класичног пута откривен је у неким случајевима акутног постстрептоко-
кног гломерулонефритиса (АПСГН) (6, 7). 

Хипокомплементемија може да се јави и у неким болестима бубрега које 
нису примарно гломерулске, али њихова клиничка слика може да имитира 
примарни гломерулонефритис (1,2). Већина ових болести се јавља у одраслом 
добу: хипокомплементемија код атероемболијске реналне болести (са акти-
вацијом комплемента експозицијом атерома у току катетеризације), тешка 
сепса, акутни панкреатитис и узнапредована болест јетре, реуматоидни вас-
кулитис и болест са депозицијом тешких ланаца. Код деце хипокомплементе-
мија је део клиничке презентације хемолизно- уремијског синдрома (ХУС), у 
коме се комплемент активише као резултат оштећења ендотела крвних судова 
бактеријским токсинима, а у гломерулима и капиларима болесника са ХУС-ом 
настају тромби. Хипокомплементемија је присутна код око 50% случајева ХУС-
а који нису проузроковани шига-токсином (атипични ХУС). 

Педијатриски хипокомплементарни гломерулнефритис се јавља у следећим 
болестима: акутни постинфективни гломерулонефритис, гломерулнефритис 
који је удружен са хроничним инфекцијама (као шант-нефритис или нефритис 
са бактеријским ендокардитисом), мембранопролиферативни гломерулоне-
фритис и лупусни гломерулонефритис.

ПОСТИНФЕКТИВНИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТИС

Постинфективни гломерулонефритис је у 80-90% случајева акутни пост-
стрептококни (АПСГН). Етиологија АПСГН је инфекција нефритогеним ти-
повима бета хемолитичког стрептокока групе А. Типично, стрептококна ин-
фекција претходи неколико седмица појави нефритиса (латентни период је 2 
седмице код пост-фарингитисног и 2-6 седмице код пост-пиодермијског гло-
мерулонефритиса).

Патогенеза АПСГ није јединствена (6,7). На почетку, критичан догађај је 
формирање имуно-комплекса („in situ“ или депоновањем из циркулације). 
Биопсијом се на имунофлуоресценцији налазе имуноглобулински депозити и 
C3. Развојем болести укључују се и други ефекторски механизми. То што се 
АПСГН јавља само код малог броја болесника инфицираних нефритогеним 
сојевима стрептокока указује да су фактори од стране домаћина кључни у томе 
ко ће а ко неће развити нефритис. Још увек није прецизно утврђено који су ти 
фактори. У патогенези АПСГН разматрају се два антигена изолована из не-
фритогених типова стрептокока. То су катјонска цистеин протеаза пирогеног 
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стрептококног егзотоксина B и нефритис асоцирани стрептококни плазмин 
рецептор (NAPIr) - познат и као „presorbing“ антиген или PA-Ag. 

Клинички се АПСГН карактерише наглом појавом едема, хематурије, хи-
пертензије и евентуално различитим степеном бубрежне слабости. Каракте-
ристичан је повољан ток болести: губитак едема након једне седмице и норма-
лизација хипертензије након 2-3 седмице. Ненормалан налаз у мокраћи, по-
себно микроскопска хематурија, могу да трају дуже. Лабораторијски преглед 
открива снижење C3 код више од 90% болесника, а вредност се нормализује 
након 3-6 недеља. Ниво C4 је најчешће у границама нормале. Повишени антис-
трептолизински титар се открива код око 80% деце. 

Лечење АПСГ је симптомско: рестрикција уноса течности, диуретици и ре-
стрикција уноса соли. Антибиотска терапија је индикована само ако се изола-
цијом докаже присуство бактерија. 

МЕМБРАНОПРОЛИФЕРАТИВНИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТИС (МПГН)

Термин МПГН се односи на посебни образац патохистолошких промена 
који се нотира на прегледу оптичким микроскопом: хиперцелуларност и заде-
бљање гломерулске базалне мембране (ГБМ) и лобуларни изглед гломерулске 
петље. Према оригиналној класификацији, која се базира на електроно-микро-
скопском налазу, МПГН се дели на три типа. Тип 1 се карактерише присуством 
имуних депозита у мезангијском и субендотелном простору, слично као код 
лупусног нефритиса, а који настају депозицијом циркулишућих имуноком-
плекса. Тип 2 (болест густих депозита) се карактерише густим депозитима 
тракастог изгледа распоређеним дуж ГБМ, тубула и Бауманове капсуле. Тип 
3, слично као и тип 1, јесте болест имунокомплекса. Овде су проминентни су-
бепителни депозити и промена ГБМ, са великим луцентним подручјима (9).

Клинички је кориснија класификација на основу налаза имунофлуоресцентне 
(ИФ) микроскопије. Код МПГН посредованим депоновањем имунокомплекса, на 
ИФ се нотира присуство имуноглобулина и комплемента. Ове болеснике пре по-
четка терапије треба евалуирати за евентуално присуство инфекције (хепатитис 
Б, хепатитис Ц, хронична бактеријемија) и аутоимуне болести (код деце најчешће 
СЛЕ). Код гломерулонефритиса посредованим комплементом, на ИФ преовлађују 
C3 депозити, а имуноглобулински депозити су оскудни или недостају (9,10). Про-
тотип за гломерулонефритис посредованим комплементом је C3 гломерулопатија 
(C3ГП), која укључује C3 гломерулонефритис (C3ГН) и болест густих депозита „ 
dense deposit disease“ (DDD). Термин “dense deposit disease” рефлектује каракте-
ристичан изглед на прегледу електронским микроскопом, са налазом густих ли-
неарних интрамембранских депозита дуж ГБМ. И код DDD и код C3ГН на ИФ 
прегледу су присутни изоловани C3 депозити, али за разлику од DDD, код C3ГН 
нису присутни интрамембрански депозити већ субендотелни и мезангијални (10). 



178

Дафина Кузмановска

C3ГН и DDD су резултат неконтролисане активације алатернативног пута ком-
племента услед губитка његове регулације. То се догађа због генских (мутације на 
регулаторима комплемента-фактор H, I, B, MCP/CD46, CFHR5, CFHR 3-1; алелне 
варијанте – фактор H, C3, MCP; мутације на факторима комплемента - C3) и сте-
чених поремећаја (антитела против регулатора комплемента - фактор H, I, B) и C3 
конвертазе (C3 нефитички фактор). Као и патохистолошка слика, разнолика је и 
клиничка слика C3ГП. Може се презентовани као изолована протеинурија, изоло-
вана макроскопска или микроскопска хематурија, протеинурија са хематуријом, 
нефритички синдром, нефротски синдром, нефротско-нефритички синдром 
или инсуфицијенција бубрега и артеријска хипертензија. Хипокомплементемија 
је присутна код око 75% болесника. Код DDD могу се појавити и комплементом 
посредоване системске компликације, као што су стечена парцијална липодистро-
фија, друзе на ретини које могу проузроковати сметње вида, аблација ретине и ре-
тинопатија код око 10% болесника (10). Прогноза је лоша,код већине болесника 
болест прогредира у терминалну бубрежну инсуфицијенцију. Код трансплантира-
них болесника, преживљавање реналног алографта је краће, а рецидиви болести 
јавлјају се у скоро 100% случајева (10).

За правилан третман болести потребно је одређивање специфичних ком-
плементних протеина и то: C3,C4,CH50 (скрининг тест за целокупну хемо-
литичку активност комплемента), AH50 (скрининг тест за абнормалности 
алтернативног пута), C3NeF и ниво и активност фактора H. Ако установимо 
поремећај активности факора H или фактора B, потребно је генетичко испити-
вање болесника и чланова фамилије. Тестирају се генске мутације у фактору H, 
мутације у генима повезаним са фактором H и ген који кодира фактор C3 (10). 
Ови тестови се могу извршити само у одређеним специјализованим истражи-
вачким лабораторијама. 

Терапија је усмерена према узрочнику (нпр. третман инфекције или аутоиму-
не болести код секундарног МПГН) и тежини бубрежне дисфункције. У лакшим 
случајевима дају се само ACE инхибитори или блокатори рецептора ангитензина 
за контролу хипертензије и протеинурије и медикаменти за лечење дислипиде-
мије. У тежим случајевима, када је присутна нефротска протеинурија или по-
раст серумског креатинина, примењује се имуносупресивна терапија. Најчешће 
се користе кортикостероиди, затим циклофосфамид, ритуксимаб, микофенолат 
мофетил и ихибитори калцинеурина. Код C3 гломерулонефритиса болесници са 
аутоантителима на протеине комплемента потенцијално могу имати корист од 
имуносупресивне терапије; болеснике са генским мутацијама третирамо леко-
вима који делују инхибиторно на дистални део комплементног система, као што 
је екулизумаб - специфични блокатор C5 компоненте комплемента. Код болес-
ника код којих су доказане абнормалности у фактору H и C3NeF, периодичне 
инфузије свеже смрзнуте плазме имају за циљ да надокнаде дефицитни или му-
тантни протеин и/или одстране патолошка антитела. У будућности, производња 
специфичног рекомбинатног фактора може бити решење за ове болеснике. 
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ЛУПУСНИ НЕФРИТИС

Карактеристичан налаз у реналним биоспијама код болесника са лупусним 
нефритисом је тзв. слика “пуне куће“ (full house), са присуством различитих 
имуноглобулина и компоненети комплемента. Код више од 90% болесника са 
дифузним пролиферативним лупусним нефритисом снижене су компонентне 
C3 и C4 и овај налаз одражава активност болести (1,2). Комплементни сис-
тем има двојну улогу у развоју лупусног нефритиса. Са једне стране, хереди-
тарни хомозиготни дефицити компоненти класичног пута , као што је C1q и 
C4, доводе до повећаног ризика за појаву системског лупуса, што говори да 
комплемент има протективну улогу. С друге стране, код експерименталног и 
хуманог лупуса присутна је системска потрошња комплемента, што указује да 
комплемент има патогену улогу. Присуство анти-C1q антитела је удружено са 
лупусним нефритисом. Код болесника са конгениталним дефицитом C4, ниво 
овог протеина се не нормализује у ремисији. Потребна су серијска испитивања 
да би се утврдило да ли је то перзистентно стање. У случајевима са хередитар-
ним дефицитом C2 компоненте, инциденција лупуса је већа за око 50% (1,2). 
Код ових болесника снижена је вредност CH50 (што рефлектује активност це-
локупне комплементне каскаде), снижен је ниво или комплетно одсутан C2, а 
вредности осталих компоненти комплемента су нормалне. Корелација између 
урођеног недостатка комплемента и појаве болести имунокомплекса вероват-
но је одраз губитка једне од најважнијих функција комплементног система - у 
одстрањивању имуних комплекса и у ограничавању раста комплекса антиген-
антитело. Обе ове функције су важне за превенцију формирања несолубилних 
имунопреципитата који су одговорни за настанак гломерулске болести. Додат-
но, недостатак комплемента подстиче губитак толеранције на аутоантигене. 
Ипак, генетички дефицити класичног пута су ретки. Знатно је чешћа стече-
на хипокомплементемија, коју срећемо код идиопатског активног лупуса, која 
преко сличних механизама може довести до активације болести. Ове опсер-
вације указују на проинфламаторни значај комплемента у патогенези лупусне 
болести и лупусног нефритиса. Упркос томе, терапија усмерена на комплемент 
није нашла место у у третману СЛЕ. 

ЗАКЉУЧАК

Најчешћи хипокомплементарни гломерулонефритиси код деце јесу 
АПСГН, МПГН, лупусни нефритис и гломерулонефритис удружен са хрони-
чним инфекцијама. Хипокомплементемија је маркер који указује на учешће 
ком пле мен тног система у развоју оштећења бубрега. Разумевање поремећаја 
ком пле ментног система омогућава да боље разумемо патофизиологију ових 
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болести и применимо одговарајућу терапију. Стално праћење комплемента 
може да буде водич у терапијским одлукама, пажљивом интерпретацијом и у 
зависности од клиничког контекста.
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10.2. НАЈЧЕШЋИ МЕТАБОЛИЧКИ 
УЗРОЦИ КАЛКУЛОЗЕ

Емилија Голубовић
Клиника за дечје интерне болести, Клинички центар Ниш
Медицински факултет, Универзитет у Нишу 

ХИПЕРКАЛЦИУРИЈА

Хиперкалциурија (ХКЦ) је најчешћа метаболичка ненормалност код деце 
која може довести до уролитијазе. Означава појачану екскрецију калцијума 
урином. Код деце старије од 7 година калциурија већа од 0,1 ммол (4 мг/кг/24 
сата или однос калцијум/креатинин (Ca/Cr) већи од 0.6 ммол/ммол (0,21 мг/
мг) у јутарњем урину дефинишу хиперкалциурију (1). Дозвољен однос Ca/Cr 
код деце од 1-7 година је 0,5-0,3мг/мг. За дијагнозу хиперкалциурије неопход-
но је да се повећане вредности нађу у најмање два узорка или две колекције 
урина у два различита дана. Идиопатска ХКЦ (ИХКЦ) је најчешћа, може се 
наћи код 3-6% деце у популацији. Потврђује се клиничким и лабораторијском 
искључивањем осталих ређих облика ХКЦ. Уколико уз ХКЦ постоји хиперкал-
цемија, треба искључити хиперпаратироидизам, тровање витамином Д, дугу 
имобилизацију, саркоидозу. Код хипокалцемије уз хиперкалциурију, искључи-
ти хипопаратироидизам, и ретку аутозомно доминантно наследну болест ис-
тог назива. Сматра се да је за настанак ИХ неопходна интеракција генетичких 
и фактора средине (2). Кристализација калцијума у уринарном тракту доводи 
до лезије уроепитела што се може манифестовати хематуријом, дизуријом, по-
ремећајима мокрења и инфекцијама уринарног тракта.Уролитијаза се налази 
само код 5% деце сa ИХ али ИХ се налази код око 30-80% деце са уролитијазом 
и нефрокалцинозом. Смањена густина костију се описује код деце са ИХ (2,3). 
Саветује се повећан унос течности, мањи унос натријума (2–2,4 г/24 часа), оп-
тимални унос калијума од 3-3,5 г/24 часа. Однос Na/K у урину < 2,5 означава да 
су остварени препоручени дијететски захтеви (4). Није потребно редуковати 
унос калцијума испод препорученог за узраст: 800 мг дневно за предшколски 
и 1300 мг за школски узраст, због повећаног ризика за остеопенију и хиперок-
салурију. Калијум цитрат у дози од 0,5–1 ммол калијума/кг/24 часа и хидро-
хлортијазид 1,5-2,5мг/кг су основ терапије. Ефекат тијазида на повећану ре-
апсорпцију калцијума у дисталном тубулу појачава се редукцијом уноса соли. 
Очекивана хипокалемија се може превенирати додатком амилорида. 
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МОНОГЕНСКЕ БОЛЕСТИ ТУБУЛСКОГ ТРАНСПОРТА 
ПРАЋЕНЕ ХИПЕРКАЛЦИУРИЈОМ

Дентова болест (ДБ) настаје мутацијом гена за ренални хлоридни канал 
(CLC-5) на X хромозому, жене су носиоци болести а оболевају мушкарци. CLC-5 
се првенствено налази у проксималном тубулу (и то у интрацелуларним суба-
пикалним ендозомима) и у алфа и бета ћелијама дисталног тубула. Неопходан је 
за ацидификацију ендозома и рецептор зависну ендоцитозу која се одвија преко 
мегалина и кубулина. ДБ карактерише нискомолекуларна протеинурија (бета-2 
микроглобулин, ретинол-везујући протеин) и изражена хиперкалциурија са не-
фрокалцинозом и прогресијом у бубрежну слабост. Лове синдром 

Синдром Lowe (СЛ) караткерише конгенитална катаракта, мишићна хи-
потонија, психомоторна слабост, артропатија и мутиран OCRL ген (Хq25-26 
хромозом). Мутација овог гена нађена је и у Дент-2 облику болести. Оболели са 
Дент-2 могу имати дискретне екстрареналне манифестације које доминирају у 
СЛ, те се Дент-2 сматра његовим блажим обликом. У урину се налази нискомо-
лекулска протеинурија и лизозомална ензимурија, уз хиперкалциурију. Дис-
тална тубулска ацидоза и Фанконијев синдром су кардинални налаз у СЛ док 
се у ДБ ретко налазе, али су хиперкалциурија и нефрокалциноза чешће у ДБ.

БОЛЕСТИ ХЕНЛЕОВЕ ПЕТЉЕ

Болести Хенлеове петље праћене хиперкалциуријом су Бартер синдроми, 
фамилијарна хипомагнезијемија са хиперкалциуријом (ФХХКЦ) и поремећај 
калцијум “senssing” рецептора (CaSR).

Код оболелих од ФХХКЦ мутиран је ген који кодира синтезу оклудина 16 и 
19 који регулишу реапсорпцију Са и Mg. Ренални губитак Са, Mg, уз нефрокал-
цинозу и полиурију, хематурију, мишићну слабост и уз прогресију бубрежне 
слабости доминирају симптоматологијом. 

CaSR регулише како секрецију РТН тако и тубулску реапсорпцију калцију-
ма. Активациона мутација његовог гена стимулише хиперкалциурију, уз хипо-
калцемију. Клинички симптоми су варијабилни, од знакова благе хипокалце-
мије до карпопедалних спазама. Терапија витамином Д доводи до драматичног 
пораста екскреције Са, са последичном полиуријом и нефрокалцинозом.

БОЛЕСТИ ДИСТАЛНОГ ТУБУЛА

Дистална тубулска ацидоза (ДТА) се карактерише ХКЦ која је секундар-
ни феномен услед ефеката ацидозе на пуферски систем костију, а истовремено 
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присутна хипоцитратурија потенцира нефрокалцонозу. Мутација SLC4А1 гена 
за анјонски измењивач на базолатералној мембрани одговоран је за аутозом-
но-доминантни облик болести, рецидивну калкулозу без обавезне нефрокал-
цинозе. Мутација гена који кодира синтезу бета субјединице водоничне пумпе 
луминалне мембране на 2q13 хромозому даје рецесивно наследну ДТА, праће-
ну поремећајима слуха, а мутација гена за алфа субјединицу исте пумпе на хро-
мозому 7q33-34 даје рецесивно наследну ДТА без наглувости. Нефрокалциноза 
је изражена и у једном и у другом облику (4,5).

ХИПЕРОКСАЛУРИЈА

Хипероксалурија означава уринарну екскрецију оксалата > 0,45ммол/1,73м2. 
код деце након друге године. Хумани организам не метаболише окасалате, а 
елиминише их углавном преко бубрега. Примарне хипероксалурије (ПХ) су 
наследне болести метаболизма глиоксалата у јетри, а секундарне настају ус-
лед повећане ресорпције егзогено унетог оксалата храном. Нормална исхрана 
нашег поднебља не обилује превише оксалатима (спанаћ, чајеви, какао) али се 
они повећано ресорбују у стањима у којима постоји малапсорпција масти (ен-
терална хипероксалурија) или измењена цревна флора и недостатак бактерије 
која деградира оксалате у столици (оксалобактер формигенес) па се уринарна 
екскреција оксалата код ових особа креће између 0,5-0,8 ммол/1,73м2.

ПХ су ретке аутозомно-рецесивно наследне болести, које карактерише хи-
пероксалурија > 1,0 ммол/1,73м2 (6). Примарну хипероксалурију тип 1 (ПХ1) 
карактерише недостатак ензима глиоксалат-аминотрансферазе у пероксизо-
мима хепатоцита, што ремети метаболизам аланина и доводи до накупљања 
глиоксалата. Глиоксалат се надаље у цитозолу метаболише у гликолат и ок-
салат. Ови метаболити  се таложе у бубрегу, где доводе до нефрокалцинозе, 
али и у осталим ткивима - у костима, ретини, миокарду, крвним судовима. 
Одатле полиморфна симптоматологија: анемија, честе фрактуре, поремећаји 
срчаног ритма или кардиомиопатије, поремећај вида. Како бубрежна функ-
ција слаби, елиминација оксалата се смањује а системска оксалоза домини-
ра клиничком сликом. Најчешће се болест бубрега манифестује између 5. и 
15. године  рекурентним атацима макрохематурије и реналним коликама, са 
појавом нефролитијазе и нефрокалцинозе и прогресивном реналном инсуф-
ицијенцијом у адолесценцији. Инфантилна форма болести рано прогредира 
ка терминалној бубрежној слабости (до треће године у 80% случајева). Код 
пацијената са још увек нормалном функцијом бубрега дијагноза се поставља 
налазом хипероксалурије (>1,0 ммол/1.73м2; нормално <0,5) и хипергликола-
турија (> 0,5 ммол/1.73м2). У оболелих са знатно ослабљеном функцијом бу-
брега уринарна екскреција оксалата може бити нормална. У овим случајеви-
ма мерење оксалата у плазми може бити од користи у постављању дијагнозе  
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ПХ1.Одређивање каталитичке активности ензима у узорку биопсије јетре за-
менила је мутациона анализа гена који кодира активност ензима и налази 
се на хромозому 2q37.3. Витамин Б6, пиридоксин, је кофактор овог ензима. 
Код оболелих који имају делом очувану функцију овог ензима може се очеки-
вати смањење хипероксалурије уз терапију пиридоксином у дневној дози од 
5-15мг/кг (5,6). Пиридоксинска сензитивност се очекује у око 30% (мутација 
p.Gly170Arg или p.Ile244Thr). 

У примарној хипероксалурији типа 2 (ПХ2) недостаје ензим глиоксалат ре-
дуктаза, а нагомилани глиоксалат, који се том приликом ствара, метаболише 
се у оксалат и Л глицерат. Ген који кодира синтезу овог ензима је на хромозому 
9. ПХ2 има блажи ток, некада се манифестује само калкулозом без системских 
поремећаја, али се среће знатно ређе од ПХ1. Недавно је откривена и генетичка 
основа ПХ3, са мутацијом гена који кодира 4-хидрокси-2-оксоглутарат алдо-
лазу. У терапији се, осим пиридоксина, саветуја обилна хидрација, до 3л/м2, 
правилно распоређена у току дана и ноћи. Треба избегавати производе богате 
оксалатом, као и превелики унос витамина Ц и Д. За инхибицију кристализа-
ције калцијум оксалата користи се алкални цитрат (К- цитрат) 100-150 мг/кг 
или 0,3-0,5 ммол/кг. Изолована трансплантација бубрега може имати смисла 
код оболелих са пиридоксинском сензитивношћу, док је код осталих неопход-
на хепаторенална трансплантација.

ЦИСТИНУРИЈА 

Цистинурија је аутозомно-рецесивна дибазична аминоацидурија са поре-
мећеним реапсорпцијом цистина, аргинина, орнитина и лизина у тубулима бу-
брега и ентероцитима. Повећено излучивање цистина у урину (изнад граница 
растворљивости од 250мг/л) доводи до његове преципитације и стварања реци-
дивне калкулозе. Цистинурија се дели на тип А (мутирани протеин SLC3А1 у 
тешком ланцу протеинског носача на хромозому 2), тип Б (мутиран протеин SLC 
7А9 на лаком ланцу носача на хромозому 19) и АБ, са мутацијом на алелу оба 
хромозома. Најчешћи је тип А. У типу Б и АБ хетерозиготни носиоци могу, мада 
не често, да имају калкулозу те се овај облик понаша као доминантно наследна 
болест са различитом пенетрацијом (7). Преваленција цистинурије у општој по-
пулацији у Европи је 1:7000. Дијагноза се поставља детекцијом цистина цијанид 
нитропрусидним тестом или хроматографијом аминокиселина у урину. Код 25% 
оболелих прегледом седимента урина могу се открити карактеристични хексаго-
нални кристали цистина. Нитропрусид тест није специфичан, може бити пози-
тиван и код оболелих са хомоцистинуријом и код употребе неких лекова. Тера-
пија захтева доживотну интензивну хидрацију и алкализацију урина (пожељан 
pH 7-7,5) калијум цитратом (уз опрезан вечерњи додатак ацетазоламида) и ме-
дикаменате са сулфидрилском групом који деле цистин на цистеинске резидуе 
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(50 пута растворљивији од цистина). Лек избора је меркаптопропионилглицин 
(15-30мг/кг дневно), а алтернативни лекови су Д-пенициламин и каптоприл. Са-
ветује се мање слана храна, а за унос меса и рибе нема озбиљних ограничења, 
нарочито код деце. Интензивна алкализација урина, као део терапијског циља, 
може носити ризик за настанак калцијум-фосфатне литијазе.

ХИПЕРУРИКОЗУРИЈА

Хиперурикозурија (ХУ) је дефинисана излучивањем мокраћне киселине 
урином > 815мг (4,9 ммол) на 1.73м2 или 35мг (0,21ммол)/кг дневно. Уратна 
калкулоза чини 10-20% калкулуса у деце, често се налази уз хиперкалциурију.

Хиперурикемијска ХУ се среће у лимфопролиферативним болестима, синд-
рому лизе тумора и гликогенској болести типа 1. 

Хиперурикемија, хиперурикозурија, ментална ретардација и склоност са-
моповређивању услед генског дефицита ензима хипоксантин-гуанин фосфо-
рибозилтрансфераза на X хромозому, чине Lesch Nyhan синдром. 

Прекомерна активност ензима фосфорибозил-пирофосфат синтетазе (ген 
на Х хромозому) доводи до повећане синтезе пурина, хиперурикемије, гихта и 
калкулозе (7). 

Хипоурикемијске калкулозе настају код дефицита аденин- фосфорибозил-
трансферазе (AFRT) и ксантин оксидазе (КО). Ген за AFRT је на 16 хромозому, 
а ензим учествује у алтернативном путу синтезе нуклеотида. У његовом дефи-
циту таложи се слабо растворљив 2,8 дихидроксиаденин и доводи до калкуло-
зе. У недостатку КО (који конвертује ксантин у макраћну киселину) јавља се 
ксантинурија уз хипоурикемију. Урин има карактеристичан талог наранџасто-
браон боје. Код пуринске литијазе било ког узрока саветује се повећан унос 
течности, мање хране богате пуринима, алкализација урина и алопуринол (8). 
Хипоурикемијска нефропатија због мутације уратног транспортера (URAT1 на 
11 хромозому) праћена је калкулозом и појавом акутне бубрежне слабости на 
физички напор. У условима мање синтезе амонијака, очекује се кисели урин и 
уратна литијаза. Уринарни ниво амонијака је у инверзној корелацији са телес-
ном масом и са инсулинском резистенцијом, па је у гојазних и дијабетесу типа 
2, чешћа уратна литијаза. 
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10.3. НЕФРОКАЛЦИНОЗА

Амира Пецо-Антић
Универзитетска дечја клиника, Београд
Медицински факултет, Универзитет у Београду

ДЕФИНИЦИЈА И КЛАСИФИКАЦИЈА

Нефрокалциноза означава таложење соли калцијума у тубулима, тубул-
ском епителу или у интерстицијуму бубрега. Према доминантном хемијском 
саставу депозита, патолози разликују нефрокалцинозу, са депозитима калцијум 
фосфата, и оксалозу, са депозитима калцијум оксалата. Са хистолошког аспе-
кта, нефрокалциноза се може поделити на тубулску и интерстицијумску, а 
према раширености лезија на хемијску, микроскопску и макроскопску нефро-
калцинозу (1). Према локализацији лезија у бубрегу, нефрокалциноза се дели 
на кортикалну, медуларну и дифузну нефрокалцинозу. Медуларна нефрокал-
циноза је најчешћа (≈98%). Према тежини, односно према степену ехогености 
на ултразвучном прегледу, медуларна нефрокалциноза се дели на 3 стадијума: 
први стадијум се познаје по појачаној ехогености ивица медуларних пирами-
да, други стадијум означава појачану ехогеност целих медуларних пирамида, а 
трећи стадијум се одликује још јачом, хомогеном ехогеношћу целокупне регије 
медуларних пирамида. Нефрокалциноза се може јавити самостало (изолова-
на), или у комбинацији са нефролитијазом, када је врло вероватно њено мета-
боличко порекло.

ЕПИДЕМИОЛОГИЈА

Нема поузданих података о учесталости нефрокалцинозе, осим за превре-
мено рођену новорођенчад, код којe се налази у 7% до 65%, зависно од сте-
пена прематуритета, порођајне телесне масе и коморбидитета (перинатална 
хипоксија) (2). Ивесно је да је учесталост нефрокалцинозе код деце мања од 
учесталости нефролитијазе, чија је инциденција 6,5/100 000 дечије популације 
млађе од 18 година (3). Запажено је да се обе, нефрокалциноза и нефролитија-
за, знатно чашће откривају у новије време (3), вероватно захваљујући широкој 
примени ултрасонографије.
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УЗРОЦИ НЕФРОКАЛЦИНОЗЕ

Нефрокалциноза није засебна болест него знак више обољења (4). У настанку 
нефрокалцинозе учествују многобројни фактори - хередитарни (моногенски и поли-
генски) и стечени, укључујући исхрану (повећан унос соли, беланчевина, калцијума, 
смањен унос воде), уринарне инфекције, лекове (витамин Д, витамин А, диуретици, 
антиконвулзивни лекови), климатске и друге утицаје који мењају састав урина директ-
но и индиректно (епигенетичким механизмима). За разлику од одраслих, код деце 
предњаче метаболички поремећаји (до 75%) укључујући хиперкалциурију, хиперокса-
лурију, хипоцитратурију, хиперфосфатурију и хиперурикозурију (Табела 1 и Табела 2).

Taбела 1. Наследни узроци нефрокалцинозе
ХИПЕРКАЛЦИУРИЈА 
Нормокалцемична
Идиопатска
Дентова (Dent) болест
Бартер (Bartter) синдром типови I, II, IV, V i VI
Фамилијарна хипомагнезијемија и нефрокалциноза са хиперкалциуријом 
Дистална ренална тубулска ацидоза

Хипокалцемична
Хипопаратиреоидизам 
Аутозомно- доминантна хипокалцемична хиперкалциурија (АДХХ)

Хиперкалцемична
Фамилијарни изоловани паратиреоидни тумор
Мултипна ендокрина дисплазија (МЕН1)
МЕН2
Метафизеална хондродисплазија Јансен тип
Наследна хипофосфатазија
Вилијамс-Бернов (Williams Beuren) синдром
Хередитарни хипофосфатемични рахитис са хиперкалциуријом (ХХРХ)(мутација SLC34A3)
Хередитарна хипофосфатемија са хиперкалциуријом (мутације SLC34A3и SLC34A1)
Инфантилна хиперкалцемија (мутација CYP24A1) 
ХИПЕРОКСАЛУРИЈА 
Примарна тип I-III (тип I, 80%)
ХИПОЦИТРАТУРИЈА 
Идиопатска, 
Дистална ренална тубулска ацидоза
ПУРИН-ПИРИМИДИНСКИ ПОРЕМЕЋАЈИ (хиперурикозурија, ксантинурија)
Lesch-Nyhan синдром
Гликогеноза тип I,III, V, VII
Дефицит аденин фосфорибозил трансферазе (АФРТ) и ксантин оксидазе (КО)



10. Нефрологија

189

Хиперкалциурија je најчешћи узрок нефрокалцинозе (75-80) (5). Три су ба-
зична патофизиолошка поремећаја који, изоловано или у комбинацији, доводе 
до хиперкалциурије: повећана интестинална апсорпција калцијума или по-
већана његова мобилизација из кости, односно смањена реапсорпција на ни-
воу бубрежних тубула. У односу на пратеће концентрације калцијума у серуму, 
дели се на нормокалцемичну, хиперкалцемичну и хипокалцемичну, које могу 
бити урођеног или стеченог порекла (Табела 1 и Табела 2). Код већине болес-
ника (до 65%) хиперкалциурична нефрокалциноза је фамилијарна болест, као 
последица полигенских или моногенских поремећаја транспортера, канала и 
рецептора који регулишу реналну тубулску реапсорпцију калцијума, фосфо-
ра или магнезијума (6). Познавање ових поремећаја је важно да би се циљано 
спровеле превенција и терапија.

Taбела 2. Стечени узроци нефрокалцинозе
ХИПЕРКАЛЦИУРИЈА 
Прематуритет
Лекови: диуретици (фуросемид и ацетозоламид), Антиконвулзивни лекови (топиримат), 
Кетогена дијета 
Хипопаратиреоидизам 
Спорадични: аденом паратиреоидне жлезде, није наследан
Дуготрајна имобилизација
Саркоидоза
Малигнитет
Јувенилни идиопатски артритис
Екцес кортикостероида
Адренална слабост
Интоксикација: витамин Д/витамин А
Хронична болест бубрега
Лекови: калцијум карбонат, литијум
СЕКУНДАРНА ХИПЕРОКСАЛУРИЈА 
Малапсорпција 
Хронична инфламаторна болест црева
 После ресекције црева 
Недостатак цревних бактерија (оксалобактер формигенес) услед антибиотске терапије
ХИПОЦИТРАТУРИЈА 
Изазвана лековима
ПУРИН-ПИРИМИДИНСКИ ПОРЕМЕЋАЈИ (хиперурикозурија, ксантинурија)
Лимфопролиферативне болести, синдром лизе тумор, 
Прекомеран унос беланчевина
Секундарна ксантинурија
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КЛИНИЧКА СЛИКА

За разлику од нефролитијазе, нефрокалциноза је најчешће асимптомска 
и открива се случајно у току испитивања узрока микрохематурије, болова у 
трбуху, или стерилне леукоцитурије. Нефрокалциноза је често прогресивна и 
чешће од нефролитијазе води у хроничну слабост бубрега, па је важно да се на 
време открије, испита и зависно од узрока лечи (7, 8). 

ИСПИТИВАЊЕ

На табели 2 су представљене методе испитивања. За откривање и праћење 
нефрокалцинозе, ултрасонографија (УС) високе резолуције је оптимална сли-
ковна метода испитивања (7). 

Табела 2. Испитивање деце са нефрокалкулозом (НК) са или без нефролитијазе (НЛ)
Метода Најважнији подаци
Анамнеза 
(веома важна 
фамилијарна) 

Исхране (слана храна), унос течности, лекова (витамин А и Д, стероиди, 
диуретици), суплементи минерала 
Имобилизација 
Хроничне болести гастроинтестиналног тракта (Кронова болест, ци-
стична фиброза, ресекција црева) 
Неуролошке болести (антиконвулзивни лекови, смањен унос течности) 
Аномалије бубрега и уринарних путева (предиспозиција за стазу урина 
и за уринарне инфекције) 
Фамилијарна анамнеза позитивна за нефролитијазу, хематурију и бу-
брежну инсуфицијенцију 

Клинички на-
лази 

Болови-реналне колике или тупи бол у слабинама
Негломерулска хематурија 
Стерилна пиурија
Гастринтестиналне тегобе: флатуленција, повраћање, опстипација
Симтоми хроничне бубрежне инсуфицијенције 
Спонтана елиминација калкулуса

Сликовна 
испитивања 

Радиографија недовољно сензитивна (уратни калкулуси се не виде, 
гасови) 
Спирални CT: златни стандард за нефролитијазу, није сензитиван за 
благу и умерену нефрокалцинозу 
Ултрасонографија високе резолуције: метода избора за нефрокалцинозу 



10. Нефрологија

191

Метода Најважнији подаци
Урин Специфична тежина/осмолалност, pH, глукоза, протеини, седимент, 

уринокултура
Из једног узорка: моларни односи креатинина и калцијума, оксалата, 
мокраћне киселине, цитрата, магнезијума
Скрининг цистина (нитропрусид тест, аминоацидурија) 
24 h урин: волумен, pH; (литогени и инхибиторни фактори), 
најмеродавнији за процену

Крв/серум Калцијум, фосфор, магнезијум, креатинин, уреа, ацидум урикум, алкал-
на фосфатаза,
Паратхормон, витамини Д/A, оксалати, ниво витамина Б6
Ацидобазни статус (pH, рСO2, базни екцес и/или стандардни бикарбонати)

Анализа камена Инфрацрвена спектроскопија или рендгенска дифракција
Анализа гена За хиперкалциурију:CASR, SLC12A1, KCNJ1, BSND, CASR,CLCN5, OCRL1, 

SLC34A3, SLC34A1, CYP24A1, CLDN16, CLDN19, SLC4A1, ATP6B1, ATP6N1B; 
За оксалозу:AGXT, GRHPR, HOGA1; за поремећај пурина/пиримидина: 
HPRT, PRPS1, APRT.

ЛЕЧЕЊЕ

Нефармаколошке мере

Повећати унос течности (≈3л/м2) да диуреза буде >1 мл/кг/сат (8). Смањити 
унос соли (NaCl) и повећати унос калијума (да у урину На/К<2,5). Рестрикци-
ја калцијума није препоручљива јер подстиче повећану апсорпцију оксалата 
у цревима. Смањити унос протеина животињског порекла. Природни извори 
калијум цитрата јесу воће и поврће. Повећати унос фитата и магнезијума, а 
смањити унос сахарозе, фруктозе и високих доза витамина Ц.

Фармаколошке мере

Хиперкалциурија и хипоцитратурија: К цитрат ( 0,5 – 1,5 mEq /кг или  0,1-
0,15 г/кг ТТ дневно подељено у 2 или 3 дозе) повећава концентрацију цитрата у 
урину и pH, а смањује калциурију. Тијазиди (хидрохлортијазид 1-2 мг/кг/дан по-
дељено у 1–2 дозе) у комбинацији са амилоридом (доза према хидрохлортиази-
ду) или калијум цитратом. Хиперкалциурија + повећана фосфатурија+повећан 
витамин Д3: фосфати. Код АДХХ и код мутације CYP24A1: избегавати сун-
чање и унос витамина Д3. Примарна хипероксалурија тип I: витамин Б6 (5–20 
мг/кг/ дневно) код 30% болесника може значајно смањити оксалурију после 3 
месеца. Код јачине гломерулске филтрације (ЈГФ), 30-50 мл/мин/1,73м2 преемп-
тивна трансплантација јетре, или (ЈГФ 15-20) секвенцијална јетра-бубрег или 
комбинована јетра + бубрег. До трансплантације је потребна рана, интензивна 
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дијализа. За хипероксалурију тип II не треба витамин Б6 и трансплантација 
јетре. Секундарна (апсорптивна) хипероксалурија: лечити основну гастроин-
тестиналну болест, смањити унос оксалата у храни, повећати унос калцијума 
(вежу масне киселине чиме се спречава цревна апсорпција оксалата), К цитрат, 
пробиотици. За хиперурикозурију - алкалинизација урина (К-цитрат), смањен 
унос урата.

ЗАКЉУЧАК

Нефрокалциноза је ређа од нефролитијазе, осим код хипоксичних према-
туруса. У вечини случајева је последица наследних метаболичких поремећаја 
од којих је најчешћа хиперкалциурија. За разлику од нефролитијазе, оскудне 
је симптоматологије и често изазива прогресивну хроничну болест бубрега. 
Најбоље се дијагностикује ултрасонографијом високе резолуције. Од нефар-
маколошких мера лечења најважнија је обилна диуреза (>1 мл/кгТТ/сат) и ре-
дукција соли у храни, а од фармаколошких мера К цитрат. У трећини случајева 
хипероксалурија тип I се може лечити витамином Б6.
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10.4. ХИПЕРКАЛЦИУРИЈА ИЗАЗВАНА  
МУТАЦИЈОМ ГЕНА CYP24A1

Амира Пецо-Антић 
Универзитетска дечја клиника, Београд
Медицински факултет, Универзитет у Београду

УВОД

Хиперкалциурија је један од најчешћих узрока изоловане нејасне хамату-
рије и нефролитијазе код деце. Може се испољити и рекурентним абдоминал-
ним или слабинским боловима, дизуријом, ургентном инконтиненцијом, ноћ-
ном енурезом, смањењем минералне коштане густине и остеопорозoм (1-3). 
Калцијумска нефролитијаза чини 70–85% целокупне преваленција нефроли-
тијазе. Неоткривена и нелечена повећава ризик од хроничне бубрежне и ко-
штане болести. 

Већа преваленција хиперкалциурије, са или без нефролитијазе, описана је 
код 35–65% чланова породица деце са хиперкалциуријом, што се тумачи поли-
генским наслеђем квантитативних особина, или као последица моногенског, 
аутозомно-доминантног, аутозомно-рецесивног или X-везаног наследног по-
ремећаја (4). Идиопатска хиперкалциурија (ИХ) је најчешћи облик хиперкал-
циурије, а дефинише се нормокалцемичном хиперкалциуријом у којој су ис-
кључени познати узроци. Хиперкалциурија се налази и код хипервитаминозе 
Д, која се раније увек доводила у везу са интоксикацијом или индивидуалном 
хиперсензитивношћу на витамин Д. Са напретком молекуларног испитивања 
метаболизма витамина Д, наше разумевање хипервитаминозе Д је значајно 
промењено (5) (Графикон 1). 

Недавно је, као узрок хиперкалциуричне нефролитијазе и нефрокалцинозе 
услед хипервитаминозе Д, откривена инактивациона мутација CYP24A1, гена 
који кодира витамин Д 24-хидроксилазу (5). У овом приказу је описано дуго-
трајно праћење болесника са хиперкалциуричном нефролитијазом изазваном 
CYP24A1 мутацијом.

Приказ болесника Дечак, пореклом из Црне Горе, први пут је испитан због 
микрохематурије у петој години живота. Постављена је дијагноза ИХ због које 
је једно време лечен хидрохлортиазидом. После 12 година поново се јавио због 
макрохематурије и левостране нефролитијазе. Доказана је интермитентна хи-
перкалцемија, низак ниво паратхормона (PTH), хиперкалциурија и повећан 
ниво у плазми 25-хидрокси витамина Д [25(OH)2D3]. Болесник није узимао су-
плементе са витамином Д и сви познати узроци хиперкалцемије су искључени. 
Фамилијарна анамнеза позитивна за нефролитијазу (оба родитеља и бака по 
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оцу) и сличне биохемијске абнормалности код оца и сина су указали на на-
следан поремећај. Откривена је хомозиготнма мутација CYP24A1 (E143del) код 
болесника и његовог оца, док је мајка била хетерозигот. У току даљег надзора 
од две године болесник је лечен екстракорпоралном литотрипсијом у четири 
наврата, повећаним уносом течности и избегавањем сунчања. На крају надзо-
ра је без симптома, нормалне глобалне функције бубрега, нормалног ултрасо-
нографског налаза уринарног тракта, али са хиперкалциуријом и ниским ни-
воом PTH у плазми.

Главни извор циркулишућег витамина Д је његова ендогена синтеза у кожи, 
где ултравиолетна-Б радијација започиње конверзију 7-дехидрохолестеро-
ла у холекалциферол. Холекалциферол кроз две хидроксилације се претвара 
у активни облик, 1,25(OH)2D3. Прва, 25-хидроксилација, се одвија у јетри уз 
дејство ензима CYP2R1 и CYP27A1. Настали 25-OHD3 улази у циркулацију и 
потом у бубреге, где уз дејство 1aлфа-хидроксилазе (CYP27B1) 25-OHD3 пре-
лази у 1,25(OH)2D3, који испољава своје дејство на рецепторима за витамин Д 
(VDR) док се не инактивише под дејством ензима CYP24A1. Неактивност овог 
ензима изазива хипервитаминозу Д. У новије време се зна да постоји и ектра-
ренална експресија ензима CYP2R1, CYP27A1, CYP27B1 који остварује синтезу 
1,25(OH)2D3 као CYP24A1 који инактивише 25-OHD3 и 1,25(OH)2D3.

Графикон 1. Метаболизам витамина Д
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ЗАКЉУЧАК

Код болесника који имају нејасну хематурију, хиперкалциурију, нефроли-
тијазу и нефрокалцинозу непознатог узрока, треба испитати витамин Д. Код 
мутације CYP24A1 озбиљне компликације могу се избећи једноставним мера-
ма као што су избегавање витамина Д у профилакси и у храни, избегаванје 
витаминских суплементата као и избегаванје сунчања. 
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11.1. АКУТНА АТАКСИЈА КОД ДЕЦЕ – 
ДИФЕРЕНЦИЈАЛНА ДИЈАГНОЗА

Никола Димитријевић, Драгана Богићевић, Димитрије Николић
Универзитетска дечја клиника, Београд 
Медицински факултет, Универзитет у Београду

Извођење финих вољних и постуралних порета је комплексно. Адекватан 
положај тела у простору и однос према околини захтева интеграцију визуел-
них, вестибуларних и проприоцептивних информација. Прецизни покрети 
очију, трупа и екстремитета условњено је прецизном координацијом активнос-
ти мишића агониста и антагониста и сталном повратном модулацијом јачи-
не и обима покрета. Поремећај овог система доводи до губитка координације 
вољних и постуралних покрета и назива се атаксија. Центар овог регулаторног 
система је церебелум (1).

ПАТОФИЗИОЛОГИЈА АТАКСИЈЕ

Филогенетски и функционално церебелум је подељен на три дела: архице-
ребелум (вестибулоцеребелум) контролише баланс тела и очне покрете; пале-
оцеребелум (спиноцеребелум) контролише покрете трупа и екстремитета; не-
оцеребелум (цереброцеребелум) модулира планирање и извођење дисталних 
покрета екстремитета. 

Вестибулоцеребелум прима информације из лабиринта и вестибуларних 
једара. Поремећај доводи до атаксичног хода („ход на широкој основи“), трун-
калне атаксије („клаћења, титубација“), вртоглавице и нистагмуса. 

Спиноцеребелум добија информације из мишића, нерава и спиноцеребе-
ларног пута у кичменој мождини. Поремећаји су атаксични ход, хипотонија, 
титубација, груби некоординисани покрети руку и ногу. 

Церебро-церебелум прима информације из ипсилатералног кортекса преко 
можданог стабла. Поремећаји су трапав ход, са тенденцом пада према оштеће-
ној церебеларној хемисфери, хипотније, дисметрије, интенционог тремора, 
нистагмуса и адијадохокинезе. Еферентни путеви из церебелума према кортексу 
пролазе преко таламуса.



200

Никола Димитријевић, Драгана Богићевић, Димитрије Николић

КЛАСИФИКАЦИЈА АТАКСИЈА

Класификација атаксија се може извршити по више критеријума: a) акутна, 
прогресивна, статична; б) етиолошка; в) анатомско-функционална; г) узраст 
појаве одређених болести. 

Церебеларна - Примарни поремећај је у церебелуму. Клиничко испољављње: 
поремећај стајања и хода, интенциони тремор и дисметрија, адијадохокинеза, 
нистагмус и окуларна дисметрија. Синдром средњег церебелума је комбинација 
поремећаја функције спиноцеребелума и вестибулоцеребелума. Синдром ла-
тералног церебелума је комбинација дисфункције цереброцеребелума и мало-
можданих хемисфера. 

Сензорна - Настаје због одсуства проприоцептивних импулса из перифер-
них нерава и сензорних путева у кичменој мождини. Клиничко испољавање: 
ход је атаксичан, тетивни рефлекси су снижени или одсутни, нема нистагмуса 
и титубације, Ромбергова проба је позитивна.

Вестибуларна - Поремећај је у средњем уху или 8. Краникјумском жив-
цу. Испољава се тешком атаксијом због вртоглавице (често са немогућношћу 
стајања), нистагмус.

Фронтално-таламична - Ход је трапав, паретичан, присутни су пирамид-
ни знаци и промена понашања.

У даљем тексту се описују акутне атаксије према етиологији.

ЦЕНТРАЛНА АКУТНА ПОСТИНФЕКТИВНА 
И ИНФЛАМАТОРНА АТАКСИЈА

Акутна постинфективна церебеларна атаксија (АПЦА)

АПЦА је најчешћи узрок акутне атаксије (30-50%), јавља се у узрасту од 2-7 
године. Клиничка слика се развија нагло, од неколико сати до 72 сата. Патофизио-
лошки представља аутоимуни пост-инфективни процес. Најчешће се јављаѕ после 
варичеле, а ређе микоплазме, ЕБВ, ХХВ6, парвовирус Б19, ентеровируса. Обично 
се после буђења детета уочава трункална атаксија (тетурави ход на широј основи), 
дизартрија и нистагмус. Симптоми су симетрични, а остали церебеларни знаци 
су ређе присутни. Деца су афебрилна. МР/ЦТ главе су уредни. Налаз у ликвору је 
нормалан, а лака плеоцитоза до 30 ел/мм3 се јавља код 25 % деце. Протеинорахија 
је у почетку нормална, уз лако повећање током развоја болести. Диајгноза се по-
ставља исклључењем других болести (тумори, интоксикације, инфекције ЦНС). 
Код већине пацијената је потребно да се уради МР главе и преглед ликвора (2,3). 

Опоравак деце је за неколико дана, потпуни опоравак је код већине за 3 
недеље. Више од 90% деце се опорави за 2 месеца. Одржавање симптома дуже 
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од 6 месеци, присуство атаксије трупа и ектремитета, нистагмус, дизартрија и 
хипотонија повећавају ризик за трајне неуролошке секвеле (атаксија, моторна 
неспретност, поремећај понашанја и говора, нментална ретардација). 

Терапија кортикостероидима може да доведе до побољшања симптома, али 
не утиче на исход болести. 

Постинфективни церебелитис (ПЦ)

Мада постоје преклапања симптома АПЦА и ПЦ, МР главе код ПЦ показује 
едем, што захтева хитне хируршку реевалуацију. У случајема повећаног интракра-
нијумског притиска потребне је хитна декомпресивна окципитална краниотомија.

Акутни дисеминирајући енцефаломијелитис (АДЕМ), клинички 
изоловани синдром (КИС), мултипна склероза (МС)

АДЕМ је акутна монофазна, аутоимуна, демијелинизујућа болест ЦНС. 
Промене су присутне у мозгу, кичменој мождини и оптичким нервима. На-
станку болести обично претходи инфекција или вакцинација. Латентни пери-
од износи 1-3 недеље. Ретко се јављају рецидиви. Рецидив после три и више 
месеци или чести рецидиви, указује на хронични имунолошки процес и првен-
ствено се разматра дијагноза МС. Код 2/3 пацијената се јавља од 2-10 годи-
не. Клиничка испољавања су фокални и мултифокални симптоми и знаци, 
енцефалопатија (не може да се објасни повишеном температуром). Атаксија је 
присутна код 50% деце. МР главе показује демијелинизирајуће муктифокалне 
промене, симетричне/асиметричне, различите величине, неправилне, нејасно 
ограничене, појачаног сигнала у Т2W и FLAIR.. У терапији се најчешће се при-
мењују високе дозе кортикостероида, а потом орална терапија 3-5 недеља. Ал-
тернативна терапија је интравенска примена имуноглобулина и плазмафереза. 
Комплетан опоравак се јавља код 57-89% деце (4).

КИС је монофокално/полифокално инфламаторно демијелинизирајуће 
обољење ЦНС, уз одсуство ранијег демијелинизирајућег обољења (оптички 
неуритис-ON, трансверзални мијелитис-ТМ); нема енцефалопатије (поре-
мећај свести и понашања); одсуство МР налаза као код МС. КИС код одраслих 
и деце има исте дијагностичке критеријуме. Ово је хетерогена група с обзиром 
на клиничко испољавање (ОН, ТМ, симптоми можданог стабла, супратенто-
ријалне лезије). Симптоми морају да трају најмање 24 сата. Учесталост атаксије 
је непозната.

МС је аутоимуна демијелинизирајућа болест, која захвата различите делове 
ЦНС. Акутну атаксију као први симптом има око 50% деце млађе од 5 година и 
5-15% адолесцената. Деца имају много чешће рецидиве у односу на одрасле, са 
бржом појавом когнитивних, моторних и других резидуалних трајних секвела. 
Неопходна је одговарајућа брза дијагностика и адекватно лечење (5). 
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Спинална и периферна постинфективна инфламаторна етиологија

Атаксија је често присутна код болести са одсуством сензорних и моторних 
импулса у ногама, због инфламације у периферним нервима и кичменој мождини. 
Најчешћи аутоимуне болести у овој групи су  Guillain-Barre синдром ГБС), Miller-
Fisher синдром (МФС) и Bieckerstaff енцефалитис можданог стабла (БЕМС).

ГБС је најчешћа постинфективна аутоимуна полинеуропатија, са акутном, 
млитавом прогресивном асцдентном парализом, арефлексијом, различитим сен-
зорним поремећајима и повећаном протеинорахијом, без плеоцизозе. Јавља се од 
прве године до одраслог доба (највећа учесталост 5-6 година). Атаксија настаје 
због одсуства сензорних импулса ка вишим центрима. Развој симптома траје до 4 
недеље. У ретким прогресија се наставља са захваћеноšћу респираторне мускула-
туре и квадрипарезе. Праћење и терапија се спроводи у болничким условима (6).

МФС синдром чини тријас атаксија, арефлексија, офталмоплефија. У одно-
су на ГБС симптоми су тежи и брже се развијају. Исход је повољан уз одгова-
рајућу симптоматску терапију, мада је у ненеким случајевима потребна плаз-
мафереза и терапија имуноглобулинима.

ИНТОКСИКАЦИЈЕ

Многи лекови и хемијске материјеутичу на церебеларну функцију и појаве 
атаксије. Последице су реверзибилне или перманентне. Најчешће су интокси-
кације лековима (бензодиазепини, декстроморфан), алкохолом, хемиотера-
пијским лековима и психоктивним супстанцама. Ређе су интоксикације гљива-
ма, парама тешких метала бензина).

ЦЕРЕБРОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ

Мождани удари (МУ) су ретки у дечјем узрасту, са тешком клиничком сли-
ком. Примарна локализација у церебелуму и задњој можданој јами је изузетно 
ретка. Клинички ток је од потпуног опоравка до појаве трајних неуролошких 
оштећења, а ретко се завршавају и фатално. Почетак је обично брз. Атаксија 
као први и доминантни симптом је ретка, а чешће су главобоља, вртоглавица, 
мука и повраћање. Присуство поремећаја свести, хемиплегије, парализе кра-
нијумских нерава захтева хитно испитивање. Поред осталих анализа индико-
ван је хитан МР главе. Мождани едем је најизраженији првих 24 сата, што може 
да доведе до компресије можданог стабла, хернијације и фаталног исхода.

Хеморагични МУ најчешће настаје због артериовенске малформације или ка-
вернома у церебелуму/задњој лобањској јами. Хитна хируршка интервенција је 
индикована код израженог компресивног ефекта хематома и вредности ГЦС≤13. 
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Исхемијски МУ настаје због оклузије задње мождане циркулације. Дисекција 
вертебралне артерије је најчешћи узрок (~50%), артериопатија после инфекција 
и васкулитис. Поред атаксије два најчешћа пратећа симптома су главобоља и по-
враћање. Оштећење видног система је присутно код 72% (нистагмус, поремећај 
реакције зенице, дефицит у видном пољу, птоза капака, парализа шестог кра-
нијумског нерва)(7). 

ИНФЕКЦИЈЕ

Менингитис - Aкутна атаксија се се не јавља код бактеријског и вирусног 
менингитиса, посебно код одсуства фебрилности и менингизмуса (8).

Ромбенцефалитис - Описани су епидемије и појединачни случајеви ром-
бенцефалитиса, у склопу болести шака, стопало, уста. Узрочници су били енте-
ровирус 71 или коксаки вирус А16. МР је показала локализоване промене у 
можданом стаблу и церебелуму. Клиничком сликом су доминирали иритабил-
ност, миоклонизми, атаксија и парезе кранијалних нерава. 

Лабиринтитис - Лабиринтитис је неуролошка манифестација запаљења 
средњег ува. Настаје због миграције бактеријских токсина или инфламатор-
нихмедијатора у срење уво, без директне бактеријске инвазије. Старија деца се 
обично жале на вртоглавицу, док млађа имају атаксични ход, муку, повраћање 
и нистагмус.

ТРАУМА

Траума главе може да буде праћено пролазном дисфункцијом церебелума, 
без поремећаја свести. Клинички се испољава поремећајем хода на на широкој 
основи, трункалном атаксијом и дизартријом. Углавном се јавља после тежих 
повреда главе.

ОПСОКЛОНУС-МИОКЛОНУС СИНДРОМ (ОМС)

ОМС је тријас симптома - опсоклонус, миоклонус и атаксија, који се јавља 
код мале и деце предшколског узраста. Често је повезан са окултним неуро-
бластомом (65%). Око 2% деце са неуробластомом има ОМС Атаксија је си-
метрична, захвата труп и екстремитете, са/без тремора. Опсоклонус су ире-
гуларни, хаотични, коњуговани очни покрети, што онемогућава фиксацију. 
Миоклонус је мултифокалан, често доминира клиничком сликом, нестаје за 
време сна. Неуролошки симптоми могу да претходе откривању окултног неу-
робластома од неколико месеци до 2 године (9).
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11.2. ФЕБРИЛНИ НАПАДИ – ПОСТУПАК У 
ПРИМАРНОЈ ПЕДИЈАТРИЈСКОЈ ЗАШТИТИ

Филип Дума
Универзитетска клиника за детски болести, Скопје,  
Република Македонија

Фебрилни напади (ФН) представљају најчешће нападе у детињству, са ин-
циденцијом од 2 до 5%. Напади се јављају у узрасту од 6 месеци до 5 година, а 
удружени су са повишеном телесном температуром, једнаком или већом од 38 
Cº, измереном било којим методом, у одсуству инфекције централног нервног 
система и метаболичких поремећаја, а без претходних афебрилних напада. Сви 
ФН који се десе у кућним условима, иако најчешће кратко трају и спонтано 
престају, представљају драматично и алармантно стање за родитеље (1). У мно-
гим студијама је доказано да ФН имају добру прогнозу и да не доводе до сла-
бијег когнитивног функционисања или поремећаја памћења (2).

Дете са фебрилним нападима има: 
• температуру једнаку или вишу од 38 Cº
• краткотрајни губитак свести 
• трзаје екстремитета
• укоченост, а ретко млитавост

Фебрилни напади се деле у три групе:
• Једноставни фебрилни напади 

 - јављају се код деце узраста од 6 месеци до 5 година
 - напад је генерализован и траје мање од 15 минута
 - неуролошки налаз је уредан
 - узрок повишене температуре није менингитис, енцефалитис
 - напади су генерализовани клонични или тонично- клонични, а изузетно 

ретко атонични
Код једноставних ФН губитак свести не траје дуже од 15 минута, иако 
постиктални период поспаности и збуњености може бити продужен. 
Могу да се јаве код почетног повишења температуре и могу бити први 
знак да је дете болесно. Не постоји гранична вредност за фебрилност, рек-
тално мерена температура која не прелази 380С може да доведе до сумње 
у дијагнозу ФН, мада понекад повећану темературу региструјемо тек по 
престанку напада.
• Комплексни фебрилни напади

 - Узраст, неуролошки статус пре болести и температура су исти као и 
код једноставних ФН
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 - Напади су фокални, пролонгирани - трају дуже од 15 минута или се 
понављају током 24 сата

• Симптомски ФН
 - Узраст и температура су исти као и код претходних типова напада
 - Дете има акутну или већ постојећу неуролошку болест (1,2)

ПАТОФИЗИОЛОГИЈА

Патофизиологија ФН није довољно позната. Постоји неколико претпо-
ставки које су испитиване на анималним моделима: а) повишена температура 
мозга мења већину неуроналних функција, укључујући и јонске канале који су 
зависни од фебрилности; б) повишена температура појачава лучење ИЛ 1β у 
хипокампусу и повећава ексцитабилност неурона; в) хипервентилација и ал-
калоза које се јављају у хипертермији доприносе појави ФН (3). 

Код првих фебрилних напада или напада који су праћени повраћањем, уко-
ченошћу врата и потешкоћама са дисањем, дете увек треба одвести на преглед 
код матичног педијатра.

ЕТИОЛОГИЈА

Узроци су непознати, али се сматра да генетска предиспозиција игра главну 
улогу у настанку поремећаја. Тип наслеђивања у већини случајева је полиген-
ски,   мада је код неких породица наслеђивање аутозомно доминантно (4). До 
сада су познати гени укључени у патогенезу: FEB 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, и 10, 
лоцирани на хромозомима 8q13q21, 19p13.3, 2q24, 5q14-15, 6q22-24, 18p11.2, 
21q22, 5q34, 3p24.2-p23 и 3q26.2-q26.33. Позната је само функција FEB 2 гена 
који представља ген натријумских канала SCN1A (5).

Фактори ризика за појаву ФН
• Присуство инфекције, најчешће вирусне, и повишена телесна температура
• Поствакцинални ФН (ризик може бити повећан после имунизације са 

DТP и ММR вакцином). Разлог за поствакциналне нападе нису вакцине, 
већ повишена температура која се јавља као реакција имуног система.

• Генетска предиспозиција - позитивна фамилијарна анамнеза за ФН .
• Узраст: ФН се јављају код одојчади старије од 6 месеци, а престају после 

5. године живота
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ДИЈАГНОЗА И ДИЈАГНОСТИЧКИ ПОСТУПЦИ

Потребно је да се утврди разлог који је довео до повишене температуре која 
изазива ФН. Лабораторијска испитивања су: комплетна крвна слика, рутински 
преглед урина, седиментација, Ц-реактивни протеин и лумбална пункција код 
деце млађе од 12 месеци (5). Поједини аутори сматрају да лумбалну пункцију 
код деце тог узраста треба урадити само у случају: 1. анамнезе о иритабил-
ности, летаргији и одбијању оброка; 2. патолошког неуролошког статуса после 
постикталног периода; 3. присутних менингеалних знакова и 4. спорог пос-
тикталног опоравка свести.  Лумбалну пункцију треба разматрити и код деце 
узаста од 12 до18 месеци, уколико постоји сумња на менингитис. Потребна је 
детаљна анамнеза којој следе неуролошки и соматски преглед. ФН су чести код 
инфекција горњих респираторних путева, инфекција уринарног тракта, розео-
ле инфантум, инфекције херпес вирусом и шигелом. 

АНАМНЕЗА

Деца са једноставним ФН су неуролошки и развојно здрава пре и после 
напада, немају нападе у одсуству повишене температуре. Напад се описује као 
генерализован клонични или генерализован тонично- клонични. Било који 
знак за парцијални напад у почетку или у постикталном периоду, на пример 
Тoddова парализа, искључује дијагнозу једноставнних фебрилних напада. 

Шта лекар треба да пита родитеље:
• да ли је дете имало температуру или је било болесно пре напада?
• који су знаци и симптоми напада?
• колико је напад трајао?
• да ли се сличан напад догодио раније ?
• да ли је неко у породици имао фебрилне или сличне нападе?
• да ли је дете било често болесно?
• да ли је дете имало трауму главе или неку неуролошку болест?

Физикалан преглед открива да је дете неуролошки и развојно здраво. Уко-
лико у току прегледа лекар примети неку неправилност (позитивни менинге-
ални знаци, напета фонтанела код одојчади, неуролошки дефицит, дехидра-
ција), мора урадити додатна испитивања (5).
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ЛАБОРАТОРИЈСКА ИСПИТИВАЊА

• Електроенцефалографија (ЕЕГ) се не примењује рутински после првог 
атака ФН, уколико је дете неуролошки стабилно. ЕЕГ не предвиђа реку-
рентност ФН или каснију појаву епилептичних напада. Уколико је ЕЕГ 
урађен у прве 2 недеље после ФН, може да се региструје успорена актив-
ност у задњим регионима мозга (5). ЕЕГ се не препоручује у случају по-
нављаних једноставних ФН, а индикације за ЕЕГ снимање представљају 
пролонгирани и фокални напади. 

• Биохемијске анализе крви се не препоручује после првoг једноставног 
напада.

• Гликемију у крви треба одредити код деце која имају пролонгиран пос-
тиктални период или која су дуготрајно гладовала. Јонограм се ради код 
пролонгираних напада или ако постоје знаци дехидрације. Ниске вред-
ности натријума повећавају ризик од понављања конвулзија током сле-
дећих 24 часа.

• Неурорадиолошко испитивање: КТ или МР главе се не препоручују 
код деце после првог ФН. Око 11% деце са фебрилним епилептичним 
статусом (ФЕС) има едем у пределу хипокампуса, са могућом каснијом 
појавом хипокампусне атрофије. Ови болесници се прате јер је повећан 
ризик за појаву епилепсије темпоралног лобуса. Неурорадиолошко 
испитивање треба разматрати код деце са комплексним ФН, нарочи-
то ако су пролонгирани, или ако се постиктални неуролошки дефицит 
дуго одржава.

ДИФЕРЕНЦИЈАЛНА ДИЈАГНОЗА

Неопходни су детаљна анамнеза и преглед, јер ФН могу да буду само знак 
других болести које могу да угрозе живот. Тешка дехидрација, дуготрајни и 
парцијални ФН, осипи по кожи, повраћања, проливи, главобоља, укочен врат 
и менингеални знаци захтевају упућивање детета у болницу.

Најчешће болести које се разматрају у диференцијалној дијагнози ФН су:
• менингитис
• енцефалитис
• бенигне епилепсије детињства 
• комплексни парцијални напади 
• мождани удар
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Терапија

Kод деце са једним или више једноставних ФН није индикована ни конти-
нуирaна ни интермитентна профилакса (5). Најбитнији поступци су прекидање 
напада, регулисање телесне температуре, повећање уноса течности и хлађење 
детета (6-8).

Поступак у акутном нападу:
• Започиње се основни реанимациони поступак - ABCD (airway, breathing, 

circulation, dysabiliy)
• Дете постављамо у бочни положај (9)
• Диазепам или мидазолам 0,2 mg/kg и.в.(мидазолам се може дати и. м.)
• Ректиоле диазепама - 5 mg/10mg (0,5 mg/kg pro dosis per rectum)
• Раствор мидазолама букално (0,4-0,5 mg/kg) или спреј мидазолама ин-

траназално (0,2 мг/kg )
• Лоразепам 0,05 do 0,1 mg/kg и.в. 

Уколико постоји венски приступ, лекови избора су диазепам, мидазолам 
и лоразепам. Бензодиазепини делују веома брзо, пролазећи кроз хематоенце-
фалну баријеру, али им је дејство, изузимајући лоразепам, краткотрајно (3).

Компликације

Фебрилни напади најчешће не остављају последице, једноставни ФН не до-
воде до оштећење мозга, са каснијом појавом менталне ретардације и потеш-
коћама у учењу (9).

Компликације могу да се јаве уколико се напади понављају или су дугог 
трајања. У популацији деце са ФН учесталост касније појаве епилепсије је 2-4%. 
Највећи ризик је после комплексних ФН, код деце са развојним поремећајима 
и породичној анамнези о епилепсији.

Неколико епилептичних синдрома јављају код деце која су имала ФН: син-
дром генерализоване епилепсије са фебрилним нападима плус, тешка инфан-
тилна миоклонична епилепсија (Dravet синдром), епилепсија темпоралног лобу-
са, која се јавља секундарно након мезијалне темпоралне склерозе (5).

Превенција

Фебрилни напади се јављају током првих неколико сати фебрилности, анти-
пиретична терапија може бити од помоћи, али не гарантује спречавање напада (9).

Антиконвулзивна терапија, ректална или орална примена диазепама, се не 
препоручује за превенирање рецидива једноставних напада, него само у циљу 
њиховог прекидања (1,2). Међутим, профилаксу треба разматрати услучају 
присуства ризичних чиналаца после првог ФН у које спадају:
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1. рани узраст при првом нападу, 
2. породична анамнеза за ФН код рођака прве линије, 
3. нижа телесна температура при доласку у амбуланту, 
4. кратак временски период од почетка повишене температуре до првог 

напада, 
5. мултипли ФН као иницијална манифестација и 
6. велики број фебрилних епизода. Препоруке за дужину профилаксе су 

12 до 18 месеци или до пуне 3 године живота (10).

ЗАКЉУЧАК

Многи родитељи верују да повишена температура може изазвати мождано 
оштећење, кому, смрт, конвулзије и дехидрацију.

Рецидиви напада јављају се код 1/3 деце. Лечење сваког детета са ФН није 
оправдано. Профилакса рецидива се не препоручује код деце ниског ризика са 
једним кратким, генерализованим нападом. Нема доказа да други или трећи 
једноставни напади изазиваjу епилепсију или мождано оштећење.

Лекар има задатак да буде емпатичан и да смири родитеље, приступи врло 
опрезно, искључи органско мождано оштећење и едукује родитеље.

• користити антипиретик и хладите дете уколико је температура >38,5 Cº.
• повећати унос течности
• остати смирен и без панике
• поставити дете у бочни „кома“ положај
• остати у близини детета
• не стављати ништа у уста детета у току напада
• не стављати дете у хладну воду за време напада
• ако напад траје дуже од 5 минута применити диазепам ректално
• мерите време напада.

Инциденција од 2-5% указује да су деца са ФН неизбежни пацијенти 
лекара у примарној педијатиској заштити. Проблеми које лекар треба да да 
реши су: 

• Брижљиви поступак са родитљима за време ФН и приликом контролних 
прегледа

• Дати упутства родитељима за поступак у току фебрилности и за време 
ФН. Отклонити бригу и могуће заблуде родитеља о будућности детета 
(епилепсија, менталне способности, школа, активности)

• У току ФН, обезбедити виталне функције и дати лек за прекидање ФН
• Безбедно упутити дете са првим ФН код кога није постигнута контрола 

напада, али исто тако и када постоји сумња да су температура и ФН у скло-
пу друге теже болести (менингитис, енцефалитис, тешка дехидрација)
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• Дати савет родитељима о вакцинацији детета
• Упутити децу са комплексним и симптомским ФН на додатна испити-

вања (ЕЕГ и неуросликање)
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12.1. ИМУНСКИ СИСТЕМ - МЕДИЈАТОР 
ЗДРАВЉА И БОЛЕСТИ

Борислав Каменов
Академија медицинских наука СЛД

УВОД

Имунски систем је одавно препознат као систем заштите од инфекција, 
што се обично означава имунитетом, а који је одређен наследним факторима 
(урођени имунитет) али и факторима окружења (стечени имунитет). Међу-
тим, осим заштитне функције имунски систем је у бројним болестима препо-
знат као медијатор болести, где пре свега спадају алергијске, аутоимунске, ма-
лигне, дегенеративне болести. Шта је то што одређује да ли ће систем показати 
заштитну функцију (превенција болести и промоција здравља), или ће бити 
медијатор болести, дуго је предмет испитивања, али без коначних решења. Го-
воримо о генетичкој склоности ка алергијама, аутоимунским болестима, као 
свим осталим болестима у којима је питање генетске основе свакако незаоби-
лазно. Последњих година све се више проучавају епигенетички фактори који 
утичу на експресију гена, што даје велику могућност превенције и лечења број-
них хроничних болести. Позната је улога bursae Fabricius у имунском систему 
црева (GALT) у развоју репертоара препознавања и реактивности на антигене 
из окружења. Јано је да између окружења и организма стоји баријера епителних 
ћелија, које допуштају да нешто прође или не прође. Повећана пропустљивост 
оптерећује имунски систем, и самим тим доводи до грешака које усмеравају 
имунски систем ка развоју хроничних болести. Вероватно је због тога дуго-
годишње занемаривање улоге епитела у развоју и функционисању имунског 
система разлог што се сам имунски систем оглашава кривим за развој бројних 
хроничних болести, а његова реактивност је само последица повећаног изла-
гања токсинима из окружења, или повећане пропустљивости црева. 

Још један епигенетички феномен који је значајан за развој имунског сис-
тема и склоност или протекцију од различитих болести јесте развој плода и 
могући нежељени ефекти неадекватног функционисања имунског система 
мајке због генетичких разлога, хроничних болести мајке или епигенетичких 
фактора. На пример, дете мајке која не толерише неку храну развија атопијски 
дерматитис, што се може решити корекцијом исхране. 
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ТРИГЕРИ И МЕДИЈАТОРИ ПОВЕЋАНЕ  
ПРОПУСТЉИВОСТИ ЦРЕВА

Повећана пропустљивост слузокожа је последица оштећења интегрите-
та интестиналне мукозе са прекидом дезмозома, који везују епителне ћелије, 
чиме је омогућена пасивна, парацелуларна апсорпција (1). Најчешћи узроци 
оштећења су инфективни агенси (вируси, бактерије и протозое), алкохол, нес-
тероидни антиинфламаторни лекови, хипоксија дигестивног тракта ( у току 
операција или шока), повишен ниво реактивних метаболита кисеоника, ци-
тотоксични лекови. Постоје четири циклуса који су последице повећане про-
пустљивисти црева (2). 

1. АЛЕРГИЈСКИ ЦИКЛУС

Деца и одрасли са екцемом, уртикаријом или астмом који су покрену-
ти нутритивним алергенима показују значајно већи степен пропустљивости 
цревне слузокоже. После излагања нутритивним алергенима пропустљивост 
се значајно повећава (3). Претходни третман натријум хромогликатом смањује 
пропустљивост црева, што указује да су маст ћелије и њихови медијатори, по-
пут хистамина и серотонина, одговорни за повећану пропустљивост у случају 
деловања нутритивних алергена.

Claude Andre, водећи француски истраживач у овој области, предложио 
је метод мерења пропустљивости црева у циљу откривања алергена, као и 
тестирања успеха терапије. Пацијенти са сумњом на неку форму нутритивне 
алергије узимају по 5 грама шећера, лактулозе и манитола. Ови шећери се 
не метаболишу и, у зависности од степена апсорпције, у току 6 сати бивају 
елиминисани урином. Моносахарид манитол пасивно се транспортује пре-
ко интестиналног епитела (4). Просечна апсорпција је 14% примењене дозе 
(од 5-25%). Насупрот томе, гастроинтестинални тракт не пропушта лактуло-
зу (мање од 1% од унесене дозе). Израчунава се диференцијална екскреција 
лактулозе и манитола. Нормалан однос лактулоза/манитол у урину је мањи 
од 0,03. Већи однос указује на ексесивну апсорпцију лактулозе због прекида 
дезмозома који затварају интерцелуларне везе. У St. Vincennt de Paul болници 
у Паризу овакво тестиње се користи да би се одредило која храна мајке у току 
дојења показује хипералергене ефекте на бебу, као и која храна за бебе пока-
зује хипоалергене ефекте, како би се умирили или превенирали нежељени 
алергијски симптоми. 
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2. МАЛНУТРИЦИОНИ ЦИКЛУС 

Прекидом дезмозома повећава се апсорпција макромолекула. Ако су епи-
телне ћелије оштећене, смањује се трансцелуларна апсорпција а повећава па-
рацелуларна. Пошто је апсорпција хране углавном трансцелуларна, долази до 
малнутриције, која са своје стране доприноси развоју структурних и функцио-
налних поремећаја на епителу, али и целом организму. У нормалним условима 
интестинални епител показује најизраженију митозну активност од свих ткива 
у организму. Епител се обнавља сваких 3-6 дана. Метаболички захтеви за ова-
кав иннтензитет деобе су велики, па ако је унос хране компромитован процес 
репарације је онемогућен, па је стога хиперпермеабилност све израженија (5).

Корекција нутритивне дисфункције коришћењем одговарајуће нутритив-
не суплементације од посебног је значаја. Због асоцијације између хиперпер-
меабилности и панкреасне дисфункције, употреба панкреасних ензима може 
бити од великог значаја.

3. ЦИКЛУС БАКТЕРИЈСКЕ ДИЗБИОЗЕ

Дизбиоза је стање у коме су болест или дисфункција индуковани организми-
ма ниске вируленције а који утичу на метаболички или имунски одговор домаћи-
на. Имунска сензибилизација на нормалну цревну флору је значајна форма дис-
биозе која лежи у основи патогенезе Кронове болести и анкилозирајућег спонди-
литиса. Најновија истраживања показују да је сензибилизација на бактерије рана 
компликација поремећене пермеабилности, што појачава хиперпермеабилност и 
индукује инфламаторну ентеропатију (6). Једна доза аспирина или индометацина 
повећава парацелуларну пропустљивост због инхибиције синтезе протективних 
простагландина. Хиперпермеабилност изазвана нестероидним антиинфлама-
торним лековима се може превенирати аналогом простагландина Е, мисопро-
стеролом. Корекција поремећене пермеабилности може се постићи метронида-
солом, вероватно деловањем на бактерије, а тиме и бактеријске токсине, који су 
неодвојиви ефекат овог зачараног круга. Једна доза бактеријског ендотоксина по-
већава цревну пермеабилност. Хронични артритис се може изазвати код пацова 
ињекцијом фрагмената ћелијског зида нормалних цревних анаероба. Болесници 
оболели од реуматоидног артритиса лечени нестероидним антиреуматицима по-
казују повишен ниво антититела на Clostridium perfrigens и његов алфа токсин.

Промене цревне флоре употребом антибиотика, пробиотика и промене 
начина исхране важна су стратегија у решавању проблема повећане перме-
абилности црева. Пацијенти чија болест повољно одговара на увођење вегете-
ријанске хране су они којима дијета мења екологију црева, због чега долази до 
побољшања реуматоидног артриса (7).
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4. ЦИКЛУС СТРЕСА ЈЕТРЕ

Јетра болесника са повећаном пермеабилношћу црева ради „прековреме-
но“ да би уклонила макромолекуле и оксидисала цревне токсине. Стимулисана 
је активност цитохром P-450 оксидазе па је синтеза слободних радикала ин-
тензивирана. Ово има за последицу оштећење хепатоцита и екскрецију ових 
продуката у жучне путеве, што чини жуч токсичном за жучне путеве и пан-
креас. У покушају да елиминише токсичне оксидативне продукте јетра смањује 
резерве аминокиселина које садрже сумпор. Ови се механизми највише виде 
у оштећењима јетре изазваним алкохолом. Ендотоксемија даље повећава пер-
меабилност, још више оштећује метаболизам јетре, стимулише стварање ре-
активних метаболита који се излучују преко жучи. Оваква жуч даље оштећује 
мукозу црева и потенцира хиперпермеабилност.

ПРАКТИЧНИ ПРИСТУП

Болесницима код којих се сумња на постојање повећане пермеабилности 
мукозе црева (Табела 1) треба испитати пермеабилност коришћењем лактулоза/
манитол теста. Индиректни доказ је одређивање титра IgG антитела на антигене 
хране и нормалну бактеријску флору црева. Ако су све компоненте лактулоза/
манитол теста нормалне, тест треба поновити после узимања уобичајеног обро-
ка. Ако се после тога повећа екскреција лактулозе (указује на повећану перме-
абилност мукозе) или смањење екскреције манитола (значајна малапсорпција) 
потребно је предузети испитивања на специфичну интолеранцију на храну. По-
сле елиминације суспектне хране у трајању од месец дана тест се може поновити. 
Нормалан резултат показује да су сви алергени идентификовани.

Ако је иницијална вредност апсорпције манитола ниска, суспектна је ма-
лапсорпција, који има исту вредност као абнормални апсорпциони тест по-
моћу д-ксилозе. Тада треба искључити целијачну болест, цревне паразите, иле-
итис. После осам недеља треба поновити лактулоза/манитол тест. Побољшање 
теста указује на повећање интестиналног апсорпционог капацитета. Лактуло-
за/манитол тест је сензитиван за целијачну болест, за неподношљивост хране, 
а може открити неподношљивост глутена иако не постоје интестинални знаци 
глутенске ентеропатије, али постоје инфламаторне болести (артритис), мен-
тални поремећаји и слично. 
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Табела 1. Болести удружене са повећаном пермеабилношћу црева
Инфламаторне болести црева 
Инфективни ентероколитис 
Болести удружене са повећаном пермеабилношћу црева 
Спондилоартропатије 
Акне 
Екцем 
Псоријаза 
Уртикарија
Астма
Алергијски ринитис 
HIV инфекција 
AIDS 
Цистична фиброза
Инсуфицијенција панкреаса 
Дисфункција јетре
Кардиомиопатије
Аритмије 
Иритабилна црева и интолеранција на храну
Рекурентне инфекције уротракта
Стерилитет
Дијабетес
Болести штитасте жљезде 
Хронични артритис и бол третиран нестероидним антиреуматицима 
Аутоимунске болести
Неоплазме третиране цитостатицима

ЗАКЉУЧАК

Иако се све већа пажња обраћа примену средстава која “појачавају иму-
нитет”, морају се индивидуално сагледати прави разлози поремећаја функције 
имунског система. Тако ћемо избећи често погрешно активирање имунског 
система који је и онако прекомерно активиран.
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12.2. ВАСКУЛИТИС КОД ДЕЦЕ

Срђан Пашић
Институт за здравствену заштиту мајке и детета „Др Вукан Чупић“, 
Београд
Медицински факултет, Универзитет у Београду

Васкулитис је инфламациона реакција зида крвних судова. Узроци васкули-
тиса су многобројни, али постоје само неколико хистолошких типова васкули-
тиса. Услед тога што било који крвни суд различите величине (дијаметра) разли-
читих система или органа може бити захваћен инфламационим процесом, симп-
томи и знаци васкулитиса су различити. Са изузетком пурпуре Хенох-Шенлајн 
(ХШП) и Кавасакијеве болести, остали васкулитиси су ретки у дечијем узрасту. 
Васкулитис се најчешће класификује у односу на дијаметар (величину) захваће-
них крвних судова (Табела 1. Чепел Хил класификација васкулитиса) (1)

Табела 1. Chapel Hill (Чепел Хил) класификација васкулитиса 
Васкулитис великих крвних судова 

• Такајасу артеритис
• Васкулитис са џиновским ћелијама

Васкулитис крвних судова средњег дијаметра
• Полиартеритис нодоза
• Кавасакијева болест
• Примарни грануломатозни васкулитис ЦНС 

Васкулитис крвних судова малог дијаметра
• Васкулитис са позитивним ANCA

        Микроскопски полиангиитис
        Вегенерова грануломатоза
        Чург-Штраусов синдром 

• Васкулитис индукован имунским комплексима 
        Хенох-Шенлајн пурпура
        Криоглобулинемијски васкулитис
        Васкулитис у системском лупусу, реуматоидном артритису, Сјегреновом синдрому
        Хипокомплементемијски уртикаријални васкулитис
        Бехчетова болест
        Гудпастуреовa болест 
        Серумска болест 
        Васкулитис изазван лековима (имунокомплекси)
        Васкулитис индукован инфекцијом (имунокомплекси) 

• Паранеопластички васкулитис 
        Лимфопролиферативне болести
        Мијелопролиферативне болести 
        Карциноми 

• Васкулитис у склопу инфламационих болести црева 
ANCA, антитела против цитоплазме неутрофила
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ТАКАЈАСУ АРТЕРИТИС

Такајасу артеритис (ТА), или «болест без пулса» најчешће се испољава код 
младих жена или у адолесценцији, али се може појавити и у детињству (2). 

Помоћнички (CD4+) Т лимфоцити су главни медијатори инфламације у 
васкулитису великих крвних судова. Аутоантиген који Т лимфоцити препо-
знају у зиду крвног суда није познат, али је доказано да Т лимфоцити болесни-
ка пролиферишу (in vitro) у контакту са екстрактом ткива артерија болесника. 
Експанзија Т лимфоцита је клонског типа, што указује да лимфоцити пролифе-
ришу на специфични антиген. Различити инфективни агенси, токсини, лекови 
или аутоантигени су били доведени у везу са генезом овог типа васкулитиса, 
али директан доказ још не постоји. Аутреактивни, активисани CD 8+ лимфо-
цити директном цитотоксичношћу оштећећују зид крвног суда. У макрофаги-
ма наступа активација металопротеиназа (NО синтетаза) и продукција интер-
медијарних реактивних метаболита кисеоника који доводе до оштећења ткива. 
Оксидативни стрес се одиграва у медији, уз продукцију слободних радикала и 
уз оштећење липидних елемената ћелијских мембрана, што доводи до струк-
турне дезинтеграције и ћелијске смрти. Инхибиција алдоза редуктазе у миоци-
тима медије доводи до оштећења мишићног слоја артерија. Задебљање инти-
ме артерија је основна последица инфламације. Хиперплазија интиме наступа 
услед пролиферације и миграције миофибробласта са депозицијом матрикса. 
Тромбоцитни фактор раста је значајан у стимулацији ових репарационих про-
цеса, који воде ка стенози и оклузији крвних судова.  

Иницијалну фазу у ТА одликује системска инфламација са фебрилним 
синдромом, малаксалошћу, мијалгијама и артралгијама, као и са губитком у 
телесној маси. Инфламација у зидовима исходишта великих крвних судова 
(аорте, супклавије, трункуса артериозуса, каротидних артерија) доводи до за-
дебљања зида и сужења лумена, све до оклузије крвних судова. Физикалним 
прегледом се може уочити разлика између радијалног и феморалног пулса, 
или разлика између пулсева на горњим екстремиетима услед захватања су-
бклавије. У случају инфламације каротидних артерија појављује се симпто-
ми церебралне исхемије као што су вртоглавица, конвулзије, амауроза или 
мождани удар. Хипертензија може настати услед стенозе реналних артерија, 
а аортна регургитација услед дилатације асцендентне аорте. Дуготрајна хи-
пертензија доводи до дилатационе кардиомиопатије и развоја конгестивне 
срчане инсуфицијенције.

Имуносупресивни протоколи који укључују примену високих, пулсних 
доза кортикостероида или, у последње време, примена моноклонских антитела 
је терапија избора ТА.
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КАВАСАКИЈЕВА БОЛЕСТ

Кавасакијева болест (КБ) је васкулитис крвних судова средње величине и 
после пурпуре Хенох-Шенлајн, други је по учесталости васкулитис дечијег уз-
раста (1-3). Најчешћи је у деце жуте расе, а у беле расе учесталост КБ је око 
десет пута нижа и износи 10:100 000. Овај васкулитис се најчешће појављује 
код деце млађе од пет година живота (75%), а до осме године живота у 90% 
болесника (3). 

ЕТИОЛОГИЈА

Етиологија КБ није утврђена. Код појединих болесника су изоловани раз-
личити патогени (хламидија, цитомегаловирус, бартонела и др.) што указује 
да КБ може бити узрокована различитим инфективним агенсима код особе са 
одређеном генетичком предиспозицијом. У акутној фази КБ долази до значајне 
активације Т лимфоцита.

КЛИНИЧКА СЛИКА

Класични скуп дијагностичких критеријума за КБ (Табела 2), осим фебрил-
ног синдрома, укључује и класичне знаке, као што су конјунктивитис, промене 
на мукозама, егзантем или еритем/едем шака или стопала. Сви критеријуми 
обично нису присутни у исто време током акутне фазе. Поједини симптоми и 
знаци могу спонтано нестати (нпр. конјунктивитис) у време док се други још 
нису појавили. Током прве две недеље болести сви знаци још увек не морају 
бити присутни, а лезија коронарних крвних судова већ може бити (3)

Табела 2. Критеријуми за дијагнозу Кавасакијеве болести
Повишена телесна температура (39 С) трајања 5 дана + 4 од 5 критеријума
обострани булбарни конјунктивитис без ексудата
обострани булбарни конјунктивитис без ексудата
оспа слична шарлаху или морбилима
промене на слузницама (малинаст језик, испуцале усне, хиперемија )
лимфаденопатија > 1,5 цм
едем или еритем шака и/или стопала

Додатни клинички, лабораторијски и радиолошки знаци који су неспеци-
фични за КБ могу бити корисни у постављању дијагнозе код болесника с атипич-
ним или некомплетним обликом КБ: раздражљивост; асептички менингитис; 
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полиартритис; десквамација; еритем; индурација на месту BCG вакцине; пери-
ферна васкуларна гангрена. Лабораторијски налаз: повишени АЛТ, АСТ, ГГТ; 
стерилна пиурија; повишена седиментација; Ц-реактивни протеин; анемија; ле-
укоцитоза са скретањем улево; тромбоцитоза; хипонатремија; хипоалбумине-
мија. Радиолошка и друга испитивања: хидропс жучне кесе (акалкулозни); уве-
итис; миокардитис/перикардитис; инфаркт миокарда; “бљештање” коронарних 
артерија на ехокардиографији. 

Диференцијална дијагноза КБ је широка. Сепса, токсички шок синдром, 
шарлах, вирусне инфекције (морбили, мононуклеоза, аденовирус, цитомегало-
вирус, микоплазма, лептоспироза) само су неки од примера болести са мани-
фестацијама сличним КБ.

Проширења (ектазије) коронарних артерија могу бити запажена на ул-
тразвучном прегледу срца већ од седмог дана болести, а ако терапија није при-
мењена у прве две недеље болести, 15% до 25% болесника ће развити коро-
нарне анеуризме услед интензивне васкуларне инфламације. Око две трећине 
анеуризми, обично мање величине (≤ 5 мм) има склоност да спонтано регре-
дира. Насупрот томе, велике, џиновске анеуризме (>8 мм) немају тенденцију 
ка регресији и показују предиспозицију за исхемију миокарда и инфаркт. Код 
болесника са већ оформљеним анеуризмама неопходна је примена антикоагу-
лантне терапије и редовно кардиолошко праћење. 

У КБ се у акутној фази као антиинфламациони лек примењује аспирин у 
умереној дози (30-50 мг/кг), а код болесника са коронарним анеуризмама као 
антиагрегациони лек (3-5 мг/кг). Примена аспирина не утиче на учесталост 
појаве коронарних анеуризми. Насупрот томе, интравенски имуноглобулин 
(ИВИГ) у дози од 2 г/кг, примењен током првих 10 дана болести, ефикасно 
смањује учесталост појаве коронарних анеуризми са 25% на 3-5%. Код болес-
ника код којих су симптоми акутне фазе присутни и после терапије ИВИГ, 
индикована је поновна терапија ИВИГ или терапија пулсним дозама метилп-
реднизолона. Код резистентних случајева с високим ризиком за настанак ане-
уризми примењује се инфликсимаб, моноклонско анти-ТНФ антитело (4). Због 
тога што поједини болесници са КБ могу развити промене на коронарним ар-
теријама рано, и пре друге недеље болести, неопходно је учинити сваки поку-
шај да се КБ рано дијагностикује. 

ЈУВЕНИЛНИ ПОЛИАРТЕРИТИС НОДОЗА

Јувенилни полиартеритис нодоза (ПАН) је редак васкулитис детињства 
којег одликује некротизујући васкулитис средњих и малих артерија (2).У де-
чијем узрасту су дефинисани следећи облици ПАН: системски облик, кожни 
облик, микроскопски полиартеритис и ПАН који је удружен са инфекцијом 
хепатитис Б вирусом.  
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Системски ПАН одликују фебрилност и конституционални симптоми, а 
затим по учесталости следе: кожне манифестације (90%), мијалгије (70%) и 
хипертензија (40%), док се ЦНС манифестације (30%) и плућни, односно кар-
диоваскуларни симптоми (10%) ређе срећу. Налаз хематурије, протеинурије 
или реналне инсуфицијенције указује на захватање реналних артерија. Дефи-
нитивна дијагноза системског ПАН се поставља на основу патохистолошког 
налаза некротизујућег васкулитиса у узорцима биопсија коже, мишића, бу-
брега или других захваћених органа. На ангиографији се могу уочити анеу-
ризме средњих артерија у захваћеним органима. Серолошке анализе за овај 
облик ПАН не постоје. 

Кожни облик ПАН карактеришу макулопапулозна оспа, поткожни чво-
рићи, ливедо ретикуларис, паникулитис или исхемичне промене на врховима 
прстију. Више од једне половине болесника може имати придружене симптоме 
у виду мијалгија, артралгија или артритиса. Дијагноза се поставља биопсијом 
коже или мишића. Код око 40% болесника појави ПАН претходи респираторна 
инфекција, понекад и фарингитис узрокован бета-хемолитичким стрептоко-
ком групе А.

ПАН удружен са инфекцијом вирусом хепатитиса Б карактерише захватање 
реналних артерија са формирањем анеуризми. Овај облик ПАН је све ређи зах-
ваљујући повећаном обухвату деце имунизацијом против хепатитиса Б. 

Микроскопски полиартеритис захвата средње и мале крвне судове и уд-
ружен је са присуством антинеутрофилних цитоплазматских антитела специ-
фичних за нмијелопероксидазу (MPO-ANCA) (3,6). Педијатријски болесници 
са микроскопским полиартеритисом, слично као и одрасли болесници, имају 
бубрежну болест, превасходно некротизујући гломерулонефритис са појавом 
полумесеца и/или плућни васкулитис са плућним симптомима (5). Захватање 
бубрега често води у реналну инсуфицијенцију. 

Имуносупресивни протоколи који укључују примену високих, пулсних 
доза кортикостероида у комбинацији с имуносупресивним лековима као што 
су азатиоприн, циклофосфамид или циклоспорин се користе у терапији ПАН-
а и МПО.

ПУРПУРА ХЕНОХ- ШЕНЛАЈН

Пурпура Хенох- Шенлајн (ХШП) је најчешћи васкулитис артериола и венула 
код деце, који се одликује палпабилном нетромбоцитопенијском пурпуром, 
абдоминалном симптоматологијом, артритисом и гломерулонефритисом. 
Учесталост ХСП се процењује од 20 до 70:100 000, са најчешћим испољавањем 
између четврте и шесте године живота (3). 
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ЕТИОПАТОГЕНЕЗА

Окидач за настанак ХШП су неспецифичне респираторне (30-50% случаје-
ва) или гастроинтестиналне инфекције. Најновија испитивања су показала 
присуство стрептококних антигена у мезангијуму гломерула болесника који су 
оболели од нефритиса у склопу ХШП. Наследне варијације гена (генски поли-
морфизми), који кодирају инфламационе цитокине или молекуле главног ком-
плекса ткивне подударности, утичу на појаву и тежину испољавања бубрежне 
болести у ХШП (6). Болесници са ХШП који ће развити нефритис имају по-
већану учесталост ХЛА-Б35 антигена и одређеног полиморфизма гена који ко-
дира интерлеукин-8 (3,6). Тежи облици нефритиса су чешћи код болесника са 
полиморфизмом 511-Т гена који кодира интерлеукин-1 бета.   

Имунолошки поремећаји у ХШП су разнолики. Серумски IgA је сигнифи-
кантно повишен код појединих болесника са ХШП, као и повишене вреднос-
ти серумског IgG, са нормализацијом вредности после акутне фазе болести. 
Серумске концентрације компоненти класичног пута активације комплемен-
та (C1q, C3, C4) су нормалне, али су концентрације пропердина, компоненте 
алтернативног пута комплемента, сигнификантно снижене код већине бо-
лесника. Ови налази указују на активацију алтернативног пута комплемен-
та. Присутво имунских комплекса у захваћеним зидовима крвних судова је 
патогенетски механизам настанка васкулитиса. Имунофлуоресценцијским 
прегледом биопсије кожних промена и мезангијума бубрега утврђени су 
депозити IgA и C3. IgA комплекси су димерни и тетрамерни, као и IgA-IgG 
комплекси. IgG комплекси су присутни само код болесника са ХШП и нефри-
тисом. На месту депозита имунских комплекса у предилекционим органима 
наступа активација комплемента, хемотакса неутрофила и инфламација (ле-
укоцитокластични васкулитис) са поремећајем хемостазе, уз минималну или 
значајну депозицију фибрина. 

КЛИНИЧКА СЛИКА

Одлика ХШП је и појава поткожних и цревних крвављења или хематурије 
уз нормалне тромбоците и нормалне параметре коагулације, осим значајног 
снижења серумских вредности фактора XIII (стабилизатор фибрина), уз по-
већану депозицију фибрина и снижену фибринолитичку активност. Сличан 
механизам који је одговоран за депозите фибрина у гломерулу је условљен по-
ремећајем макрофагне функције. 

Кожне лезије у почетку су уртикаријалне, с еволуцијом у току наредних 
сати постају макулопапулозне, које тамне до љубичастих петехијалних про-
мена. Пурпура је палпабилна, за разлику од петехија код идиопатске тром-
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боцитопенијске пурпуре. Кожне промене су локализоване на екстензорним 
странама доњих и горњих екстремитета, глутеалном пределу и бедрима. Код 
одојчади и деце до две године живота кожне промене су често атипичне, у виду 
оштро ограничених едема лица, чела, скротума, стопала или шака. Артритис 
и артралгије услед инфламације синовије и периартикуларних структура се 
појављују код 75% болесника, са захватањем колених и скочних зглобова, ручја 
или лактова. Гастроинтестиналне манифестације су присутне у око 60-70% бо-
лесника са ХШП, најчешће у виду рецидивних абдоминалних колика, мучнине 
и повраћања. Гастроинтестинално крвављење услед васкулитиса крвних судо-
ва црева налази се у око 5% болесника. Ретка (2-3% болесника), али озбиљна 
компликација ХШП је инвагинација црева, која је по локализацији најчешће 
илеоилеална, илеоцекална или ретко, илеоколична. На инвагинацију је неоп-
ходно посумњати ако се опште стање погоршава код болесника са палпабил-
ном абдоминалном масом и појавом свеже црвене крви у садржају ректума. 
Перфорација црева је ретка компликација ХШП. Тестикуларне манифестације 
су најчешће хеморагична оспа скротума, оток скротума и ретко, хеморагијски 
орхитис. Реналне манифестације у акутној фази су обично налаз микроскопске 
хематурије или протеинурије све до нефротског синдрома, или веома ретко, 
рапидног гломерулонефритиса. 

У већини случајева ХШП, контролни имунски механизми успостављају 
имунску хомеостазу која води ка резолуцији болести. Код мањег броја болес-
ника (< 2%), ХШП има тежи ток са настанком рапидно-прогресивног гломе-
рулонефритиса, услед затајења контролних имуних механизама и екcecцивне 
инфламације. 

Примена кортикостероида може ублажити абдоминалне колике у ХШП 
и смањити дужину његовог трајања. Такође, кортикостероиди су ефикасни у 
лечењу интестиналног крвављења. Кортикостероиди се примењују код болес-
ника са израженим абдоминалним симптомима, уз опрез да њихова примена 
може маскирати инвагинацију или перфорацију црева. Примена пулсних доза 
кортикостероида, циклоспорина или циклофосфамида је резервисана за бо-
леснике са израженим нефритисом, и ретко захваћеност ЦНС-а у ХШП. 
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12.3. АУТОИМУНСКЕ ПОЈАВЕ ПОВЕЗАНЕ 
СА ВАКЦИНАЦИЈОМ

Срђа Јанковић
Универзитетска дечја клиника, Београд

Ризик покретања аутоимунских процеса вакцинацијом представља једно 
од најважнијих питања везаних за безбедност вакцина и предмет је великих 
бојазни, а неретко и стручне полемике. Расположиве чињенице указују да су 
такве појаве несумњиво могуће, али се запажају екстремно ретко (1). Главни 
механизми који би могли да леже у подлози аутоимунских реакција на вакци-
не су антигенска мимикрија, случајна активација аутореактивних лимфоци-
та и стимулација ћелија урођене имуности (укључујући и ефекте адјуванса). 
Предуслов да ма који од ових механизама доведе до неке клинички испољене 
аутоимунске појаве јесте постојање изражене индивидуалне предиспозиције, 
услед чега такве реакције по правилу имају идиосинкразички карактер, те их 
на постојећем нивоу знања и технологије најчешће није могуће предвидети (2).

Многобројна истраживања показују да је свеукупни ефекат вакцинације 
на ризик настанка аутоимунских обољења протективан, будући да су сви по-
тенцијални механизми покретања аутоимуности у далеко већој мери присутни 
током имунског одговора на микроорганизме изазиваче заразних болести него 
током одговора на вакцине. Разлог за то је сасвим јасан – инфекције, за разлику 
од вакцина, доводе до мањег или већег оштећења ткива, што је праћено „сиг-
налима опасности“ – молекуларним обрасцима удруженим са оштећењем (енг. 
damage-associated molecular patterns, DAMP). Такви сигнали, у присуству одго-
варајуће предиспозиције и сложеног сплета околности који фаворизује слом 
физиолошке толеранције имунског система према сопственом, могу да допри-
несу настанку аутоимунске реакције. Стога је далеко већа заступљеност DAMP 
током „природних“ инфекција него приликом вакцинације сасвим у складу са 
чињеницом да се инфекције неупоредиво чешће бележе као покретач аутои-
мунских обољења него вакцине (3).

За одређене аутоимунске појаве је потврђена узрочна веза са вакцина-
цијом. Најзначајнији примери су енцефаломијелитис који се понекад јављао 
након примања ране вакцине против беснила (која се данас више не користи), 
Гијен-Бареов синдром након вакцинације против пандемијског соја вируса 
грипа из 1976. године (сој Њу Џерси), имунска тромбоцитопенијска пурпура 
након вакцинације против малих богиња, заушки и рубеле (ММР) и миопе-
рикардитис који је са одређеном учесталошћу забележен код војника који су 
примили вакцину против великих богиња. Овај списак не може се сматрати 
коначним. Велики број случајева аутоимунских појава пријављен је и описан 
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након примене различитих вакцина, али са недовољном учесталошћу да би се 
потврдила узрочна веза. При истраживању могућности постојања такве везе, 
неопходно је имати у виду да се искључиво временска повезаност оболевања 
(случајно подударање, коинциденција) свакако може очекивати са одређеном 
учесталошћу у свакој датој популацији, у зависности од базичне учесталости 
дате аутоимунске болести или појаве у тој популацији. Стога прикази поједи-
начних пацијената или серија пацијената код којих је нека аутоимунска појава 
уследила након краћег или дужег интервала по вакцинацији имају вредност 
искључиво у генерисању хипотеза о могућој узрочној вези, док се за тести-
рање тих хипотеза мора извршити поређење пажљиво прикупљених података 
о учесталости испитиване аутоимунске појаве између вакцинисаних и невак-
цинисаних особа. У складу са принципима научне медицине и медицине за-
сноване на доказима, највећу доказну вредност имају обимне, методолошки 
ригорозне студије и мета-анализе таквих студија – а такви извори засад нису 
потврдили, или су пак непосредно оповргли, већину изнетих хипотеза о уз-
рочној повезаности између вакцинације и распрострањених аутоимунских 
болести, као што су дијабетес мелитус типа 1, мултипла склероза, системски 
еритемски лупус и аутоимунски васкулитиси (4). 

У том светлу, дијагностички критеријуми који су 2011. године предложе-
ни за нови клинички ентитет означен као „аутоимунски/запаљењски синдром 
изазван адјувансима“ (5) имају неупоредиво већу сензитивност него специ-
фичност, те се њихово испуњење, само по себи, нипошто не може сматрати 
доказом постојања узрочне везе између неке вакцине и забележене аутоимун-
ске појаве, утолико пре што у овим критеријумима није дефинисан један од 
кључних параметара − трајање временског интервала након вакцинације то-
ком којег се описана појава може сматрати повезаном. Због тога су ови крите-
ријуми недавно дошли под удар критике (6).

Иако је ризик аутоимунских појава након вакцинације свеукупно мали, 
чињеница да се оне, по правилу, јављају код високо предиспонираних осо-
ба отвара простор за даља истраживања са циљем откривања потенцијалних 
предиктивних биолошких чинилаца (на генетичком или неком другом нивоу) 
за нежељене реакције на вакцине. Брзи развој лабораторијских дијагностич-
ких технологија кадрих да прикупе огромне количине података („омике“) мо-
гао би, у складу с тим, у будућности да нам пружи прилику да идентификује-
мо особе код којих би, услед специфичних одлика индивидуалног организма, 
ризик примене одређене вакцине премашио границу прихватљивог. Детаљно 
проучавање и анализирање аутоимунских појава повезаних са вакцинацијом 
јесте, сходно томе, од великог значаја, како за унапређење безбедности вак-
цинације (и поверења лекара и јавности у исту), тако и за боље разумевање 
генетичких и имунолошких чинилаца који условљавају покретање аутоимун-
ских процеса (7, 8).
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13.1. УВЕЋАНИ ЛИМФНИ ЧВОРОВИ

Драгана Јанић
Универзитетска дечја клиника, Београд
Медицински факултет, Универзитет у Београду

Под појмом лимфаденопатија подразумева се увећање лимфног чвора (ЛЧ). 
У литератури се налазе различити подаци о нормалној величини ЛЧ код деце, 
зависно од регије у којој се налазе. За праксу је најједноставније прихватити да 
код дететета старијег од годину дана сваки ЛЧ већи од два сантиметра на врату, 
у аксили или ингвинуму треба сматрати увећаним. Увећани ЛЧ у једној регији 
означавају локализовану, а у две или више регија генерализовану лимфадено-
патију. Лимфаденопатија у поменутим регијама је чест налаз код деце старије 
од годину дана и најчешће представља клиничку манифестацију инфективних 
болести, а ређе и других обољења. Сматра се да скоро половина деце у неком 
тренутку има увећање ЛЧ које је реактивно и изазвано вирусним инфектив-
ним обољењима (1). Од бактеријских инфекција најчешће је реч о стрептококу 
групе А и стафилококу. Ипак, овај проблем често изазива страх код родитеља 
да дете има тешку болест, што ствара притисак на лекаре у примарној здрав-
ственој заштити. Иако је лимфаденопатија чест разлог обраћања педијатру, не 
постоје јасне смернице у литератури у којим случајевима треба започети испи-
тивање детета и које су индикације за упућивање на више нивое здравствене 
заштите. Посебно обесхрабрује чињеница да увећање ЛЧ може да се нађе у де-
сетинама различитих стања и обољења, што размишљање о диференцијалној 
дијагнози у ограниченом времену које је расположиво за преглед у примарној 
здравственој заштити чини заиста тешким задатком (2). 

Поред величине, значајно је да се утврде карактеристике увећаног ЛЧ, као 
што су локализација, конзистенција, покретљивост, болност и изглед коже из-
над чвора, а најважније је да се пажљиво прегледа дренажно подручје тог чвора 
у потрази за било каквим патолошким налазом. Акутно увећани, болни ЛЧ, са 
црвенилом коже изнад њих, означавају се термином лимфаденитис. 

На основу прегледа и анамнезе, а без додатних анализа може се разликовати 
неколико типичних и честих стања са увећаним ЛЧ, а то су (1) реактивна лим-
фаденопатија врата, (2) болест огреботине мачке и (3) бесежитис код одојчета. 

Код реактивног увећања ЛЧ добија се податак о увећању ЛЧ на врату, у 
горњој и средњој трећини, које траје више од годину дана, при чему су се чво-
рови појавили у вези са инфекцијом горњих респираторних путева, а затим се 
донекле, смањили, мада не у потпуности. Ови чворови често се поново увећају 
приликом следеће инфекције, а затим поново смање. Прегледом се констатује 
билатерална лимфаденопатија (некад и прилично асиметрична), кожа изнад 
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чворова није измењена, а чворови су покретни и безболни, док је сав остали 
физикални налаз уредан. Овакав пацијент не захтева испитивање. Уколико је 
појава ЛЧ скоријег датума, може да буде индикована перорална антибиотска 
терапија у трајању од седам дана, препаратом активним против стрептоко-
ка групе А и стафилокока, нпр. цефалоспорином II генерације. Није потреб-
но узимати брис ждрела или носа пре давања антибиотика, јер је овде реч о 
емпиријској примени, на основу претходних сазнања о најчешћим патогеним 
организмима нађеним у биоптираним ЛЧ. Ако се ЛЧ смањују дете не захтева 
даље испитивање, јер се тада може сматрати да је лимфаденопатија реактивна. 
Ово је једна од ретких ситауција у којој се примена антибиотика без доказа уз-
рочника инфекције сматра прихватљивом, јер штеди опсежних и непотребних 
испитивања како дете, тако и здравствени систем. Уколико ЛЧ перзистирају, а 
поготово ако су веома чврсте конзистенције, може се посумњати да је у питању 
апсцес ЛЧ или цисти врата. У оба случаја индикована је хируршка интервен-
ција, као и у случају појаве ЛЧ без података о инфекцији у дренажном подручју 
тог ЛЧ, а који се континуално, па макар и споро увећава (3).

Код болести огреботине мачке, која је изазвана бактеријом Bartonella 
hensellae, у питању је регионално увећање ЛЧ у подручју у коме се претходно, 
често (али не нужно!) након огреботине мачке јавила црвена папула. Овај чвор 
је често фиксиран за кожу, а може и да коликвира. У том случају треба учинити 
инцизију, а с обзиром да је болест блага и добре прогнозе, антибиотици су само 
изузетно индиковани.

Увећање ЛЧ након BCG вакцинације је унилатерално и јавља се у пазушној 
јами, а веома ретко изнад кључне кости. ЛЧ се најчешће повлаче спонтано у 
току неколико недеља, а понекад се може десити да се фиксирају за кожу и 
коликвирају, што би захтевало инцизију како би се спречило стварање ружног 
звездастог ожиљка. 

Сваки паплабилан ЛЧ који је локализован супраклавикуларно, поплитеал-
но, епитрохлеарно и преаурикуларно (у последњем случају под условом да није 
везан за клинички очигледан конјунктивитис) захтева упућивање на више ни-
вое здравствене заштите, јер је малигнитет као етиологија код побројаних 
локализација веома вероватан. Најчешћи разлог увећања супраклавикуларних 
ЛЧ је лимфом, па детету са овим налазом треба учинити радиографију плућа 
да би се видело да ли има медијастинални тумефакт, што би захтевало транс-
порт у терцијарну установу у седећем, а не у лежећем положају. Вероватно би 
у том случају биле потребне и друге мере за превенцију синдрома горњег ме-
дијастинума и синдрома лизе тумора (4). 
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13.2. НЕУТРОПЕНИЈЕ

Нада Константинидис
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад
Медицински факултет, Универзитет у Новом Саду

Изолована неутропенија без пропратне анемије и тромбоцитопеније чест је 
проблем у ординацијама лекара примарне здравствене заштите и хематолога.

Према етиологији, неутропеније варирају од пролазног смањења броја не-
утрофила код самоограничених вирусних болести до претходно неоткривених 
урођених синдрома и тешких системских болести. Клиничка слика може да 
варира од веома благе до тешке која се карактерише рекурентним и по живот 
опасним инфекцијама.

Епидемиолошки налази о учесталости неутропенија ограничени су на ма-
лобројне податке, односно појединачне епидемиолошке студије, које се већи-
ном односе на одраслу популацију. Према „Бази података лекара опште праксе“ 
у Великој Британији, 1:100.000 болесника годишње добије шифру из Међунаро-
дне класификације болести за неутропенију односно агранулоцитозу. Иако су 
подаци ограничени, може се претпоставити дa je број и већи јер одређени број 
болесника има благу или пролазну неутропенију, која није документована.(1)

У Данској, у студији која је обухватила више од 370.000 пацијената у при-
марној здравственој заштити, неутропенија је нађена у око 1% случајева у ру-
тински учињеним крвим сликама (1).

Општеприхваћени рефрентни опсег за апсолутни број неутрофила код 
одраслих је 1500 до 8000 ћелија на микролитар (µl). Код деце се апсолутни број 
неутрофила (АБН) разликује у зависности од узраста детета, те добијену вред-
ност треба проверити у референтним табелама.(2)

Од тежине неутропеније зависи и ризик од тешких инфекција. Блага не-
утропенија (1000 ≤ АБН < 1500) има минималан ризик за инфекцију, умерена 
неутропенија (500 ≤ AБН < 1000) умерен ризик за инфекцију, а тешка неутро-
пенија (AБН < 500) носи изражен ризик за инфекцију (2, 3).

Неутропеније се могу класификовати на урођене и стечене. Када се запо-
чиње са испитивањем узрока неутропеније увек се прво разматра стечена не-
утропенија, због њене веће учесталости.

У основи благе и умерене неутропеније најчешћа је пролазна супресија 
костне сржи због различитих вирусних инфекција. Неутропенију најчешће 
изазивају вируси. Током вирусних инфекција, неутропенија се региструје то-
ком првих дана болести и перзистира најчешће током 3-8 дана.

У табели 1 наведени су најчешћи узроци стечене неутропеније.
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Табела 1. Стечене неутропеније
Патогенеза Учесталост Удружени налази

Инфекције -Супресија костне сржи 
деловањем вируса или 
имунонеутропенија 
индукована вирусном 
инфекцијом
-Бактеријска сепса-супресија 
ендотоксином

Честа

Ређа

Epstein Barr вирус, parvо 
вирус и други вируси

Тешке инфекције

Деловање лекова -Директна супресија костне 
сржи
-Имунска деструкција

Честа

Ређа

Основна болест

Аутоимунске - Примарне
- Секундарне (СЛЕ) 

Честa Честа моноцитоза у 
крвној слици

Имунске у 
новорођенчади

-Алоимуне- сензибилизација
-Због аутоимунске 
неутропеније мајке

Ретка Разлике у антигенима 
мајке и новорођенчета
Неутропенија мајке

Хроничне идиопатске Неефективна или смањена 
продукција

Честа Често асимптоматска
Размотрити фамилијарну 
бенигну неутропенију

Секвестрација Хиперспленизам Честа ако је 
слезина увећана

Блага неутропенија

Нутритивне Дефицит вит. Б12 или 
фолне киселине

Ретка код деце Хиперсегментирани 
неутрофили

Oд урођених неутропенија треба свакако поментути: Schwachman-Dimond 
синдром, анемију Fanconi, Blackfan-Diamond синдром и цикличну неутропенију.

ЕВАЛУАЦИЈА ДЕТЕТА СА НЕУТРОПЕНИЈОМ

Анамнеза
• Подаци о присутној болести, конгениталним аномалијама, изложености 

лековима, скоријим инфекцијама или присутним улцерацијама у устима
• Присуство неутропеније код других чланова породице, озбиљне инфек-

ције чланова породице или болести крви.

Клинички налаз
• Низак раст, малнутриција, скелетне абнормалности
• Кожне пигментације, екцеми, органомегалија

Лабораторијски налази

Комплетна крвна слика са леукоцитарном формулом и ретикулоцитима
• Потврдити неутропенију, анализирати морфологију неутрофила и про-

ценити да ли је продукција еритроцита повећана или смањена
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• Ако се апсолутни број неутрофила нормализује, а након тога опет настане 
неутропенија, поновити налаз два до три пута недељно током 6 недеља.

Други лабораторијски тестови
• Размаз периферне крви
• Директни антиглобулински тест ради откривања удружене хемолизе
• Имуноглоблини
• Серологија (ЕБВ, цитомегаловирус, парвовирус Б19)
• Антинеутрофилна антитела.

AСПИРАЦИОНА ПУНКЦИЈА КОСТНЕ СРЖИ И БИОПСИЈА

Када на основу анализе комплетне крвне слике и мерењем титра антитела 
не поставимо дијагнозу, индиковано је испитивање костне сржи. Прати се саз-
ревање и диференцијација свих ћелијских линија. Укoлико се нађе прекид у саз-
ревању мијелоидне лозе на стадијуму промијелоцита, то сугерише Костманов 
синдром. Мијелоидна хиперплазија се виђа у имунске неутропенијама. Из узор-
ка костне сржи се такође могу вршити цитогенетске и молекуларне анализе (3, 5).

Терапијски приступ зависи од узрока неутропеније, а у табели 2 су приказане 
терапијске могућности. (4, 5)

Табела 2. Терапијске могућности
Терапијски приступ Индикација
G-CSF – фактор раста гранулоцитних 
колонија

Тешка конгенитална неутропенија и 
Фанконијева анемија

Кортикостероиди Имунска неутропенија
Нутријенти Витамин Б12 и фолна киселина
Ревизија терапије По могућности редуковати дозу или 

укинути терапију за коју се сматра да је 
удружена са неутропенијом.

Трансплантација матичних ћелија 
хематопоезе

Тешка конгенитална неутропенија и 
Фанконијева анемија

Антибиотици У зависности од узраста, места инфекције и 
(по могућности) на основу резултата узетих 
култура
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13.3. ЕОЗИНОФИЛИЈА

Гордана Костић
Клиника за дечије интерне болести, Клинички центар Ниш
Медицински факултет, Универзитет у Нишу

Еозинофилија представља повећан број еозинофила у крви и ткивима. О 
еозинофилији се говори када се у крви налази више од 500 еозинофила /μL. 
После рођења, у прва три месеца живота, постоји физиолошка еозинофилија и 
вредности могу бити веће него код одраслих. На основу броја може се поделити 
на благу (500 до 1500 еозинофила/ μL), умерену (1500 до 5000 еозинофила/μL) 
или тешку еозинофилију (>5000 еозинофила/ μL) (1).

Стечена еозинофилија je примарна или секундарна. Узроци секундарне или 
реактивне еозинофилије јесу: инвазија ткива паразитима, алергијска и инфла-
маторна стања, малигне болести (табела 1).

Примарна еозинофилија је класификована у две категорије: клонална и 
идиопатска. Клонална еозинофилија има цитогенетске промене и алтерације 
ћелија костне сржи, као што су акутна и хронична леукемија. Идиопатска ео-
зинофилија се дијагностикује методом искључивања (2).

Зрели еозинофили имају билобарно једро и мноштво црвених гранула. У 
гранулама се налазе катјонски протеини (главни базни протеин, еозинофилни 
катјонски протеин, неуротоксин и пероксидаза), цитокини (IL-5 и фактор ту-
морске некрозе) и липидни медијатори (леукотријен C4).

Хемокини (еотаксин, тромбоцитни активирајући фактор) и ендотелни ад-
хезиони молекули значајни су за кретање и рециркулацију еозинофила (3).

Протеини еозинофилних гранула су медијатори токсичног дејства на 
микроорганизме (паразитe, протозое, бактерије и вирусе) и хумана ткива (ми-
окардитис, пнеумонитис, дерматитис, неуропатија и васкулитис). Плућа и ди-
гестивни тракт садрже највећи број еозинофила. Продукти еозинофила доводе 
до инфламације и десквамације респираторног епитела у току астме. Липид-
ни медијатори, као што су леукотријени индукују вазоконстрикцију и хипер-
секрецију мукуса. Повећање броја еозинофила у крви обично је иницијални 
знак еозинофилних поремећаја.
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Табела 1. Најчешћи узроци еозинофилије
I ФАМИЛИЈАРНА: породична еозинофилија
II СТЕЧЕНА:
Секундарна

Алергијска стања: астма, поленска грозница, преосетљивостт на лекове и храну, 
ангиоедем, атопијски дерматитис 
Кожне болести: пемфигус и друге
Паразитарне болести: цревни паразити, scabies, токсокаријаза
Инфекције: бактеријске и вирусне
Аутоимунска инфламаторна стања: саркоидоза, васкулитис, инфламаторне 
болести црева
Малигне болести: метастатски тумори и хочкински лимфоми

Примарна
Клоналне (акутна леукемија, еозинофилна леукемија, мијелодисплазни синдром)
Идиопатске (Хипереозинофилни синдром − Лефлеров синдром)

Према: Tefferi A. (1).

Фамилијарна еозинофилија је ретка и генетички условљена. Наслеђује се 
аутозомно-доминантно. Мутација хромозомског региона 5q31-33 доводи до 
синтезе еозинофилних фактора раста, IL-3, IL-5 и гранулоцитно-макрофагног 
фактора стимулације колонија. Еозинофилија је умерена и лакшег степена у 
односу на хипереозинофилни синдром.

Стечена секундарна еозинофилија настаје најчешће због инвазије ткива 
паразитима, као што су висцерална токсокара и трихинела. Интестинални па-
разити су врло чест узрок еозинофилије, те је најлакше искључити прво тај 
узрок. Ехинококоза је праћена еозинофилијом кад дође до оштећења цисте. 
Поред хелмината, еозинофилију индукују и протозое. Ретко је еозинофилија 
придружена бактеријској инфекцији (Вorrelia) или вирусној (вирус хумане 
имунодефицијенције) (4). 

Неинфективни узроци секундарне еозинофилије могу бити лекови, као што 
су сулфонамиди, карбамазепин и соли злата. Токсини у току синдрома токсичног 
шока, такође могу довести до еозинофилије. Алергијске болести, као астма, ато-
пијски дерматитис или пулмонална аспергилоза праћене су порастом еозинофи-
ла. Различите кожне болести доводе до еозинофилије, а то су, поред поменутог 
атопијског дерматитиса, екцем, пемфигус и токсична епидермална некролиза. 

Аутоимунска инфламаторна обољења као што су васкулитис, Вегенерова 
грануломатоза, ангиолимфоидна хиперплазија, булозни пемфигоид, еозино-
филни фасциитис, системска склеродермија, саркоидоза и инфламаторне бо-
лести црева увек су праћене еозинофилијом. Малигне болести у којима ео-
зинофили нису део малигног клона су хочкински и нехочкински лимфоми и 
метастатски карциноми.

Ендокрине болести, као што је Адисонова болест наводе се као етиолошки 
фактор еозинофилије. 
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Идиопатски хипереозинофилни синдроми могу да имају акутни или хро-
нични, бенигни или фатални ток. У бенигне облике овог синдрома спада про-
лазни Лефлеров синдром са плућним инфилтратима еозинофилних грануло-
цита, који спонатано ишчезавају након једног месеца. Озбиљнији облик овог 
синдрома чини хронична еозинофилна пнеумонија која је праћена инфектив-
ним синдромом и губитком у тежини. У фаталне облике идиопатских хиперео-
зинофилних синдрома спадају дисеминована болест везивног ткива са еозино-
филијом и еозинофилна леукемија. У овим облицима еозинофилије примењују 
се интерферон, иматиниб месилат и цитостатици (5).

У диференцијалној дијагнози еозинофилије потребно је узети добру анам-
незу болести, податке од путовању у ендемска подручја и детаљно уочити 
симптоме. Треба извршити анализу столице на интестиналне паразите, серо-
лошке тестове, анализу спутума, рентгенски снимак плућа, ендоскопију црева 
и друге анализе у складу са клиничким манифестацијама. Након базичних ла-
бораторијских анализа могу се учинити и цитогенетске анализе, као и преглед 
костне сржи, имухистохемијске анализе, ако се сумња на неинфективну при-
марну еозинофилију. У свакодневној педијатријској пракси најчешће су умере-
не, секундарне еозинофилије. 
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13.4. СПЛЕНОМЕГАЛИЈА

Дејан Шкорић, Срђа Јанковић
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Медицински факултет, Универзитет у Београду

Спленомегалија означава увећање слезине. Као што је још 1908. године при-
метио Вилијем Ослер, то је готово увек секундарни феномен и може да се јави у 
склопу широког спектра патолошких стања. Због тога дијагностички приступ код 
детета са спленомегалијом мора да буде систематичан и темељан, како би се до 
дијагнозе дошло благовремено и уз рационалну употребу дијагностичких тестова.

Приликом ултрасонографског прегледа као мерило величине слезине узи-
ма се краниокаудални пречник слезине, који је у доброј корелацији са њеном 
запремином. Притом се користе одговарајуће таблице референтних вредности 
дефинисане према телесној висини. Показатељ спленомегалије је и антеропосте-
риорна димензија слезине која премашује две трећине растојања између предњег 
и задњег трбушног зида (1).

Потенцијални узроци спленомегалије обухватају инфективне болести, урођене 
анемије и хронична стања хемолизе, застој у портном венском крвотоку, системске 
запаљењске болести, метаболичка обољења (болести накупљања) и хематолошке 
малигне болести, као и неке од примарних имунодефицијенција и аутоинфлама-
торних болести. У нашем поднебљу, најчешће инфективне болести које доводе 
до спленомегалије јесу инфективна мононуклеоза и вирусни хепатитис. Сплено-
мегалија је такође саставни део клиничке слике бруцелозе, токсоплазмозе, цито-
мегаловирусне болести, висцералне лajшманиoзе (кала-азара), али и бактеријске 
сепсе. Свакако ваља имати на уму да постоје и многи други, знатно ређи, интраце-
луларни патогени микроорганизми који могу да изазову спленомегалију, као што 
су рикеције и сродни организми, међу којима је у нашем региону најзаступљенија 
Coxiella burnetii (изазивач Q грознице). Од урођених дефеката еритроцита у склопу 
којих се јавља спленомегалија, код нас се најчешће срећу хередитарна сфероцитоза 
и бета-таласемије, а међу болестима накупљања је најчешћа Гошеова болест. Кли-
ничка слика акутне леукемије по правилу обухвата спленомегалију, а ова је често 
присутна и код многих лимфома, када, што је нарочито важно, може да се јави 
као доминантни или чак изоловани знак при презентацији. Аутоимунске болести 
као што је системски еритемски лупус, такође су често праћене спленомегалијом. 
Многе примарне имунодефицијенције одликују се израженим увећањем слезине 
(аутоимунски лимфопролиферативни синдром, Х-везани лимфопролиферативни 
синдром, једна подгрупа болесника са обичном варијабилном имунодефицијен-
цијом). Спленомегалија је присутна и у клиничкој слици саркоидозе, а често прати 
и системски јувенилни артритис и друге аутоинфламаторне болести (1, 2).
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Спленомегалија је саставни део хемофагоцитне лимфохистиоцитозе (ХЛХ), 
запаљењског стања које се одликује неконтролисаном стимулацијом макро-
фага и лучењем екстремних количина проинфламаторних цитокина. Може се 
јавити као примарна и секундарна, која се јавља на терену инфекције, аутои-
мунског обољења или малигнитета. Рано препознавање ХЛХ је од изузетног 
значаја, јер је морталитет веома висок, а изгледи преживљавања зависе од брзе 
имуносупресивне терапије (3).

Многе болести код којих се среће спленомегалија праћене су повишеном телес-
ном температуром и општим запаљењским синдромом. Присуство жутице може 
да укаже на вирусни хепатитис или хемолизу. Прегледом усне дупље, палпацијом 
јетре и лимфних чворова, може се поставити сумња на инфективну мононуклеозу. 

За диференцијалну дијагнозу спленомегалије веома је важно да ли је она 
изолована или удружена са хепатомегалијом и/или лимфаденопатијом. Ком-
плетна крвна слика са леукоцитном формулом је неопходна како би се утвр-
диле промене подстакнуте инфекцијом, или постојање цитопенија (анемија, 
леукопенија, тромбоцитопенија). Цитопеније, укључујући и панцитопенију, 
могу бити знак хиперспленизма, или пак манифестација основног обољења. 
Обавезан је микроскопски („ручни“) преглед крвног размаза који омогућује 
сагледавања морфологије крвних ћелија. При сумњи на хемолизу, обавезно се 
томе придодаје испитивање броја ретикулоцита и Кумбсов тест. Иницијална 
лабораторијска обрада детета са спленомегалијом подразумева и мерење за-
паљењских параметара (седиментација еритроцита, Ц-реактивни протеин, 
фибриноген), трансаминаза у серуму, билирубина, мокраћне киселине и лак-
тат-дехидрогеназе, као и стандардни преглед мокраће.

Уколико се на крвном размазу уоче морфолошки атипични лимфоцити, 
дијагноза инфективне мононуклеозе се потврђује серолошким Паул-Бунело-
вим тестом или претрагом на специфична антитела на Епштајн-Баров вирус 
(4). Такође се изводе серолошки тестови на цитомегаловирус и вирусе хепати-
тиса Б и Ц, премда су последњи екстремно мало вероватни узрочници сплено-
мегалије у одсуству хепатомегалије. Други микробиолошки тестови изводе се у 
зависности од клиничког налаза и локалне епидемиолошке ситуације.

Уколико се на основу клиничког прегледа и иницијалних лабораторијских 
анализа не постави дијагноза, као и уколико су присутни знаци који би укази-
вали на хематолошка обољења, индикована је дијагностичка аспирација кост-
не сржи. Преглед костне сржи има значаја у разлучивању да ли су присутне 
цитопеније последица хиперспленизма или пак неког обољења које омета хе-
матопоезу, као и у постављању сумње на хемофагоцитну лимфохистиоцитозу 
и у откривању Гошеове болести.

Скрининг аутоимунских болести обухвата испитивање антинуклеарних 
антитела, антитела на цитоплазму неутрофила, реуматоидног фактора, нивоа 
и класа имуноглобулина у серуму, као и компоненти система комплемента Ц3 
и Ц4. Могућност постојања саркоидозе проверава се нативном радиографијом 
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грудног коша и одређивањем концентрације ангиотензин-конвертујућег ензи-
ма. Код изоловане спленомегалије или спленомегалије праћене хроничним или 
рекурентним фебрилним стањем непознатог узрока, потребна је евалуација 
могућности постојања неке од примарних имунодефицијенција, као и евенту-
ална испитивања у правцу аутоинфламаторних болести (5, 6).
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13.5. ВАКЦИНАЦИЈА ПОСЛЕ ЛЕЧЕЊА РАКА 
И ТРАНСПЛАНТАЦИЈЕ МАТИЧНИХ 
ЋЕЛИЈА ХЕМАТОПОЕЗЕ

Драгана Вујић
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије 
„Др Вукан Чупић”, Београд
Медицински факултет, Универзитет у Београду

Вакцинација болесника са секундарном имунодефицијенцијом посебно је 
значајна јер је реч о осетљивој популацији са високим ризиком од озбиљних 
инфекција изазваних различитим агенсима, а које се могу ефикасно превени-
рати вакцинацијом.

У последње три деценије постигнут је значајан успех у лечењу деце оболеле 
од рака захваљујући мултидициплинарном приступу, примени комбиноване хе-
миотерапије и/или радиотерапије, трансплантације матичних ћелија хематопо-
езе и бољој потпорној терапији. Међутим деца са малигним болестима или деца 
код које је урађена трансплантација матичних ћелија хематопоезе у високом су 
ризику од инфекција због појаве секундарне имунодефицијенције. Хуморални 
и целуларни имунитет могу бити супримирани самом болешћу, примењеном 
комбинованом хемиотерапијом и/или радиотерапијом или имуносупресивном 
терапијом после алогене трансплантације матичних ћелија хематопоезе (1). 

Врста и интензитет примењене хемиотерапије, као и узраст болесника, две 
су најважније варијабле које одређују степен и дужину трајања имунодефи-
цијенције по завршетку терапије. Протоколи који укључују циклофосфамид, 
аналоге пурин-нуклеотида или кортикостероиде су изразито имуносупре-
сивни јер значајно нарушавају функцију лимфоцита. С друге стране, имуно-
супресиван ефекат винкристина и актиномицина-Д је минималан. Најдубља 
и најдужа секундарна имунодефицијенција се налази после трансплантације 
матичних ћелија хематопоезе, како због примене високих доза циклофосфами-
да или озрачивања читавог тела у режиму кондиционирања, тако и због функ-
ционалног хипосленизма или аспленије, као и атрофије тимуса, посебно због 
примењеног озрачивања читавог тела (2).

Дубок степен имуносупресије постоји код болесника који добијају ком-
биновану хемиотерапију или хемио- и радиотерапију ради лечења малигног 
обољења, кортикостероиде дуже од 14 дана у дози већој од 2 mg/kg/дан, ан-
тагонисте TNF-α или ритуксимаб. Степен имуносупресије и дужина трајања 
имунодефицијенције после трансплантације матичних ћелија хематопоезе 
зависе од типа трансплантације (аутологна или алогена), донора (идентични 
сродни давалац или несродни идентичан или сродни делимично подударни), 
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извора матичних ћелија (из костне сржи, периферне крви или крви пупчани-
ка) и посттрансплантационих компликација, као што је болест калем против 
домаћина, што захтева примену имуносупресивне терапије. Блажи степен 
имунодефицијенције постоји код болесника који добијају мање од 2 mg/kg/дан 
кортикостероида и то краће од 14 дана, метотрексат у дози ≤ 0,4 mg/kg/недељ-
но, азотиоприн ≤ 3 mg/kg/дан или 6-меркаптопурин ≤ 1,5 mg/kg/дан (3).

Код деце са малигним болестима хематопоезног система неадекватан ће-
лијски одговор може бити последица продужене мијелосупресије, посебно 
гранулоцитопеније, или нарушене функције лимфоцита или НК ћелија. Код 
пацијената са акутном леукемијом аберантна диференцијација и пролифера-
ција малигно трансформисаних лимфоидних или мијелоидних прогенитора 
може утицати на адаптивни имуни систем и довести до неадекватног ства-
рања антитела на вакциналне антигене. Узраст детета у време постављања 
дијагнозе и започињање вакцинације утиче на способност имунског система 
да ствара протективна антитела на вакцине против вирусних и бактеријских 
инфекција. Код одојчади и мале деце, током лечења од малигних болести, 
може да се јави значајан губитак титра антитела стечених претходном вакци-
нацијом и да секундарна имунодецифијенција буде присутна и више од годи-
ну дана по завршетку лечења. Опоравак броја и функције Б ћелија, плазма ће-
лија, НК ћелија и нивоа имуноглобулина очекује се 6 месеци после завршетка 
хемиотерапије, док је опоравак броја и функције Т лимфоцита спорији. Код 
20-50% деце број CD4+ Т ћелија је снижен 9-12 месеци после завршетка хе-
миотерапије (4).

Неживе вакцине које садрже токсоиде, протеинске субјединице, бактеријс-
ке антигене или имуногене протеине добијене рекомбинантном технологијом 
у принципу нису контраиндиковане током хемиотерапије. У ову групу спадају 
вакцине против тетануса, дифтерије, пертусиса, полиомијелитиса, хепатитиса 
Б, инфлуенце, хемофилуса, пнеумока и менингокока. Вакцина против хуманог 
папилома вируса припада овој групи, али због недовољних сазнања о примени 
код имунодефицијентних особа, још увек се не препоручује. Примена неживих 
вакцина током хемиотерапије праћена је стварањем субоптималне количине 
антитела, што је и ограничавајући фактор за примену током хемиотерапије. 
Да бисмо заштитили болеснике против инфекција које се могу превенирати 
вакцинацијом, морамо да имамо информацију које је вакцине према кален-
дару вакцинације болесник добио пре започињања хемиотерапије. Препорука 
је да болесници који нису комплетно вакцинисани буду вакцинисани после 
постављања дијагнозе. Живе, атенуисане вакцине су контраиндиковане током 
лечења и 3-6 месеци после завршетка лечења, пошто постоји ризик од дисе-
минације инфекције изазване вакциналним сојем. Примена инактивисаних и 
рекомбинантних вакцина се не препоручује у првих 3-6 месеци по завршетку 
терапије због могућег лошег имунског одговора на примењену вакцину и ста-
варања неадекватног титра антитела (1,4).
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У више студија је показано да после трансплантације матичних ћелија хе-
матопоезе долази до губитка протективног имунитета који је створен претход-
ном имунизацијом. Уколико се не спроведе ревакцинација после трансплан-
тације матичних ћелија хематопоезе, у наредних 1-10 година опада титар ан-
титела на патогене као што су: тетанус, полио, мале богиње, заушке и рубеола. 
Функционални неутрофили, моноцити и НК ћелије јављају се 2-3 недеље после 
трансплантације матичних ћелија хематопоезе, али је опоравак Т и Б лимфо-
цита веома спор. Опоравак Б лимфоцита траје 3-12 месеци, а CD4+ Т лимфо-
цита 6-9 месеци после трансплантације. Уколико је присутан хронични облик 
болести калема против домаћина, опоравак имуног система после трансплан-
тације матичних ћелија хематопоезе може трајати годинама. После аутологне 
трансплантације опоравак имуног система је знатно бржи него после алогене 
трансплантације, поготово ако је компликована тешким и раширеним форма-
ма болести калема против домаћина (4). 

Примена инактивисаних вакцина после трансплантације матичних ћелија 
хематопоезе сме се започети после 6 месеци од учињене трансплантације, а жи-
вим вакцинама, као што је ММР, не пре пуна 24 месеца после трансплантације 
и то под условом да је постигнут опоравак имунског система (5). 
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14.1. ГЕНЕТИЧКИ АСПЕКТИ И ИСХОД ЛЕЧЕЊА 
КОД ДЕЦЕ СА КОНГЕНИТАЛНОМ 
АДРЕНАЛНОМ ХИПЕРПЛАЗИЈОМ

Мирјана Кочова, Виолета Анастасовска
Универзитетска Клиника за дечје болести, Скопље, Македонија
Медицински факултет, Универзитет у Скопљу

УВОД

Конгенитална адренална хиперплазија (KАХ) је у центру ендокринолошких 
истраживања задњих година због још увек инсуфицијентне терапије и незадо-
вољавајућег исхода болести. KАX је најчешће (око 95% случајева) последица генске 
мутације CYP21A2 гена лоцираном на кратком краку хромозома 6 која доводи до 
поремећаја нивоа ензима 21 хидроксилазе. Болест је рецесивно наследна те је по-
требно да особа буде хомозигот или сложени хетерозигот за неке од бројних му-
тација. Клинички се манифестује у два различита облика и то: класична форма и 
касна, блажа форма болести. Класична форма се даље класификује у облик са гу-
битком соли (salt wasting – SW) и облик једноставне вирилизирајуће форме (simple 
virilizing – SV). Касна форма (late onset – LO) се јавља најчешће у току адолесценције 
и у млађем адултном добу. Инциденција болести је ниска и износи око 1: 14 000 за 
класичне форме, док су касне форме чешће (око 1:1700), али је инциденција разли-
чита у различитим областима света. Постоји корелација генотипа са фенотипом па 
се мутације повезане са КAХ-ом класификују у тешке или null мутације, са потпу-
ним недостатком ензима 21 хидроксилазе, средње, које узрокују умањену активност 
ензима и лаке, које омогућују синтезу задовољавајуће количине ензима у распону 
20-70% нормалних вредности. Најтеже мутације се углавном јављају код SW форме 
болести, док су друге форме болести узроковане комбинацијама тешких, средњих и 
лаких мутација (1,2). Познато је да су поједине од мутација повезане са изразитијом 
вирилизацијом. Мутације су различите у различитим популацијама (Графикон 1).

Графикон 1. Приказана је учесталост различитих мутација код Македонаца, 
Срба и становника Средње Европе (3).

мутација %
IVS2 37,7
Q318X 10,4
R326W 1,9
I172N 3,8
P30L 17,9
V281L 4,7
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Недостатак ензима 21-хидроксилазе због генских мутација узрокује пре-
кид у ланцу синтезе гликокортикоида и минералокортикоида, а консекутивно 
нагомилавање 17-ОН прогестерона узрокује, алтернативним метаболичким 
путем, повећану синтезу андрогена, што се манифестује тешком клиничком 
формом болести у неонаталном периоду, придруженом са губитком соли и 
амбивалентним спољашњим гениталијама код девојчица, а вирилизацијом и 
пигментацијом гениталија код мушке новорођенчади. Код лакших форми, због 
присуства одређене количине ензима, клиничка слика није алармантна.

Клиничке и генетске манифестације болести су приказане у Табели 1.

Табела 1. Главне клиничке манифестације и мутације код различитих форми КАХ
Форма Девојчице Дечаци Мутације

SW Амбивалентне
гениталије

Повећане гениталије 
са пигментацијом

IVS2, Q318 X, del 8bp, del

R356W
Тешка дехидратација

Хипогликемија
Ацидоза

SV Клиторомегалија Вирилизација I172N, P30L, IVS2
Превремена адренарха

LO Хиперандрогенизам V281L
SW, salt waisting; SV, simple virilizing; LO, late onset

ДИЈАГНОСТИЧКИ ПРИСТУП

Значајни број европских земаља користи скрининг за рано откривање 
КAХ-a. Карактеристике овог скрининга су да постоје стандарди за децу раз-
личите гестационе старости, које се морају узети у обзир код интерпретације 
резултата, те да сензитивност није максимална због великог броја лажно по-
зитивних резултата и потребе понављања, што доводи у питање однос cost-
benefit скрининга у земљама са малим бројем рађања и слабом економијом. Де-
финитивна дијагноза се и код скринираних и код нескринираних поставља на 
основу клиничког прегледа и лабораторијских анализа. 

Код класичне форме, девојчице имају амбивалентност спољашњих генита-
лија, а до краја првог месеца се манифестује синдром губитка соли са тешком де-
хидратацијом, метаболичком ацидозом и хипогликемијом. Анализа електролита 
даје драгоцене податке о слици хипоалдостеронизма са веома повишеним вред-
ностима калијума и веома ниским вредностима натријума, што је специфичан 
налаз. Повећане вредности 17-OН прогестерона у серуму, високи ниво тестосте-
рона и повишене вредности ACTH такође су индикативни. Код једноставне ви-
рилизирајуће форме изостаје губљење соли, али је присутна вирилизација. Код 
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SV форме, дијагностичке вредности 17-OНР су увећане, док се код лакших касних 
форми добију нормалне вредности 17-ОН прогестерона, те је неопходно урадити 
стимулациони тест помоћу AСТН који је златни стандард за дијагнозу (1,2).

ГЕНЕТИЧКА АНАЛИЗА

Налаз мутација је крајња потврда дијагнозе, што је значајно и за генетичко са-
ветовање породице у вези са будућим потомством. Постоји више метода за моле-
куларну дијагнозу од којих неке су рутински клинички употребљиве (polymerase 
chain reaction/amplification creation restriction site или PCR/ACRS и MLPA или multiple 
ligation primer analysis), док су друге истраживачке (next generation sequencing) и ко-
ристи се за откривање веома ретких мутација. Ми користимо PCR/ACRS метод 
којим се открива 9 најчешћих мутација, а засебно анализирамо још и делеције, 
обухватајући око 80% најчешћиих мутација. Овим приступом имамо релативно 
мали проценат некомплетно анализираних пацијенаата.

ТЕРАПИЈА

Код SW форме терапија је ургентна, инфузијом физиолошког раствора, 
давањем хидрокортизона или декортина, регулацијом гликемије и ацидозе. 
После збрињавања ургентног стања, терапија се наставља хидрокортизоном у 
дози одржавања (15-20 mg/m2), подељено у најмање 3 дозе и флудрокортизо-
ном у дози од 0.1 mg подељеној у три појединачне дозе. Код SV форме терапија 
хидрокортизоном је задовољавајућа у току препубертетског периода. Новији 
подаци из литературе указују да и код ове форме флудрокортизон има повољ-
не ефекте јер омогућава смањивање дозе хидрокортизона и побољшава мета-
боличку контролу.

Деца се прате свака 3-4 месеца и контролише се 17-ОНР, електролити, тес-
тостерон, а код SW форме и ренинска активност (4).

СПОРЕДНИ ЕФЕКТИ ТЕРАПИЈЕ

Титрирање дозе хидрокортизона у деце са КAХ-ом није нимало лако, пре све-
га због потребе честог давања лека, а затим и због споредних ефеката терапије 
хидрокортизоном (5). Велике студије указују на успешно одржавање нивоа 17-
ОНР у само око 30% адолесцената и одраслих са КАХ-ом. Код адолесцената је 
разлог непридржавање упутстава и пропуштање доза, избегавање метаболичке 
контроле, јер интерферира са спортским активностима и сл. Код девојчица, глав-
ни разлог инсуфицијентне метаболичке контроле је повећање телесне масе. Оба 
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пола имају и психолошке проблеме са спровођењем терапије. Гојазност је честа 
код третираних пацијената због терапије хидрокортизоном, а увећана тежина 
захтева веће дозе, те се злокобни круг затвара (4,5). Гојазност код адолесцената са 
КАХ-ом носи са собом све компликације, почевши од гликозне интолеранције, 
хипертензије, масне јетре, па све до кардиоваскуларних проблема касније у жи-
воту. Полицистични оваријуми и олигоаменореја су честа компликација. Дефи-
цит раста је такође позната компликација. Субоптимална метаболичка контрола 
води ка хиперандрогенизму са консекутивним раним пубертетом, хирзутизмом 
и превременом завршавању раста, a убрзање и надокнада (growth spurt) у пубер-
тету обично изостане. Због тога велика већина пацијената со КАХ-ом не достиг-
ну предвиђену и очекивану адултну висину (4,5).

ФЕРТИЛНОСТ

Сексуална оријентација

Мушка деца са КAХ-ом немају идентификационих проблема, док су девој-
чиице због in utero увећаног тестостерона и пренаталног утицаја тестостерона 
на мождане рецепторе често мушкобањасте у детињству, склоне агресивним 
спортовима, а сексуална дисфорија је честа у току пубертета. Хомосексуалност 
је такође чешћа код ових девојчица.

Стерилитет

Код класичне форме КАХ-а стерилитет је чест због хиперандрогенизма, 
поремећене овулације, поремећених нивоа хормона али и измене либида и 
сексуалне оријентације (6,7). Ипак, уколико се реше да имају потомство, мла-
де жене са КАХ-ом имају добре могућности за плодност класичним методама 
лечења стерилитета, али и применом инсеминације и in vitro фертилизације. 
Треба напоменути да свака од ових техника тражи најпре солидну регулацију 
хормона одговарајућом терапијом. Уколико затрудне, жене са КAХ- ом имају 
нормалну трудноћу и обично рађају здраву децу. Изузетак су жене са мута-
цијама које изазивају јаку вирилизацију, код којих је концепција немогућа 
чак и употребом асистиране фертилизације. Такав пример су хомозиготне 
мутације P30L (8). 

Фертилитет код мушкараца зависи од појаве TART-а (testicular adrenal rest 
tumor). Значајан проценат мушке деце са КAХ-ом развије TART (9). Сматра се 
да тестис код већине мушке деце садржи мали број адреналних ћелија око хилу-
са, које могу бити стимулисане на хиперплазију уколико је ниво АЦТН висок, 
што је уобичајено код деце са КAХ-ом, те је TART билатералан. Ова хиперпла-
зија зависи у извесној мери од типа мутације, те је чешћа код носилаца тешких 



14. Ендокринологија

257

мутација, али неколико аутора је показало да и лакше мутације могу узроко-
вати TART (9,10). Такође се извештава да је лоша метаболичка контрола један 
од утицајних фактора. Ипак, не постоје уједначени ставови, јер се извештава и 
о солидно регулисаним пацијентима са TART-ом. Новији радови описују поја-
ву TART-a и код млађе деце, најмање је узраста 4 године. Код волуминозних 
TART лезија спермограм је знанто поремећен, а фертилност је компромитова-
на. Терапија TART-a се састоји у ригидној метаболичкој контроли, повећањем 
доза хидрокортизона и пролонгираним давањем флудрокортизона. Доказано 
је смањење волумена TART-a повећањем доза хидрокортизона, али резултати 
нису трајни, јавља се погоршање после смањења терапијске дозе. Увек треба ис-
кључити и тумор Leidig-ових ћелија. Не постоје међународна усаглашеност или 
протоколи по овом питању, а њихова израда је неопходна.

ЕСТЕТСКИ ПРОБЛЕМИ

Низак раст, гојазност, акне и хирзутизам су значајни проблеми код пације-
ната са КAХ-ом.

ЗАКЉУЧАК

И поред дугогодишњег искуства са дијагностиком и лечеењем КAХ-a, није 
постигнут задовољавајући успех дугогодишње контроле. Терапија и даље по-
казује штетне нуспојаве, а фертилност и поред великих достигнућа асистиране 
фертилизације зависи од компликација болести, као што је хиперандрогенизам 
код жена и TART код мушкараца.
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14.2. ПРЕМАТУРНА ТЕЛАРХА И АДРЕНАРХА

Силвија Сајић
Универзитетска дечја клиника, Београд
Медицински факултет, Универзитет у Београду

ПРЕМАТУРНА ТЕЛАРХА

Прематурна теларха, која означава појаву пораста дојки код девојчица пре 
8. године, релативно је честа појава у ендокринолошкој амбуланти. Најчешће 
се јавља у другој години живота, но код неких девојчица постоји од рођења. 
У том случају највероватније је у питању другачији патофизиолошки механи-
зам: последица плиме фоликулостимулирајућег хормона (FSH) и лутеинизи-
рајућег хормона (LH) настале због наглог прекида негативне повратне спреге, 
тј. утицаја мајчиних естрогена постпартусно и током целе прве године живота. 
Превремена теларха се може ређе јавити и после 6. године, када ју је тешко 
разликовати од превременог пубертета. Развој дојки је најчешће означен као 
Б2 по Танеру (1-3).

Етиологија прематурне телархе је непозната. У појединим случајевима мала 
оваријална циста може транзиторно да секретује естрогене. Једна од претпо-
ставки је превремена активација хипоталамо-хипофизно-гонадне осовине са 
ефектом само на FSH. Раст дојки може да буде једностран или обостран, са ци-
кличном варијацијом (бујање и повлачење код преко 80% девојчица које имају 
превремену теларху). Овај поремећај је узрокован доминацијом секреције FSH 
над LH (у препубертетском периоду), те развојем оваријалних цисти (укупно 
1-3) које започињу секрецију естрогена.

Природан ток овог поремећаја је бениган и промене регредирају за при-
ближно две године или, што је ређе, настављају се појавом нормалног пубер-
тета у очекиваном узрасту (када треба бити посебно обазрив при постављању 
дијагнозе). Пубисна и аксиларна маљавост су одсутне, коштано сазревање је 
нормално (одговара хронолошком добу), годишњи прираст у телесној висини 
је испод 7 цм, дефинитивна висина није угрожена и појава менархе настаје као 
у нормалном пубертету (1,2).

Од лабораторијске дијагностике навешћемо да су нивои FSH, LH и естро-
гена нормални, али да је скок FSH при извођењу теста помоћу гонадотропин 
рилизинг хормона (GNRH) виши од очекиваног, а неки аутори налазе и нешто 
више базалне вредности FSH за узраст. Ултрасонографским прегледом можемо 
открити мањи број циста јајника, величине испод 9 мм, са малим, претпубертет-
ским утерусом. Код неких девојчица, ипак, увећање дојки може бити удружено 
са ефектима системског деловања естрогена (2), те долази до извесног убрзања 
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раста и сазревања скелета, а ехосонографски преглед оваријума и утеруса може 
открити увећање веће од очекиваног за узраст. Такво клиничко стање се назива 
атипична теларха. Од централног превременог пубертета се разликује по спон-
таној регресији. Ова атипична варијанта превремене телархе показује клиничке, 
лабораторијске, ултрасонографске и ауксолошке карактеристике између према-
турне телархе и централног превременог пубертета (2). Код око 14% девојчи-
ца прематурна теларха прогредира у централни превремени пубертет (3). Код 
већине девојчица настаје тек минимална прогресија промена до доба типичног 
за почетак пубертета. Ипак, појава прематурне телархе код девојчица старијих 
од 3, а посебно 6 година, често је узрокована стањима која захтевају пажљиво 
испитивање и диференцијалну дијагнозу у односу на почетак превременог цен-
тралног пубертета (2,3).

Значајне студије бразилских аутора (4,5) указују да су вредности LH током 
високо сензитивног GNRH теста више од 4,5 иј/л индикативне за почетак саз-
ревања хипоталамо-хипофизно-гонадне осовине и почетак централног пре-
временог пубертета. Вредности LH између 3,5-4,5 иј/л, тзв. граничне вреднос-
ти, захтевају даље праћење девојчица са превременом телархом.

Закључујемо да је прематура теларха код девојчица најчешће бенигно 
стање, али се препоручује амбулантна контрола на 6 месеци. 

ПРЕМАТУРНА АДРЕНАРХА

У овом поремећају у питању је појава пубисне или аксиларне маљавости пре 
8. године код девојчица, односно пре 9. године код дечака, без других знакова 
пубертета. У основи, долази до тзв. биохемијске адренархе која доводи до посте-
пеног пораста андреналних андрогена. Појам биохемијске адренархе означава 
сазревање и активност зоне ретикуларис надбубрега, које претходи клиничкој 
појави превремене адренархе. Матурација зоне ретикулрис почиње већ око 5-6 
године. Зона ретикуларис производи делта-5 стероиде, пре свега дехидроепиа-
ндростерон (DHEA), и дехидроепиандростеронсулфат (DHEAS) (1,2,6,7). 

Kлинички се прематурна адренарха јавља, како је наведено, са знацима пу-
бисне и/или аксиларне маљавости, понекад са мирисом зноја одраслих особа, 
масном косом и мањим акнама. Појава маља код девојчица је на монс пубису 
и лабија мајора, а код дечака у скроталној регији. Чешће се јавља код девојчи-
ца у односу на дечаке (9:1). Осим повећене продукције DHEA и DHEAS, услед 
поменутог сазревања зоне ретикуларис, повећано је и лучење андростендиона, 
17-хидроксипрогестерона и 17- хидроксипрегненолона. Kоштано сазревање 
одговара хронолошком, или је лако убрзано, деца могу бити нешто виша у 
односу на вршњаке (2). Вредности андрогених стероида су обично упореди-
ве са онима код деце у раним стадијумима нормалног пубертета. (2,7) Серум-
ски нивои DHEAS су приближни стадијуму развоја пубисне и/или пазушне 



14. Ендокринологија

261

маљавости. Нивои тестостерона у серуму и андростенедиона су близу горње 
границе нормалних вредности. Скелетно сазревање у превременој адренархи 
није значајније убрзано, а разлика између скелетног сазревања и хронолошког 
узраста је већа од једне године. Највећи број деце достиже адултну висину која 
је у складу са средишњом висином родитеља. 

Ово стање захтева пажљиво клиничко и ауксолошко праћење, без терапије. 
Међутим, појава једног или више знакова системског андрогеног ефекта (значај-
но убрзање раста, увећање клиториса или фалуса, убрзано скелетно сазревање, 
повећање пубисне маљавости, промена каракеристика) указује на атипичну пре-
матурну адренарху. Обавезно је учинити тест помоћу ACTH у циљу одређивања 
концентрације 17-ОН прогестерона, како би се открила евентуална некласична 
форма конгениталне адреналне хиперплазије (KАХ) са дефицитом 21-хидрокси-
лазе. Половина девојчица са превременом адренархом има нормалне вреднос-
ти адреналних андрогена, па се код њих може претпоставити да је реч о хипер-
сензитивности фоликула длаке на стероидне хормоне. Бројне епидемиолошке 
студије говоре да је преваленција некласичне форме KАХ присутна код 6-40% 
деце са превременом адренархом (2,6,7). Нивои гонадотропина, базално и по-
сле стимулације помоћу GNRH, су нормални, уколико нема развоја централног 
превременог пубертета. У случају убрзаног развоја пубисне длакавости, пораста 
клиториса и пениса, треба имати на уму и појаву тумора надбубрега или гонада, 
те учинити преглед и магнетском резонанцијом. Тада постоје и високе вреднос-
ти адреналних андрогена, или тестостерона. Скорашњи резултати указују да је 
око 40% девојчица са знацима прематурне адренархе у детињству, после пубер-
тета развило функционални оваријални хиперандрогенизам. Механизам који 
повезује хиперинсулинемију, прематурну адренарху и оваријални хиперандро-
генизам није још јасан, али се може говорити о раном генетичком и интраутерус-
ном пореклу, као што је интраутерусни застој раста. Ибанез (8) потврђује значај-
но нижу порођајну масу код девојчица са превременом адренархом и каснијим 
развојем оваријалног хиперандрогенизма, коју не налазе и други аутори (6-9). 

Kлинички и биохемијски налази код прематурне адренархе највероватније 
имају заједнички узрок у раном излагању фетуса слабој нутрицији која води 
ка каснијој промени метаболизма инсулина и распореда масти у телу (хипо-
теза тзв. штедљивог фенотипа). Ови болесници имају велики ризик од развоја 
гојазности, поремећаја липида, синдрома полицистичних оваријума касније у 
животу и зато захтевају озбиљно клиничко праћење (6-9). Повезаност појаве 
превремене адренархе, каснијег развоја оваријалног хиперандрогенизма, PCOS 
(синдром полицистичних оваријума) и метаболичког синдрома је посебно проу-
чавана у појединим етничким групама (Хиспано и Афроамериканаца, Шпанаца). 
Код девојчица са превременом адренархом у овим етничким групама је уочена 
хиперинсулинемија, инсулинска резистенција, смањена вредност IGFBP-1 и по-
вишене вредности IGF-1, PAI-1, акантозис нигриканс, хирзутизам, гојазност, не-
правилност менструалног циклуса, склоност ка дијабетес мелитусу типа 2 (6-9).
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Важно је код деце под ризиком одржавати нормалну телесну масу применом 
здравих животних стилова. Примена метформина, лекова који утичу на инсу-
линску сензитивност и оралних контрацептива нема још примену ван контро-
лисаних клиничких студија. Најновији радови (8) указују на важност повишене 
концентрације DHEAS око 7. године, јер омогућава продужен развој префрон-
талног церебралног кортекса код људи. Адренални андрогени имају улогу и у 
нормалној пубертетској кривуљи раста, али утичу и на бољу минерализацију 
костију. Стога је даље проучавање превремене адренархе велики изазов (6-9).
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14.3. ДА ЛИ СЕ У ФЕТАЛНОМ И РАНОМ 
НЕОНАТАЛНОМ ПЕРИОДУ ОДРЕЂУЈЕ 
НАША УКУПНА ЖИВОТНА СУДБИНА?

Саша Живић, Сандра Станковић
Клиника за дечје интерне болести, Клинички центар Ниш
Медицински факултет, Универзитет у Нишу

ДЕЦА РОЂЕНА МАЛА ЗА ГЕСТАЦИОНО ДОБА

Деца рођена мала за гестационо доба (МГД) представљају један од најзна-
чајних јавно- здравствених и популационих проблема сваке савремене државе, 
како по својој учесталости тако и по високом и раном морбидитету и мор-
талитету који носи. Деца МГД су сва она чија порођајна маса и/или дужина 
одступа више од 2 стандардне девијације (СД) испод просека маса односно ду-
жина новорођенчади упоредиве гестационе доби из одређене популације, без 
обзира на трајање гестације. Учесталост рађања деце МГД (критеријум -2СД) 
процењује се данас на више од 10% (1). Ова деца пате због два проблема: 10% 
њих због абнормалности у начину секреције хормона раста остају трајно ни-
ска уколико се не лече хормоном раста након друге године живота;око 90% 
деце која испоље феномен брзе надокнаде растау великом су ризику за развој 
озбиљних метаболичких поремећаја процесом феталног и раног неонаталног 
програмирања. Овакво фетално и рано неонатално «програмирање» у миљеу 
наглог прираста у телесној маси омогућава рано конституисање метаболичког 
синдрома са свим консеквенцама које овај синдром носи, укључујући рани и 
високи кардиоваскуларни и цереброваскуларни морбидитет и морталитет. 

ПРОГРАМИРАЊЕ БОЛЕСТИ

Под програмирањем подразумевамо стимулус или инсулт за време критич-
ног и посебно осетљивог периода развоја који има доживотни утицај на орга-
низам, а за који организам има предвидљиви адаптивни одговор. Било струк-
туралне било функционалне промене које настају на овакав начин у правилу 
су иреверзибилне. Период између деловања фактора околине и појаве болести 
може бити дуги може трајати и деценијама. Фетално окружење, гестациона ду-
жина као и маса могу имати пресудан утицај на психичко и физичко здравље-
чак и у одраслом добу(2).
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ПРОМЕНА БЕТА ПАНКРЕАСНИХ ЋЕЛИЈА

Недовољна интраутерусна нутриција дефинитивно и трајно мења фенотип 
панкреасних бета ћелија - инсуфицијентна микроваскулатура смањује број бета 
ћелија и чини их осетљивијим на оксидативни стрес. Већ у 21. дану феталног 
живота у оваквом окружењу укупан број бета ћелија смањен је чак за 40%. 
Феталне бета ћелије које су се развијале у нутритивној каренци никада касније 
у животу неће бити у стању да одговоре на веће метаболичке захтеве или на 
било какав оксидативни стрес.

Услед редукције масе бета ћелија смањени су нивои антинфламаторног 
адипонектина а повећани резистина – што фаворизује инфламацију и окси-
дативни стрес, тиме и настанак инсулинске резистенције и дијабетеса типа 2. 
Инсулинска резистенција често стоји у основи програмирања каснијих мета-
боличких секвела. Много је различитих објашњења конституисања инсулин-
ске резистенције као заштитног знака интраутерусне потхрањености – недвос-
мислено постоји директна негативна корелација између порођајне масе и глу-
козне интолеранције, односно инсулинске резистенције (3). Организам се кроз 
живот «адаптира» на мању продукцију инсулина из инсуфицијентних инсула 
тиме што повећава број инсулинских рецептора у инсулинским ткивима, што 
уствари чини основ инсулинске резистенције.

БУБРЕГ

Промене могу захватити и органе који не учествују директно у конституис-
ању инсулинске резистенције, али значајно учествују у патогенези метаболич-
ког синдрома. Тако је доказано да угрожени фетуси имају мањи број нефрона 
и неадекватну реналну функцију. Разлози за инсуфицијентну нефрогенезу су 
многобројни: од неадекватног интрареналног система RАА који је кључан фак-
тор нормалне нефрогенезе, преко редуковане активности антиапоптозног хо-
меобокс гена Раh-2 до повећаног транспорта натријума у дисталним тубулима 
вероватно узрокованог интензивирањем оксидативног стреса у тим околнос-
тима (4). Касније у животу, неадекватна бубрежна функција може бити одго-
ворна за настанак хипертензије.

СРЦЕ

У срцу постоји мањи број кардиомиоцита већег дијаметра који су много 
осетљивији за инфарцирање за време периода исхемија и реперфузија у одрас-
лом добу. Рано успостављен повећани притисак стимулише неквалитетне  
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кардиомиоците да прерано напусте нормални циклус диференцијације и брзо 
хипертрофишу. Хронична фетална анемија ремоделује коронарно стабло и оно 
тако измењено перзистира све до одраслог доба. Дебљина комплекса интима 
медија у задњем зиду артерије каротис комунис, иначе одличан неинвазивни 
маркер генерализоване атеросклерозе, већ у првих неколико година веомаје 
повећана код деце која су рођена МГД (5). На овај се начин потврђује да се про-
грамирање атеросклерозе, коронаре болести и инфаркта миокарда догађа још 
у првим недељама живота, те да су кардиолошке интервенције 50 година након 
програмирања оваквих болести суштински израз немоћи савремене медицине, 
а никако не доказ њеног тријумфалног напретка и експертизма.

ГОНАДЕ

Деца рођена мала за гестационо доба могу имати и читав низ репродуктив-
них проблема, који су последица поремећене реактивности осовине хипотала-
мус-хипофиза-гонаде и хиперандрогенемије којој су склони. Наиме, инсулин-
ска резистенција доводи до повећане продукције андрогена на неколико раз-
личитих начина – значајан број адолесценкиња са синдромом полицистичних 
оваријума (PCOs) управо се регрутује у групи деце МГД (6).

ЦЕНТРАЛНИ НЕРВНИ СИСТЕМ

Фетална малнутриција се одражава и на когитивне функције - одрасли рође-
ни као МГД у чак 49% случајева имајуслабији успех у школи или коефицијент 
интилигенције од оних који су рођени са адекватном порођајном масом или ду-
жином (7). Наиме, ретардација интраутерусог раста повезана је са низом неу-
ро-развојних секвела, какве су нижа интилигенција, слабије академске перфор-
мансе, социјална некомпетентност или проблеми у понашању, а укључују чак и 
симптоме психијатријских поремећаја у раном адултном добу - све до суицида.

ЈЕТРА

Под дејством инсулина повећана је синтеза ендотелина-1 у јетри. Како је 
ендотелин-1 доминатни вазоконстрикторни молекул, на овај начин повећан је 
ризик за атеросклерозу, хипертензију и инфаркт миокарда (8).Метаболичко про-
грамирање захвата и јетру, која има мање хепатичних лобула већих димензија.
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РАНО ПОСТНАТАЛНО ПРЕХРАЊИВАЊЕ

Као нутритивне рестрикције у раном феталном периоду, тако и прехрањи-
вање у раном неонаталном периоду оставља,по правилу, иреверзибилне про-
мене како на органским системима и ткивима, тако и на геному, углавном пре-
ко различитих епигенетичких промена. Деца рођена МГДкоја нагло порасту и 
знатно повећају масу, већ са годину дана живота имају смањену инсулинску 
сензитивност и повећану инсулинску резистенцију, са последичним развојем 
централне, абдоминалне гојазности.

Развоју гојазности у том узрасту доприносе различити фактори. Код пот-
храњених фетуса и неонатуса доказана је редукција густине и волумена неуро-
на, пре свега меланокортинских, који су познати центри ситости, те домини-
рају поштеђени центри глади у супраоптичком једру - неуропептид Y (9). Ова-
ко се трајно мењају апетит и навике у исхрани потхрањених фетуса, чинећи их 
до краја живота особама са великим апетитом, односно увек гладним особама.

Када се адипоцити препуне триглицеридима, расте секреција лептина у 
покушају да се превенира депоновање липида у за то неоспособљена неади-
позна ткива: скелетне мишиће, јетру, миокард или бета ћелије. У гојазности, 
функционални недостатак лептина довешће до генерализоване стеатозе, ли-
потоксичности и липоапоптозе. Липотоксичност бета- ћелија, миокарда или 
скелетне мускулатуре воде у дијабетес типа 2, кардиомиопатију и инсулинску 
резистенцију, односно у пошаст 21.века – у метаболички синдром.

ТЕРАПИЈА

Деца рођена МГД представљају велики проблем због своје велике заступље-
ности у популацији и због морбидитетаи раног морталитета које носе. У поку-
шају да се превенирају бројне кардиоваскуларне, цереброваскуларне и метабо-
личке последице рађања деце МГД потребно је:побољшати читав низ законских, 
социјалних, економских и других предуслова у циљу боље заштите трудница и 
смањења инциденције рађања деце МГД.У исхрану свих трудница код којих се 
утврди интраутерусна ретардација у расту што раније укључити суплементацију 
таурином и другим потребним микронутријентима:учинити систематску и све-
обухватну акцију на нивоу целе Републике за детекцију и адекватно праћање све 
деце која су рођена МГД, инсистирати на природној исхрани код све деце која су 
рођена МГД јер је то сигурно најбољи начин да се исправи погрешно програми-
рање сложене неуроендокрине мреже, која у супротном брзо доводи до појаве 
метаболичких и кардиоваскуларних болести, а одмах након прекида дојења ин-
систирати на континуираној и суфицијентној суплементацији омега-3 масним 
киселинама у покушају да се спречи настанак метаболичког синдрома.
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14.4. ЗНАЧАЈ НЕОНАТАЛНИХ 
АНТРОПОМЕТРИЈСКИХ КАРТИ У 
ДИЈАГНОСТИЦИ ДЕЦЕ КОЈА СУ РОЂЕНА 
КАО МАЛА ЗА ГЕСТАЦИОНО ДОБА

Сандра Станковић, Саша Живић
Клиника за дечје интерне болести, Клинички центар Ниш
Медицински факултет, Универзитет у Нишу 

УВОД

Деца која су рођена мала за гестационо доба (МГД) из више разлога пред-
стављају циљну групу за систематично праћење касније у животу. Ова деца 
имају 5-7 пута већи ризик да не порасту довољно и да остану ниска у одраслом 
добу (1). Oна су склонија развоју централне гојазности, инсулинске резистен-
ције (2,3), хипертензије и дијабетеса типа 2, а самим тим су под већим ризиком 
да развију кардиоваскуларну болест (4,5). Поремећаји пубертетског развоја та-
кође се чешће јављају у овој популацији.

Мада је утицај различитих штетних фактора околине на наше здравље 
неспоран, постоје поремећаји који су дубоко “записани” у специфичним об-
расцима феталног и раног неонаталног одрастања односно раног “програми-
рања”. У случају рађања детета малог за гестационо доба управо је тако - наше 
здравље у зрелом добу и старости може бити угрожено “погрешним програ-
мирањем” хомеостазних механизама још у најранијем добу. “Програмирање” 
описује бројне ћелијске и молекуларне механизме који чине да стимулус 
или инсулт у критичном периоду развоја има дугоделујући или доживотни 
ефекат. Фетус се прилагођава смањеном дотоку хранљивих материја разли-
читим метаболичким и ендокринолошким променама и редистрибуцијом 
крвотока ради дотока довољне количине хранљивих материја виталним орга-
нима, првенствено мозгу, срцу и надбубрежним жлездама, а на штету других 
ткива и органа, првенствено бубрега, јетре и панкреаса. На тај начин инхи-
бише се укупан фетални раст. Период између зачећа и рађања карактерише 
брзи раст, ћелијска репликација и диференцијација, као и функционална ма-
турација органских система. Ови процеси су веома осетљиви на промене у 
интраутерусној средини. Развојна „пластичност фетуса“ омогућава промене 
у органима и органским системима које олакшавају преживљавање органи-
зма у неповољним условима in utero, али дугорочно предиспонирају развој 
хроничних болести, као што су коронарна болест срца, дијабетес мелитус 
типа 2 и хипертензија (6). 
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Дете рођено као мало за датум (МГД) је статистичка дефиниција која ука-
зује да новорођенче има мању масу и/или дужину у односу на усвојене стан-
дарде за одговарајући пол и гестациону зрелост. 

Иако се понекад користи као синоним за МГД, појам интраутерусни застој 
у расту (ИУЗР) или IUGR (енгл. intrauterine growth retardation) подразумева ус-
порење раста фетуса. МГД је најчешће, али није обавезно последица ИУЗР и 
обратно, новорођенчад рођена после краће епизоде ИУЗР нису увек рођена 
као МГД. С обзиром на то да често недостају подаци о феталном расту, боље 
је да се користи термин новорођенче мало за гестационо доба него са интрау-
терусним застојем у расту. Такође је потребно разликовати новорођенче МГД 
од новорођенчета са малом телесном масом, а то су сва она са телесном масом 
мањом од 2500г, без обзира на гестациону старост. 

Инциденција рађања новорођенчади МГД је велика и износи 2,3-10% жи-
ворођених.

Да би се поставила дијагноза детета рођеног МГД неопходни су тачни по-
даци о гестационој старости, маси и дужини на рођењу и одговарајуће неона-
талне антропометријске мапе за израчунавање скора стандардних девијација. 
Проналажењем антропометријских вредности и гестационе зрелости посма-
траног новорођенчета на карти или кривој линији норматива интраутерусног 
раста, лекар практичар може брзо и тачно одредити да ли је плод имао поре-
мећај раста или се развијао оптимално. 

Постављање границе испод трећег перцентила је арбитрарно, али се управо 
испод ове вредности налази највише болесника са поремећајем феталног раста. 
За неонатологе и акушере маса испод десетог перцентила идентификује ону ново-
рођенчад која су у повећаном ризику од перинаталног морбидитета и морталитета. 

Златни стандард за прецизно одређивање гестационе зрелости је на осно-
ву датума последњег менструационог циклуса, ултразвучног прегледа у првом 
триместру трудноће и прегледа неонатолога у првом дану живота.     

ДЕСКРИПТИВНА НЕОНАТАЛНА АНТРОПОМЕТРИЈСКА МАПА

Појединачним одређивањем антропометријских показатеља код великог 
броја деце истог пола и исте гестационе старости, могу се направити стандар-
ди за процену квалитета интраутерусног раста новорођене деце. Референтна 
антропометријска неонатална мапа може бити дескриптивна, прескриптивна 
и индувидуализована антропометријска карта (7).

Дескриптивна неонатална антропометријска мапа описује раст какав за-
иста јесте. Њоме су обухваћена живорођена новорођенчад која су рођена из 
једноплодних трудноћа, припадају једној етничкој групи, живе у одређеној ге-
ографској регији и специфична је за пол. Једини ексклузиони критеријуми су 
мртворођеност и велике конгениталне аномалије. 
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Прескриптивне неонаталне мапе описују какав би раст требало да буде. 
Оне се углавном израђују на нивоу породилишта и обухватају здраве поро-
диље које немају ниједан познати фактор који негативно утиче на раст фетуса. 

Индивидуализоване антропометријске неонаталне мапе су направљене за 
свако новорођенче понаособ и израђују се на основу телесне висине и масе 
мајке, њених пропорција на рођењу, као и на основу телесних пропорција на 
рођењу браће и сестара новорођенчета.

За конструисање неонаталних антропометријскиих мапа у овој студији, ко-
ришћени су подаци Института за јавно здравље Ниш добијени из пријава рођења 
деце. Подаци су се односили на 30321 живорођено дете, рођено из једноплодних 
трудноћа у периоду од 2006. до 2012. године у породилиштима у Нишу, Про-
купљу и Алексинцу. Током израде антропометријских мапа раста праћени су 
препоручени критеријуми за израду поуздане дескриптивне неонаталне антро-
пометријске карте. Добијени антропометријски подаци су груписани у односу на 
пол и гестациону зрелост (9, 10) (Графикони 1 и 2). За одређивање перцентила и 
конструисање перцентилних кривих коришћен је ЛМС модел (8).

Графикон 1. Перцентилне криве за порођајну масу
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Графикон 2. Перцентилне криве за порођајну дужину

ЗАКЉУЧАК

Израдом наших референтних дескриптивних карти по први пут су израђени 
популациони антропометријски нормативи за новорођену децу у Југоисточној 
Србији . С обзиром на значај благовременог дијагностиковања деце која су 
рођена као мала за гестационо доба, наши резултати имају велику употребну, 
клиничку вредност и епидемиошки значај.
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14.5. ХИПОТИРЕОЗА И ХРОМОЗОМСКЕ АНОМАЛИЈЕ

Јован Влашки, Ивана Кавечан 
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад
Медицински факултет, Универзитет у Новом Саду

УВОД

Један од најчешћих узрока јављања деце и адолесцената педијатру и педија-
тру ендокринологу су болести штитасте жлезде (укључујући и скринингом от-
кривене хипотиреозе). Штитаста жлезда има кључни значај у расту, развоју цен-
тралног нервног система, у енергетским потребама, коштаном сазревању (1).

Штитаста жлезда је ендодермалног порекла и њен развој почиње ћелијском 
пролиферацијом крајем треће недеље ембрионалног развоја. Жлезда се спушта 
дуж тиреоглосног канала до предње стране врата. Њeнo заостајање током дес-
цензуса може изазвати разне проблеме. Штитаста жлезда, као ендокрини орган, 
почиње да функционише у трећем месецу ембрионалног развоја. Три гена ко-
дирају главне регулаторе ембрионалног развоја тиреоидеје, а фенотипска екс-
пресија ових гена је веома варијабилна. Тешки облици дисгенезе узрокују тежак 
хипотиреоидизам, а узроковани су мутацијама гена PAX8 (Paired box 8) и FOXE1 
(Forkhead box E1). Блаже форме су условљене мутацијама гена TITF1 (Thyroid 
transcription factor1 – транскрипциони фактор 1 штитасте жлезде), мутацијама 
транспортера јода WS (заједнички носач за натријум и јод). Транспортери су не-
опходни за кретање јодида у тиреоидној ћелији и фоликуларном лумену.

  Штитаста жлезда може бити конгенитално оштећена, услед развојног по-
ремећаја (код око 85% случајева), као примарни поремећај у развоју жлезде, тј. 
дисгенезe (обухвата аплазију, хипоплазију и ектопију). Тиреоидна дисгенеза се 
јавља спорадично, али су описани и породични случајеви. До дисгенезе могу до-
вести и наведени гени из фамилијe тиреоидних транскрипционих фактора, од-
носно мутације гена TITF1 којe се наслеђујu аутозомно доминантно. PAX-8 мута-
ција се такође наслеђује аутозомно доминантно, а деца могу да имају и удружене 
малформације бубрега, јер PAX-8 има значајну улогу у регулацији ембрионалног 
развоја и функције штитасте жлезде и бубрега. Кључну улогу у морфогенези 
штитасте жлезде има FOXЕ1, a овај ген је смештен на дугом краку хромозома 
9. Код око 15% случајева, узрок хипотиреозе је поремећај у синтези хормона 
(дисхормоногенеза). Породична форма дисхормоногенезе обухвата наследне 
дефекте настале услед смањења регулације c-AMF-a (цикличног аденозин-моно-
фосфата) и абнормалности транспортних протеина за тиреоидне хормоне, услед 
урођених дефицита TBP (Thyroid binding protein), TBG (Thyroid binding globulin) и 
албумина. MCT-8 (монокарбоксилат транспортер-8) присутан је у разним тки-
вима укључујући и централни нервни систем. Дефект овог транспортера доводи 
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до тешке менталне ретардације. Периферна резистенција на тиреоидне хормоне 
углавном се наслеђује аутозомно доминантно и карактерише је високи Т3 и Т4 
и изостанак супресије TSH. Код тешких, дуготрајних болести ниво Т3 је низак и 
снижење је пропорционално тежини обољења, касније се смањује и Т4 док TSH 
остаје нормалан. Захваћене особе су клинички еутиреоидне и немају струму. 
Такво стање представља физиолошки одговор и није хипотиреоидизам, не треба 
га лечити супституцијом, јер би се тиме погоршала основна болест, а стање про-
лази излечењем основног обољења. То је тзв. „еuthyroid sick syndrome“ (1-3).

Хипотиреоза, посебно стечена, може се јавити и услед узимања тиреосупресив-
них супстанција од стране мајке у току трудноће, услед изложености радијацији, 
оперативних захвата на тиреоидној жлезди, узимања појединих врста намирница 
(рафинисане и индустријски прерађене хране, соје, генетски модификоване хране, 
услед узимања „спортских“ напитака, намирница са повећаним садржајем брома, 
пасте за зубе, течности за испирање уста, услед недостатка јода, селена, и тирози-
на). Код узимања велике количине пресног купусастог поврћа може се спречити 
апсорпција јода и довести до струме и поремећаја функције жлезде. Супстанције 
које се наводе да изазивају поремећаје функције штитасте жлезде, нису доказане и 
по нашем мишљењу могу да претстављају само окидач. (1)

Узимањем ротквица, броколија, купуса, кеља, може се преко глутатиона по-
бољшати функција штитасте жлезде, као и намирница богатих јодом (морска риба, 
органски јогурт, млеко и јаја), селеном (вода, со, млечни производи, лук и семенке 
сунцокрета), повећањем нивоа глутатиона (ротквице, броколи, кељ и купус).

Посебан ентитет у конгениталним оштећењима штитасте жлезде има тран-
зиторни хипотиреоидизам (хипертиреотропинемија), када су вредности TSH 
повишене (откривене скринингом 10-20мIU/l), лечење је потребно, наравно, до 
одређеног узраста (најмање две године)(2).

Стечене хипотиреозе су најчешће резултат хроничног аутоимуног процеса и 
њихов почетак је обично у адолесцентном периоду, а комплетну клиничку слику 
могу да развију и касније, после одређеног асимптомског периода. Код деце са хро-
мозомским аберацијама чешће су присутне него у општој популацији, а могу бити 
и удружене са другим аутоимуним болестима и полигландуларним синдромом.

Ретке форме хипотиреозе су централни хипотиреоидизам (секундарни, тер-
цијарни), који може бити узрокован обољењем хипофизе и/или хипоталамуса, и 
доводи до дефицита TSH или TRH (тиреотропин рилизинг хормон)(1-3)

ДИЈАГНОСТИКА

Мање се обраћа пажња на то да је хипотиреоза условљена различитим механи-
змима и да може бити повезана са различитим хромозомским аномалијама. Отуда 
се препоручује да се код уобичајене и већ рутинске дијагностиковане хипотире-
озе детета размотри и анализа кариотипа и евентуално додатне дијагностичке 
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процедуре (FISH-флуоресцентна ин ситу хибридизација и microarray, када се у 
микрочип обради добијају информације о експресији неколико хиљада гена одјед-
ном или читавог генома) ради детекције хромозомских аберација (нумеричких, 
структурних, микроделеција, микродупликација и др.). Такође, треба имати у виду 
да се хипотиреоза чешће јавља код деце са хромозомским аномалијама, те да се код 
све деце са детектованим хромозомским аберацијама (Даунов синдром, Тарнеров 
синдром, Клинефелтеров синдром, del22q11, del18p, del1p36 и др.) обавезно про-
цењује тиреоидни статус. (4-10)

Развој деце са конгениталном хипотиреозом је револуционарно унапређен 
увођењем неонаталног скрининга, а тиме ране и правовремене супституционе 
терапије. Увођењем терапије деци се обезбеђују нормалан раст, неуролош-
ки развој и нормална интелигенција. Значајно се побољшава прогноза овог 
обољења, превенцијом интелектуалне детериорације и инфертилитета, чиме 
се утиче на унапређење квалитета живота.

Већина случајева конгениталне хипотиреозе се јавља спорадично. Око 2% 
случајева тиреоидне дисгенезе имају породични карактер. Конгенитална хи-
потиреоза такође је повезана са повећаном инциденцијом конгениталних ано-
малија (око 7%) и са повећаном учесталошћу хромозомских аномалија (1,5%). 

Како особе са хипотиреозом могу имати удружене конгениталне аномалије 
и аномалије хромозома у већој учесталости у поређењу са општом попула-
цијом, оправдан је индивидуални приступ пацијенту са хипотиреозом и код 
сваког случаја хипотиреозе размотрити потребу за додатним дијагностичким 
процедурама како би се детектовале удружене конгениталне аномалије и хро-
мозомске аберације.

Познато је да су особе са Дауновим синдромом у повећаном ризику за хи-
потиреозу, првенствено аутоимуне форме болести, са преваленцијом током 
живота од 13-63%. Конгенитална хипотиреоза је 28 пута чешћа код новорођен-
чади и одојчади са Дауновим синдромом у односу на општу популацију. Након 
новорођеначког периода, учесталост повишених вредности TSH код Дауновог 
синдрома расте. Како хипотиреоза може да се лечи, а нелечене форме доводе до 
менталне ретардације,а код особа које су ментално ретардиране продубљује се 
ментална ретардација и смањује квалитет живота, па су рана детекција и рано 
лечење круцијални у побољшању и максимизирању когнитивних способности. 
Клиничка дијагноза хипотиреозе, уколико се на хипотиреозу не мисли, отежа-
на је код особа са Дауновим синдромом због преклапања клиничких обележја 
Дауновог синдрома и хипотиреозе. Почетак хипотиреозе може бити праћен 
суптилним клиничким знацима, нпр. макроглосијом која и иначе постоји код 
особа са Дауновим синдромом, кашњењем у психомоторичком развоју, по-
тешкоћама при храњењу, и могу се приписати основном обољењу. Протоколи 
праћења деце са Дауновим синдромом дају препоруку да се контролише тире-
оидна функција у узрасту од 6 месеци, и у узрасту од 12 месеци и потом једном 
годишње. У литератури се описује абнормална функција штитасте жлезде која 
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није детектована новорођеначким скринингом и сугерише потреба за дугороч-
ним праћењем тиреоидне функције код особа са Дауновим синдромом (4).

Иако се новорођеначки скрининг за конгениталну хипотиреозу спроводи ру-
тински након рођења, понекад се може десити да не рефлектује праву слику тире-
оидне функције због потребног пролонгираног времена за пораст TSH. Када код 
новорођенчета и одојчета постоји продужена новорођеначка жутица, потешкоће 
са храњењем, инертност, незаинтересованост, поспаност, хркање, потешкоће при 
дојењу, макроглосија, епизоде апнеје, чујно дисање, опструкција носа, слаб плач, 
дуготрајно спавање, слаб апетит, хипотонија, умбиликална хернија, субнормална 
температура, брадикардија, треба извршити проверу тиреоидне фунцкије. 

Касније, може се јавити дубља ментална ретардација, лошије психомоторич-
ке способности, нижи раст него што би био очекиван услед основног обољења. 

Осим Дауновог синдрома, у литератури се описује удруженост конгени-
талне хипотиреозе и са другим аномалијама хромозома 21, као нпр. интерсти-
цијална делеција дугог крака хромозома 21 [del(21)(q11.1-q22.1)].

Особе са Тарнеровим синдромом су у већем ризику од хипотиреозе и 10-
30% особа са овим синдромом током живота развија хипотиреозу. 

Особе захваћене Клинефелтеровим синдромом такође су у већем ризику 
од хипотиреозе.

Особе које имају делецију кратког крака 18. хромозома су у већем ризику да 
оболе од хипотиреозе, нарочито од аутоимуне форме болести, вероватно услед 
урођене грешке биосинтезе тироксина. 

Особе са микроделецијом 22q11.2 (синдром DiGeorge) осим урођене срчане 
мане, абнормалности непца, дисфункције имуног система, аутоимуних боле-
сти, хипокалцемије, имају и дефицит хормона раста и хипотиреозу (5-7%). Ре-
тко се описује и хипертиреоза. 

У литератури се описује случај делеције 3p25.3-pter, са конгениталном хи-
потиреозом детектованом неонаталним скринингом, уз дисморфолошке знаке: 
хипертелоризам, раван корен носа, заравњен филтрум, танке усне, ниско по-
стављене ушне шкољке, постаксијална полидактилија, једна флексиона бразда 
на длану и дорзифлексија палца на стопалима. 

Особе са делецијом 1p36 су у повећаном ризику од хипотиреозе. 
Особе са интерстицијалном делецијом 2q13q14.2 (захваћен PAX8) могу има-

ти хипотиреозу и агенезију Милерових канала (5-10).

ЗАКЉУЧАК

Дете са детектованом хипотиреозом је у већем ризику да има удружену 
конгениталну аномалију (једну или више) и у већем је ризику да је захваћено 
хромозомском аномалијом. Интелектуални развој код нелечене хипотирео-
зе је компромитован. Правовременим откривањем и лечењем значајно ће се 
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унапредити квалитет живота особе захваћене хипотиреозом, као и особе која 
је захваћена хромозомском аномалијом удруженом са хипотиреозом. 

У случају дијагностиковања хипотиреозе, обавезно размотрити потребу за 
кариотипизацијом и евентуално молекуларну дијагностику у случају сумње на 
субмикроскопске промене на хромозомима. 
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14.6. СИНДРОМ ПРЕРАНЕ ОВАРИЈАЛНЕ 
ХИПЕРСТИМУЛАЦИЈЕ 

Ивана Воргучин
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад
Медицински факултет, Универзитет у Новом Саду

УВОД

Синдром преране оваријалне хиперстимулације је ретко стање које се ја-
вља код превремено рођене женске новорођенчади, рођене од 24. до 31. гес-
тационе недеље. Ово стање се јавља у виду отока гениталија, великих и малих 
усана, клиториса и пубичног отока и горњег дела предње стране натколеница. 
У поједним случајевима се може јавити вагинално крварење и увећање груди. 
Лабораторијским анализама се утврде повишени нивои естрадиола и гона-
дотропина, фоликулостимулирајућег (FSH) и лутеинизирајућег (LH) хормона. 
Ултразвучним прегледом (УЗ) унутрашњих гениталија се врло често открију 
циста/цисте јајника. Цисте јајника се код овог стања јављају у око 30-34% слу-
чајева и у више од половине се спонтано ресорбују. Уколико је у питању велика 
циста >30-40 мм, због ризика од увртања потребно је хируршко и УЗ праћење 
и евентуално хируршко лечење (1-2). 

Незрелост хипоталамо-гонадне осовине новорођенчета и прекид негатив-
не повратне спреге хоморна плаценте су главни разлози јављања овог стања. 
Физиолошко повишење нивоа гонадотропина и естрадиола и каснија постепе-
на нормализација се јављају у складу са гестационим добом. Код превремено 
рођене женске новорођенчади се због још увек недовољно развијених јајника 
јављају виши нивои гонадотропина. Поред тога, утврђено је да на појаву ото-
ка гениталија утичу и високи нивои васкуларних ендотелних фактора раста 
секретованих из ћелија гранулозе и теке јајника. Матурацијом хипоталамо-хи-
пофизне и оваријално-утерусне осовине постепено долази до нормализације 
клиничког и лабораторијских налаза (3-5). 

ПРИКАЗ СЛУЧАЈА

Женско одојче узраста 4 месеца је примљено због вагиналног крварења. 
Било је у добром општем стању, без повишене телесне температуре, уредних 
дигестивних функција и мокрења. Реч је о другом детету из друге, редовно 
контролисне трудноће, компликоване вагиналним крварењем у 21 гестационој 
недељи. Вагинални порођај је завршен у 26. гестационој недељи због пролапса 
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водењака и вагиналног крварења мајке. По рођењу је било следећих антропо-
ментријских параметара: порођајна маса (ПМ) 740 гр, порођајна дужина (ПД) 
32 цм, Апгар скор (АС) 5/6. Због прематуритета је било хоспитализовано прва 
три месеца живота. Након отпуста је било на природној исхрани, уз дохрану 
адаптираном млечном формулом.

На пријему, у клиничком налазу се издваја оток пубиса, вулве, усмина и 
клиториса, уз палпабилно жлездано ткиво дојке величине око 1 цм. Лаборато-
ријске анализе фактора коагулације и урина биле су уредне. Утврђене су пови-
шене вредности естрадиола (246 пг/мл), гонадотропина FSH (6,62 mJ/ml) и LH 
(18 mJ/ml) уз нормалан 17-ОН прогестерон, алфа-фето протеин (AFP), хумани 
хорионски гонадотропин (beta-HCG) и нормалан женски кариотип. УЗ прегле-
дом унутрашњих гениталија верификована је циста десног јајника димензија 
16 мм. Даљим праћењем детета до узраста од 11 месеци дошло је до смањења 
отока гениталија, постепене нормализације нивоа естрадиола и гонадотропи-
на, уз спонатану ресорпцију цисте јајника. 

У новорођеначком узрасту су ретки гинеколошки проблеми и припадају 
физиолошко – анатомским варијантама развоја генитала. Познавање синдро-
ма преране оваријалне хиперстимулације је важно у диференцијалној дијагно-
зи отока гениталија, клиторомегалије, циста на јајнику и вагиналног крварења 
у новорођеначком узрасту. 
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15.1. НОВЕ МЕТОДЕ ВЕНТИЛАЦИЈЕ  
КРИТИЧНО ОБОЛЕЛЕ ДЕЦЕ

Александра Дороњски
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад
Медицински факултет, Универзитет у Новом Саду

Механичка вентилација (МВ) је термин који се односи на методу дисања у 
којој читав дисајни рад обавља апарат уместо болесника који због своје болести 
(стања) није у могућности да самостално дише. МВ може бити конвенционална 
– Conventional mechanical ventilation , CMV (подразумева присуство ендотрахе-
алног тубуса – ЕТТ) и неинвазивна вентилација (Noninvasive ventilation- NIV). 
Циљ примене МВ је постизање најбоље размене гасова, оптимизација дисајног 
рада и комфора за болесника и минимална респиратором узрокована озледа 
плућа (ventilator-induced lung injury – VILI). Функције којима се постиже циљ 
МВ су побољшање плућне размене гасова, отклањање респираторног дистре-
са (одстрањивањем опструкције горњих и доњих дисајних путева смањењем 
потрошње кисеоника и отклањањем „глади за ваздухом“), побољшање респи-
раторних механизама – нормализација и дистрибуција дисајних волумена и 
чишћење плућа осигурањем дисајног пута и пружањем опште кардиопулмо-
налне подршке. 

Примена МВ у дечијем узрасту, по угледу на примену код одраслих, донела 
је значајно смањење стопе морталитета од до тада неизлечивих обољења која 
су угрожавала живот деце компромитујући вентилацију примарно или секун-
дарно. У првом реду то су инфективна обољења централног нервног система - 
ЦНС-а (полиомијелитис, енцефалитис, менингитис), потом инфекције респи-
раторног тракта и плућа (бронхитис, бронхиолитис, пнеумонија) и различити 
узроци немогућности одржавања проходним дисајни пут; МВ новорођенчади 
(превремено рођене, оболеле од респираторног дистрес синдрома) је довела до 
револуционарног помака у границама преживљавања, што је све учинило да је 
ова метода лечења рутинска у свим одељењима која се баве интензивном не-
гом и терапијом неонатолошких и педијатријских болесника. Основна разлика 
између МВ и асистиране вентилације је у дисајном раду – код МВ дисајни рад 
обавља респиратор, а код асистиране вентилације болесник у потпуности или 
подржано респиратором обавља дисајни рад.

Као и свака терапијска метода, МВ као и асистирана вентилација ,треба да 
буду правилно и тачно индиковане, спроведене одговарајући број сати (дана), у 
одговарајућој дози (концентрацији кисеоника – FiO2 – фракционисана инспи-
раторна концентрација кисеоника), временском интервалу (инспираторном вре-
мену –inspiratory time Tin, експираторном времену – expiratory time Tex, односу 
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инспиријума и експиријума – И:Е), прилагођена узрасту и обољењу (волумен ме-
шавине ваздуха и кисеоника који је удахнут једним удисајем - Vt – tidal volume; 
минутни волумен- волумен гаса удахнут у минути), прилагођена стању- обољењу 
болесника (модус вентилације) и са што мање нежељених ефеката током приме-
не (синхронизација са болесником, употреба волумен гарантоване вентилације, 
примена притиском подржане синхронизоване вентилације и сл). Тек потпуно 
познавање физиологије и патофизиологије дисања код деце, знање начина дисај-
ног рада респиратора и опција вентилације које пружа и прецизност у препозна-
вању могућих акутних и хроничних компликација даје право педијатру да приме-
ни неки од начина МВ или асистиране вентилације (1).

Упркос свеобухватне контроле МВ, присуство ендотрахеалног тубуса 
(ЕТТ), дисање применом позитивног притиска („удувавање“ у болесника умес-
то физиолошког дисања негативним интраплеуралним притиском), колониза-
ција ЕТТ и дисајних путева болесника болничким микроорганизмима, може за 
последицу имати акутну или хроничну повреду плућа због механичке ветила-
ције. Зато се све више тежи примени нових метода механичке вентилације као 
и неинвазивне вентилације. 

Термин неинвазивна вентилација (Noninvasive ventilation –NIV) значи при-
мену асистиране вентилације без употребе ЕТТ (или трахеостоме). Може се 
применити преко апарата којима се остварује негативни притисак (као тзв. 
„челична плућа“ у доба епидемије полиомијелитиса) или позитивним притис-
ком, стално или повремено. Неинвазивна вентилација је прво примењена код 
одраслих углавном због поремећаја који доводе до хиповентилације; убрзо је 
постала алтернативна мера подршке акутном респираторном отказу одраслих. 
У педијатријској популацији је њена примена почела 1970-тих година увођењем 
континуираног позитивног притиска у дисајним путевима (Continous positive 
airway pressure – CPAP) преко носних цевчица или маски. NIV се рутински 
примењује код деце као акутна и хронична подршка дисању. Због остварења 
подршке дисању без ЕТТ, могућност нозокомијалних инфекција (пнеумонија, 
синузитис) је сведена на минимум; болесници могу да причају, једу или пију 
за време NIV. Током NIV је употреба седације непотребна или минимална. У 
циљу остварења NIV, мора постојати interface – приступ болеснику (од апара-
та за вентилацију према болеснику) који је код деце најчешће носни наставак 
(nasal prongs), маска за нос, а код хроничне NIV често маска за нос/нос и уста. 
Неправилно постављени носни наставци могу компромитовати вентилацију 
(недовољно пријањање смањује доток гаса у плућа), а наставци могу повредити 
нос и уста, иритирати очи, а велики волумени гаса кроз њих могу узроковати 
појачану носну секрецију. Аерофагија је честа и доводи до дистензије желу-
ца те се некада мора применити гастрична сонда ради растерећења. Најчешће 
примењени модови NIV су CPAP, Bilevel possitive airway pressure – BiPAP (пози-
тивни притисак у дисајним путевима на два нивоа) иако се сви други модови 
МВ могу применити и без ЕТТ уз одговарајући приступ болеснику.
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НОВЕ ТЕХНИКЕ У ПЕДИЈАТРИЈСКОЈ ВЕНТИЛАЦИЈИ

Нови модови МВ се стално изучавају и истражују за примену у педијатрији. 
Високо фреквентна џет вентилација (High-frequency jet ventilation - HFJV) и не-
урално прилагођена вентилациона подршка (neurally adjusted ventilatory assist - 
NAVA) су два примера технологија које су новије (1,2). Иако је искуство са овим 
модовима вентилације све веће, са изузетком примене код превремено рођене 
новорођенчади, ни једна од ових техника се не примењује рутински у педијатрији.

ВИСОКО ФРЕКВЕНТНА ЏЕТ ВЕНТИЛАЦИЈА 
(HIGH-FREQUENCY JET VENTILATION- HFJV)

Вентилација „млазом“ гаса (jet= млаз) се примењује већ деценијама и то са 
ниском фреквенцијом (у почетку код бронхоскопије и хируршких захвата на 
трахеји) и као метод терапијске вентилације. HJV се спроводи посебним ре-
спиратором у циљу постизања сталног PEEP-а (PEEP = Possitive end expiratory 
pressure), а млазница омогућава допрему гаса високе брзине и високог притис-
ка у делу секунде (уобичајено у око 20 msec). Кратки прекиди између млазног 
дотока дозвољавају пасивни издах. Теоретски, гас велике брзине прави „до-
ливајући“ канал и тиме омогућава пасивни издах којим се помаже чишћење 
секрета. Такође, инспираторни притисак се „растура“ у великим спроводним 
дисајним путевима, излажући мале дисајне путеве и алвеоле само PEEP-у што 
је од користи за б који имају синдроме „цурења“ ваздуха. HFJV још увек пред-
ставља новост у педијатријским интензивним јединицама (ПИЈ) и има мало 
података о резултатима њене примене; у неонаталним интензивним јединица-
ма (НИЈ) као протективна плућна вентилација која омогућава хемодинамску 
стабилност код превремено рођене новорођенчади, све више се примењује (3) .

НЕУРАЛНО ПРИЛАГОЂЕНА ВЕНТИЛАЦИОНА ПОДРШКА 
(NEURALLY ADJUSTED VENTILATORY ASSIST - NAVA) 

Теоријска основа на којој почива NAVA је да већина физиолошких начи-
на одређивања потребе за минутном вентилацијом долази из болесниковог 
(сопственог) респираторног центра. NAVA користи езофагеални катетер којим 
мери електричну активност дијафрагме и користи те информације да би уп-
рављала вентилацијом. Мисли се да је координација времена вентилаторних 
удаха базирана на електричној активности дијафрагме далеко суперниорнија 
од данашњих техника које су базиране на променама у колу гасног протока, те 
да постоји мање кашњење у почетку вентилације (4). Електрична активност 
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дијафрагме доприноси процени величине удисаја који треба да допреми ре-
спиратор. Комбинација ових фактора резултира побољшањем синхронизације 
болесника и респиратора и потенцијално нарочито користи болесницима који 
имају неуромускуларна обољења. (Неуромускуларне слабости се такође ја-
вљају као секундарна стања након дужих боравака у ПИЈ – последица дуге не-
уромускуларне блокаде, седације, смањење мишићне активности и сл.). Упркос 
овим теоријским (и практичним) предностима које има NAVA, не примењује 
се често. Езофагеални катетери који прате електричну активност дијафрагме 
су скупи, а њихово тачно позиционирање је некада веома тешко (5) . Такође 
није познато да ли интактни респираторни центар може адекватно регулисати 
вентилацију током критичног обољења (6-10) .

НАЈЧЕШЋЕ ПРИМЕЊИВАНА НЕИНВАЗИВНА ВЕНТИЛАЦИЈА

CPAP
Позитиван притисак у дисајним путевима се постиже преко фаринкса. 

Њиме се постиже оксигенација и смањује дисајни рад, спречава колапс алвеола 
(континуирано одржавање алвеола растегнутим).

BiPAP
Ово је притиском циљани начин NIV који пружа респираторну подршку 

на два нивоа-инспираторним позитивним притиском у дисајним путевима 
(Inspiratory positive airway pressure – IPAP) и CPAP-ом. Код асистиране венти-
лације у спонтаном начину дисања који је притиском подржан (pressure support 
– PS ), болесник је тај који „окида“ удах (trigger). Зато је потребно проценити 
примену оваквог начина подршке дисању код мале деце јер промене у при-
тиску и протоку (flow) код њих некада нису довољне да укључе тригер апара-
та (удах може изостати). Спонтани/временом контролисани начин омогућава 
комбинацију подршке спонтаним удасима, као и backup подршку ако је спон-
таних удаха мање него што је фреквенца backup-а. Подршка болеснику је тако 
већа него код CPAP-а.

Подршка хиповентилираном болеснику је веома важна у ПИЈ и НИЈ. Агре-
сивна вентилациона подршка је некада неопходна; прави тренутак преласка на 
„мање агресивну“, тиме можда и мање штетну (мања учесталост VILI) није увек 
лако одредити нити применити. Зато се развијају бројни начини „хибридних“ 
вентилационих техника које у себе инкорпорирају инвазивну и мање инвазивну 
респираторну подршку; тако настају и нови респиратори који пружају могућ-
ност разноврсне подршке болеснику током вентилације. Колико год добро по-
знавали VILI, првенствено кроз хроничне плућне болести превремено рођене 
новорођенчади (CLD – chronic lung disease, BPD – Bronhopulmonary dysplasia), 
толико се морају добро познавати контраиндикације за NIV (деформације лица, 
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аномалије дисајног пута, тешка кардиоваскуларна нестабилност, немогућност 
одржавања отвореног дисајног пута, опекотине лица, скорашњи хируршки зах-
вати на горњем делу гастроинтестиналног тракта)(2).

Одабир начина вентилације сигурно зависи и од могућности које пружају 
доступни респиратори у ПИЈ и НИЈ, а и од најбољих резултати остварених од-
ређених начином вентилације. Неке ПИЈ и НИВ имају боље искуство са једним 
начином, а друге са потпуно другачијим приступом вентилацији. У свим слу-
чајима, правилни одабир параметара респиратора у односу на болесника треба 
да буде руководећи као и способност особља да га правилно спроведе, како у 
односу на поставке респиратора тако нарочито и на негу болесника док је на 
МВ односно NIV.
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15.2 НОВЕ МОГУЋНОСТИ ЗАМЕНЕ ФУНКЦИЈЕ 
ЈЕТРЕ И БУБРЕГА У ДЕЧЈЕМ УЗРАСТУ

Весна Стојановић
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад
Медицински факултет, Универзитет у Новом Саду

КОНТИНУИРАНА ЗАМЕНА ФУНКЦИЈЕ БУБРЕГА 

Континуирана замена функције бубрега (Continuous Renal Replacement 
Therapy, CRRT) је најбољи модалитет лечења критично оболелe децe са акут-
ним оштећењем бубрега (АБО) и волуменским оптерећењем. У случају да је 
индикована рестрикција течности, CRRT омогућава примену лекова, продука-
та крви и одговарајуће исхране код критично оболеле деце са мултирганском 
дисфункцијом. Помоћу CRRT постиже се ефикасан клиренс супстанција, као 
и одстрањење инфламаторних цитокина и ендотоксина код болесника у сепси. 
Спровођење CRRT код педијатријских болесника захтева разумевање више 
чињеница које су јединствене за педијатријски узраст: екстракорпорални во-
лумен крви, потреба за „прајмингом“ екстракорпоралне циркулације (дијали-
затор и катетери) пре започињања процедуре, прилагођавање апарата и прес-
крипције која је дизајнирана за одрасле пацијенте, као и коришћење CRRT за 
стања карактеристична само за педијатријске болеснике, као што су урођене 
болести метаболизма (1).

Континуирана замена функције бубрега је заснована на физичким зако-
нима: дифузионом и конвективном клиренсу, изоловано или у комбинацији. 
Дифузија подразумева спонтани транспорт молекула из зоне више у зону ниже 
концентрације, кроз полупропусну мембрану. Ефикасност кретања молекула 
је обрнуто сразмерна молекулској тежини а директно је сразмерна концен-
трационом градијенту. Ултрафилтрација или конвективни проток означава 
примарни пролазак течности која са собом носи растворене честице кроз по-
лупропусну мембрану. Она се одвија под утицајем градијента притисака (хид-
ростатског и осмотског) између крви и течности за дијализу. Оба процеса су 
ефикасна за уклањање малих молекула, а већи молекули се боље уклањају кон-
векцијом. Номенкалтура CRRT је базирана у односу на врсту венског приступа 
и примарне методе молекуларног клиренса. Данас се користи само вено-венски 
приступ, па разликујмо – CVVH (континуирана вено-венска хемофилтрација), 
CVVHD (континуирана вено-венска хемодијализа) и CVVHDF (континуира-
на вено-венска хемодијафилтрација). CVVH обезбеђује конвективни клиренс 
преко велике стопе ултрафилтрације. Да би се превенирао прекомерни губитак 
течности, велики део ултрафилтрата се замењује течношћу која садржи елек-
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тролите. Код CVVHD, највећи део клиренска се остварује путем дифузије и 
дешава се помоћу супротстављеног тока дијализата и крви кроз хемофилтер. 
Мала количина конвективног клиренса се остварује преко ултрафилтрације у 
циљу смањења екстрацелуларног волумена течности. CVVHDF функционише 
на бази и дифузионог и конвективног клиренса (1). 

Обезбеђивање адекватне CRRT за млађу децу (одојчад и новорођенчад) је 
велики изазов и захтева адаптацију машина за одрасле као и модификацију 
њихових оперативних карактеристика. Најважније је да више од 10-15% во-
лумена крви не оде у екстракорпоралну циркулацију, јер ће довести до хипо-
тензије и анемије. То се превенира тако што се екстракорпорално коло испуни 
(прајмира) крвљу или колоидима, ако му је волумен већи од 10% циркулишућег 
волумена крви детета. Последњих година су се на тржишту нашле и машине за 
CRRT које се са сигурношћу користе и код деце мале телесна масе (2). 

PRISMAFLEX СА HF20 СЕТОМ

Екстракорпорална циркулација је 60 мл (дијализатор од 0,2 м2 ). Количи-
на течности која се током свака 3 сата дијализирања елиминише из пацијента 
више од израчунатог баланса течности је ограничена на 60-150 мл! Примењив 
код деце телесне масе од 3 -10 кг (Слика 1) (3).

CARDIO-RENAL PEDIATRIC DIALYSIS 
EMERGENCY MACHINE (CARPEDIEM)

Конструисан је 2012. године у Вићенци, у Италији. Користи се за CRRT код 
новорођенчади и одојчади телесне масе 2-10 кг и са просечном телесном повр-
шином од 0,15-0,5 м2. CARPEDIEM је снабдевен гравиметријском контролом за 
мерење ултрафилтрације и баланса течности, са скалом која има сензитивност 
од 1 г како за промене количине (ре)инфузије (1 мл/мин.) тако и за ултрафил-
трацију (1 г/сат). За венски приступ користе се катетери од 4-7 F. Екстракор-
порални волумен крви је 41 мл (дијализатор од 0,25 м2 ) и постоји могућност 
коришћења малог крвног протока (мин. 2 мл/мин.) што омугућује сигурнију 
примену код хемодинамски нестабилних и критично оболелих малих болесни-
ка. Разлика између прописане и очекиване равнотеже течности увек је мања од 
20 г/24 сата. Овим апаратом може да се ради: CVVHF, измене плазме, измене 
крви, CVVHDF, албуминска дијализа (Слика 1) (4).
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THE NEWCASTLE INFANT DIALYSIS AND 
ULTRAFILTRATION SYSTEM (NIDUS)

Омогућава депурацију крви код деце телесне масе између 800 г и 8 кг. За 
венски приступ се користи једнолуменски катетер и није потребан прајминг 
крвљу пре започињања процедуре. Веома је значајно да постоји микролитарска 
контрола ултрафилтрације (3,2 μl). То је машина вођена бризгалицама. Екстра-
корпорални волумен крви је 9,3 мл (Слика 1) (5). 

Слика 1. Изглед савремених апарата за CRRT

КОНТИНУИРАНА ЗАМЕНА ФУНКЦИЈЕ БУБРЕГА У СЕПСИ

Две су основне улоге CRRT у сепси: (1) замена функције бубрега кроз одр-
жавање равнотеже течности и уз минималне промене у хемодинамици, одр-
жавање равнотеже ацидобазног статуса и омогућавање исхране и (2) улога у 
имуномодулацији – клиренс имуних медијатора, адсорпција ендотоксина. 

Модалитети пречишћавања крви код критично оболеле деце са сепсом и 
мултиорганском дисфункцијом су следећи:

• Хемофилтрација – конвекција кроз полупропусну мембрану; неспеци-
фично уклањање растворених супстанција, укључујући и штетне инфла-
маторне медијаторе; коришћење и ефикасност високо-волуменске хемо-
филтрације код болесника са са сепсом се још увек испитује – препору-
чени проток је > 35 ml/kg/сат (6).
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• Хемоадсорпција – адсорпција, везивање супстанција за мембрану пре-
ко интеракције молекула; одстрањивање и неспецифичних медијатора 
инфламације. Специјалне форме укључују хемоперфузију полимикси-
ном Б, нарочито усмерену на ендотоксине грам негативних бактерија 
(7). На тржишту се налазе и друге неселективне адсорпционе мебра-
не - Polyacrylonitrileand АН69 СТ и семиселективне мембране - Oxiris, 
Polymethylmethacrylate, PMMA.

• Плазмафереза – базира се на одвајању, одстрањивању и надокнади ком-
поненти крви - 1) одстрањивање патолошких молекула и 2) супституција 
молекула која су значајни за хомеостазу. 

ЕКСТРАКОРПОРАЛНА ЗАМЕНА ФУНКЦИЈЕ ЈЕТРЕ 

Екстракорпорална замена функције јетре помоћу детоксикационих систе-
ма, као што је молекуларни адсорбентни рециркулаторни систем (МАРС) и 
фракционисана сепарација плазме и адсорпција (ФПСА, Prometheus) врло је 
актуелна у последњој деценији. Оба уређаја ефикасно елиминишу билирубин, 
жучне киселине и друге супстанције везане за албумине које се нагомилавају 
у инсуфицијенцији јетре. Мање се зна да ли ови уређаји имају значаја у од-
страњивању супстанција значајних у патогенези инсуфицијенције јетре, као 
што су проинфламаторни цитокини или параметри оксидативног стреса. Док 
су студије на малом броју болесника н доказале да МАРС у поодмаклој ин-
суфицијенцији јетре побољшава преживљавање, прелиминарни подаци две 
скорашње студије са рандомизацијом, са МАРС-ом или Promethus-ом у ком-
парацији са стандардним медицинским третманом, нису доказале веће прежи-
вљавање код болесника са акутном инсуфицијенцијом јетре (8).

МОЛЕКУЛАРНИ АДСОРБЕНТНИ РЕЦИРКУЛАТОРНИ СИСТЕМ

Код МАРС крв се дијализира преко мембране импрегниране албуминима 
(користећи 20% хумане серумске албумине у дијализату) и континуирано се 
чисти проласком кроз стубиће са активним угљем или анјонском измењивачком 
смолом (секундарно коло). Супстанције растворљиве у води, као што је NH4+ 
се уклањају нископроточним дијализатором који је повезан са овим системом. 
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PROMETHEUS

Овај уређај користи комбинацију фракционисаног одвајања плазме и 
адсорпције преко полисулфонских филтера пропусних за албумине и адсорбе-
ната који регенеришу филтрирану плазму. Супстанције растворљиве у води се 
одстрањују високо-проточним дијазатором који је директно повезан на крвну 
линију (8). 
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15.3. ПЕДИЈАТРИЈСКА НЕУРОТРАУМА 
– ДОСТИГНУЋА, НОВИНЕ И 
ТЕРАПИЈСКЕ ПЕРСПЕКТИВЕ

Душица Симић1,2, Ивана Будић3,4, Марија Стевић1,2

1. Универзитетска дечја клиника, Београд
2. Медицински факултет Универзитета у Београду
3. Клиника за дечју хирургију и анестезију, Клинички центар Ниш
4. Медицински факултет Универзитета у Нишу

Траума је водећи узрок смртности код деце после прве године живота. Због 
анатомских и физиолошких карактеристика деца су склонија повређивању него 
одрасли. Више од 80% деце са мултиплом траумом има повреду главе, а готово 
сва деца са повредама главе имају и неку удружену повреду (1). Дечији мозак и 
физиолошки процеси се значајно мењају током сазревања те су потребне многе 
студије да би се унапредило разумевање о томе да ли терапеутске мере које се 
примењују код одраслих имају исте или супротне ефекте код деце (2). Још има 
много изазова и могућности за унапређивање знања у овој области.

ПАТОФИЗИОЛОГИЈА

Примарнe повредe главе обухватају фрактуру лобање, контузију мозга, 
интракранијалне хематоме (интрапаренхимни, епидурални, субдурални) или 
дифузну аксоналну лезију (3). Болесници са дифузном аксонално лезијом нај-
чешће западају у трајно вегетативно стање или имају озбиљне поремећаје ког-
нитивне функције. 

У последње време се све више пажње посвећује значају секундарних повре-
да. Инфламаторни и цитотоксични процеси који прате повреду изазивају до-
датни едем, пораст интракранијалног притиска (ИКП) и смањење церебралног 
перфузионог притиска (ЦПП)(3). Инфламаторни медијатори изазивају значај-
нији едем мозга у развоју (3).

Секундарна повреда настаје и због хипоксије и хипотензије. Задатак лекара 
је да спречи или бар смањи могућност настанка секундарне повреде. Мортали-
тет деце са озбиљним повредама главе је око 30% без других повреда, 60-70% 
уколико постоји и хипоксија, 75-90% уколико постоји хипотензија, а 100% уко-
лико постоји и хипоксија и хипотензија. Стога морамо одржати добру оксиге-
нацију и нормотензију код ове деце.

Код деце едем мозга је озбиљнији и дифузнији него код одраслих (3). У глави 
постоји релативно већи волумен крви те церебрални едем настаје брже, мишићи 
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врата су слабији, врат нестабилнији те лакше настају повреде вратне кичме. Због 
значајно мање атрофије мозга него код одраслих, у лобањи има мање места за 
компензацију едема. Мозак садржи више воде, а мијелинација је некомплетна 
(3). Због бржег метаболизма и мале алвеоларне површине, брже настаје хипок-
сија па повреде брже угрожавају живот детета. Тањи је торакални и абдоминал-
ни зид те су и унутрашњи органи мање заштићени и изложенији су повреди.

РЕАНИМАЦИЈА ДЕТЕТА СА ПОВРЕДОМ ГЛАВЕ

Сматра се да су секундарне повреде превентибилне те је неопходно што пре 
приступити дијагностици и третману.

Анестезиолог је важан део тима код збрињавања неуротрауматизованог де-
тета током реанимације, у операционој Сали и у Јединици интензивног лечења. 
Основни поступци треба да контролишу ИКП, побољшају ЦПП. Неопходан је 
добар мониторинг, оптимизација физиолошких процеса и понекад хитна хи-
руршка интервенција (евакуација).

При пријему је неопходна брза оријентација о дисајном путу, дисању, цир-
кулацији и стању свести. Родитељ углавном није присутан а болесник није у 
стању да дâ анамнезу. У главном се ослањамо на брзу процену зеница и Глазгов 
кома скалу (GCS).

Интубација је индикована код ГЦС<8 и некомуникативног детета. Изво-
ди се уз преоксоигенацију, стабилизацију и употребу сукцинилхолина (мада 
када сугамадекс уђе у ширу употребу, рокуронијум ће бити лек избора). Из-
води је увек најискуснији члан тима. При томе мора имати на уму да сваки 
поступак током успостављања дисајног пута, па чак и пласирање ларингеалне 
маске (ЛМА) може погоршати стање вратне кичме. Мада постоји доста кон-
троверзи у вези преинтубационе употребе атропина, преовлађује мишљење да 
је потребно дати га код деце млађе од 10 година (2).

Више се не препоручује рутинска примена цервикалне заштитне крагне то-
ком прве помоћи, већ мануелна стабилизација главе у неутралном положају до 
доласка лекара. 

Постоје докази да примена имобилизације врата крагном може довести до 
пораста ИКП и свих последица тога (4).

МОНИТОРИНГ

После иницијалне реанимације и стабилизације, најчешће се болесник транс-
портује на компјутеризовану томографију (2,5). У последње време има пуно кон-
троверзи због све веће свести да су деца много осетљивија на зрачење и подлож-
нија малигним оболењима која се директно повезују са пре честим снимањима.
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Праћење ИКП помаже спречавање секундарних повреда. ИКП треба одр-
жавати испод 20 ммHg, а ЦПП изнад 40 ммHg у педијатријској популацији. 
ИКП се може мерити интрапаренхимно (мање оштећење ткива) или интра-
вентрикуларно (омогућена и дренажа ликвора). На жалост, мерење ИКП је још 
увек резервисано само за ретке специјализоване центре (2).

Данас можемо пратити церебралну оксиметрију путем НИРС-а (near infra 
red spectroscopy). Ове вредности уз анализу биохемијских параметара мозга 
путем микродијализе могу дати значајне податке (6). Микродијализа је такође 
ограничена на специјализоване центра и даје податке о можданом метаболи-
зму, инфламацији, ефектима терапијских метода и мождано крвној баријери. 
И поред адекватног обезбеђивања нутрицијената и кисеоника, повређени мо-
зак понекад није у стању да их ефикасно користи услед ,,митохондријалне дис-
функције, о чему нас информише микродијализа. Такође нам може дати подат-
ке да ли системски примењени лекови пролазе мождано крвну баријеру.

Деполаризација је тригерована релативним падом енергије у фокалним па-
ралезионим регијама. То може указати на кортикалну вулнерабилност и наста-
нак секундарне повреде чак и када су ИКП и ЦПП у задовољавајућим оквири-
ма. Стога ће праћење деполаризације, посебно када буду доступне неинвазивне 
технике, пружити корисне податке у будућности (7).

АНЕСТЕЗИЈА

С обзиром да бол и стрес повећавају церебралне метаболичке повреде и 
ИКП, саветује се седација и аналгезија током болних процедура и транспорта 
и анестезија за оперативне процедуре.

Током преоперативне евалуације узети само неопходне анализе (ККС, јо-
нограм), а анамнезу обично немамо од кога да узмемо. Увод у анестезију треба 
да је ИВ, брз јер ова деца обично имају пун желудац. Мора се познавати фар-
макологија лекова које користимо и њихов утицај на церебрални крвни проток 
(ЦБФ), потрошњу О2 у мозгу и ИКП.

Мора се имати на уму да лекови који се користе могу смањити средњи ар-
теријски притисак (МАП), а самим тим и церебрални перфузиони притисак 
(ЦПП), нарочито код хиповолемичних болесника. До скора се сматрало да ке-
тамин повећава ИКП, али је данас познато да га чак може смањити када се 
отклони бол болесника (3). 

Дужност анестезиолога је да одржава константним ЦKП и церебрални во-
лумен крви (ЦБВ) као и ИКП. Уколико је ЦКП смањен, долази до исхемије, а 
уколико је повећан развија се едем мозга. ЦКП је најнижи током прва 24 сата, 
а затим може нарасти до хиперемичног нивоа код више од 50% деце (2). Зато 
се хипервентилација не саветује у иницијалној фази збрињавања, осим код 
претеће хернијације. И касније притисак угљен диоксида не сме пасти испод 
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35ммХг (4,7кПа), притисак кисеоника треба да је >60ммХг (8кПа). Оксигена-
цију треба поправити повећањем инспираторног времена, ФиО2 или вршног 
притиска, радије него ПЕЕП-а који може повећати ИКП (3).

ЦПП (=МАП-ИКП) испод 40ммХг повећава морталитет независно од узраста. 
Његова оптимизација се изводи било подизањем МАП било смањењем ИКП.

На лекару је да изабере осмотско средство за смањење ИКП код деце (мани-
тол или 3% Na Cl). Сматра се да оба ова средства имају подједнаку ефикасност. 
Манитол и блага хипервентилација се не препоручују профилактички већ код 
знакова церебралног укљештења или акутног неуролошког погоршања, после 
корекције хиповолемије, хипотензије и хипоксије. Манитол не треба примењи-
вати пре евакуације хематома (3). Свакако треба спречити хиповолемију и хи-
потензију, као и хипернатремију.

Када су стероиди у питању, сматра се да има више доказа о њиховим спо-
редним дејствима него о ефикасности те су код деце са повредом главе по но-
вим ставовима контраиндиковани (8).

Бројне студије нису доказале да блага хипотермија (32-33 Cº) побољшава 
опоравак неуротрауматизоване деце. Хипертермију свакако не смемо дозво-
лити (9).

Барбитурати су ефикаснији у снижавању ИКП код деце него код одраслих, 
али се мора знати да депресијом миокарда могу смањити МАП и ЦПП.

НАДОКНАДА ТЕЧНОСТИ

Постоје бројни хемодинамски поремећаји који могу настати код неуротра-
уматизованог детета. Повећан крвни притисак настаје услед бола, узнемире-
ности и интракранијалне хипертензије, а хипотензија услед крварења, ства-
рања интракранијалног хематома (који може садржати до ½ волумена), услед 
исцрпљења ендогених катехоламина као и употребе диуретика и барбитурата. 

Изузетно је важно, за разлику од застарелих схватања, одржати нормоволе-
мију. Доказано је да и озбиљна рестрикција воде само умерено смањује проце-
нат воде у мозгу. С друге стране, хиповолемичан болесник може бити озбиљан 
проблем за евентуалну примену анестезије. 

Течност треба надокнађивати изотоничним кристалоидима, евентуално 
колоидима (никако албуминима!!!). Na Cl 0.9% је најбоља течност за почетак 
јер Рингер и Хартман не садрже довољно натријума. Апсолутно је контраин-
дикована примена хипотоних раствора и раствора глукозе све док глукоза није 
испод 70 мг/дл (3,9ммол). 

Код деце са повредом главе могу настати различити хидроелектролитни 
поремећаји узроковани дијабет инсипидусом, синдромом неадекватног лу-
чења АДХ те синдромом церебралног губитка соли. Ови синдроми су веома 
слични и понекад их је тешко разликовати, те анестезиолог мора добро водити 
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рачуна да не погреши у процени и одређивању терапије. Дијабетес инсипидус 
је на жалост обично знак лоше прогнозе и мождане смрти.

Код збрињавања детета са повредом главе увек морамо имати на уму да 
можда постоји и нека удружена повреда коју смо на почетку, због хитности 
збрињавања неуротрауме, превидели.

Све у свему, збрињавање детета са повредом главе је веома захтевно. Анес-
тезиолог је важан део тима. Најважнија терапијска мера је рана контрола ИКП. 
Неопходно је познавати церебралну патофизиологију. На почетку морамо 
обезбедити дисајни пут, оксигенацију и вентилацију. Изузетно је важна надок-
нада волумена изотоним кристалоидима и правилан избор анестетика. Осмо-
тске диуретике и хипервентилацију не примењујемо превентивно. Увек треба 
мислити на присуство удружених повреда. Мултидисциплинарни приступ је 
веома важан.
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16.1. ЗБРИЊАВАЊЕ ОПЕKОТИНА KОД ДЕЦЕ

Ђорђе Крављанац, Радоје Симић
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије  
“Др Вукан Чупић”, Београд
Медицински факултет, Универзитет у Београду

После саобраћајних несрећа опекотине представљају најчешћи узрок за-
десне смрти у дечијем узрасту (1). Настају акцидентално или као последица 
злостављања и изазивају бројне промене у организму, које могу угрозити жи-
вот детета. Добро познавање етиологије, патофизиологије и клиничке слике 
опекотина омогућавају адекватно примарно медицинско збрињавање, што у 
многоме утиче на коначан исход лечења.

ДЕФИНИЦИЈА

Опекотине представљају оштећења коже и других ткива која су проузроко-
вана патогеном количином суве или влажне топлоте, електрицитетом, хемика-
лијама, ултравиолетним или радиоактивним зрачењем.

ЕТИОПАТОГЕНЕЗА

Према механизму настанка све опекотине можемо поделити на: опаротине, 
контактне опекотине, опекотине изазване пламеном или пожаром, опекоти-
не изазване ударом струје или ударом грома, хемијске опекотине, опекотине 
од сунца, опекотине изазване дејством радиоактивног и јонизујућег зрачења и 
опекотине настале као последица злостављања детета (1,2). Опаротине настају 
приликом проливања вреле течности или дејством вреле паре и представљају 
најчешћи механизам повређивања у предшколском узрасту (3). Kонтактне опе-
котине настају додиром врелих чврстих предмета или средства за загревање 
простора. Приликом пожара у затвореном простору удисање врелог ваздуха 
доводи до оштећења дисајних путева, едема и респираторног дистреса који 
угрожава живот опеченог детета (инхалационе лезије). Удар електричне струје 
са опекотинама настаје додиром утичнице, неизолованих електричних кабло-
ва или играњем на крову железничких вагона. Због проласка струје кроз тело 
могу настати поремећаји рада срца, ЦНС-а и парализа дисања. Неограничени 
приступ деце разним хемијским средствима у домаћинству је најчешћи узрок 
хемијских опекотина. Постојање више рана у различитим фазама зарастања 
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увек треба да побуди сумњу на злостављање! Најчешћи видови наношења по-
вреда детету су додир упаљеном цигаретом, врелим предметом или проливање 
вреле воде по глави и телу (3,4). 

KЛАСИФИКАЦИЈА

На основу процене степена опечености и захваћене површине све опеко-
тине делимо у три групе: мале, умерене и тешке опекотине (1,5). Мале или 
лаке представљају опекотине II степена мање од 5% површине тела, које не 
захватају лице, врат, шаке, гениталије, стопала и зглобове (неурогене и функ-
ционалне зоне) и нису изазване струјом и хемикалијама. Умерене опекотине 
су: лезије које обухватају 5-10% површине, дубоке опекотине од 1% до 5% повр-
шине тела и опекотине које захватају неурогене и функционалне зоне. Тешке 
опекотине подразумевају: лезије које захватају више од 10% површине тела, 
дубоке опекотине више од 5% површине тела, опекотине изазаване ударом 
струје, хемикалијама, инхалационе лезије и опекотине које захватају читаву 
циркумференцију трупа или екстремитета. 

ПРЕХОСПИТАЛНО ЗБРИЊАВАЊЕ ОПЕКОТИНА

Прехоспитално збрињавање опекотина подразумева низ мера и поступака 
који се предузимају у циљу адекватног иницијалног збрињвања повређене осо-
бе и припреме за даље амбулантно или болничко лечење (3,4).

На првом месту требаоло би уклонити узрок повређивања! Опечену осо-
бу треба извући из затвореног простора или из посуде са врелом водом. Kод 
паљења одеће дете се полаже на подлогу и покрива великим покривачем лицем 
окренутим ка подлози чиме се смањује ризик од инхалационе лезије. Kод удара 
струје на сигуран начин одвојити повређеног од извора струје, дрвеним пред-
метом који је лош проводник електричне струје.

Kлиничко стањe детета са опекотином процењује се на основу АБЦД 
критеријума који подразумевају: А (airway)– обезбеђење дисајног пута, Б 
(breathing) - провера дисања, Ц (circulation) – провера кардиоваскуларног си-
стема и Д (disability) – процена стања свести (5).

Приликом задобијања опекотина, могу се јавити и удружене повреде других 
органа као што су: повреде главе, повреде кичменог стуба, повреде локомотор-
ног апарата и повреде унутрашњих органа (спољашње и унутрашње крварење). 

Скидање незапаљене одеће, одећe натопљене хемикалијом смањује могућ-
ност продубљивања оштећења коже и поткожног ткива. Kод опекотина шаке, 
врата и ушних шкољки, неопходно је скинути накит, због појаве едема и мо-
гуће констрикције и некрозе терминалних делова ткива.
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Један од најважнијих поступака у прехоспиталном збрињавању повређене 
особе је хлађење опечене површине, што смањује бол и едем. Повређену осо-
бу треба поливати хладном водом из чесме 20 минута. Kод новорођенчета 
и одојчета овај поступак примењивати најдуже 5 минута због ризика од 
хипотермије. Хлађење започети у првих три сата од повређивања и наставити 
у току транспорта. Неопечене делове тела требало би утоплити. Не користити 
лед због могуће вазоконстрикције и хипотермије (2,5).

Давање течности и аналгетика се препоручује код свих опечених пацијената.
Повређеног поставити у лежећи положај с имобилизацијом главе и екстре-

митета и транспортовати у здравствену установу. Ако је могуће, требало би 
обезбедити амбулантна кола с адекватном опремом за кардиопулмоналну ре-
анимацију уз пратњу доктора и медицинске сестре или техничара (6).

Сви болесници који имају опекотине више од 10% од укупне површине тела 
захтевају интравенску надокнаду течности и електролита. Ово је неопходно 
и код свих особа, без обзира на површину опекотина, који не могу на адекватан 
начин да уносе течност пероралним путем (4,6).

Kод постојања сумње на инхалациону лезију неопходна је ендотрахеална 
интубација и примена 100% кисеоника. Знаци инхалационе термичке повреде 
су: анамнестички податак о изложености пламену-диму у затвореном простору, 
мрке наслаге око уста и носа, мрко пребојен спутум, промуклост и стридор (6). 

Пласирањем уринарног катетера и назогастричнe сонде се омогућава 
мерење сатне диурезе, праћење функције бубрега и декомпресија гастроинте-
стиналног тракта што ублажава тегобе болесника.

Неопходно је проверити антитетанусну заштиту код сваког повређеног 
и поступити према календару и протоколу вакцинација (5). 

Пре превијања дати аналгетике (аминоацетофенон или ибупрофен) и 
узети брис ране. Тоалета ране подразумева чишћење опечених регија газом 
натопљеном физиолошким раствором и неалкохолним антисептичним рас-
твором (Оkтенисепт или Дермазин). Новије студије су показале да приликом 
испирања ране физиолошким раствором или водом из чесме из система град-
ског водовода не постоји статистички значајна разлика у могућности настанка 
инфекције ране (5,6). После тоалете на рану ставити неадхерентну газу (вазе-
линска, балзам или петролеј) или антибиотску маст. Покривање опекотинске 
ране подразумева стављање газе са физиолошким раствором, дебљег слоја суве 
газе или газе са ватом и компресију завојем или мрежицом (4). 

ИНДИКАЦИЈЕ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЈУ

Према Америчком удружењу за опекотине индикације за хоспитализацију 
представљају: опекотине II степена које захватају више од 10% површине тела, 
опекотине III степена које захватају више од 1% површине тела, опекотине 
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изазване ударом струје, инхалационе лезије, хемијске опекотине, опекотине 
лица, врата, шаке, гениталија, стопала и зглобова, циркумференцијалне опеко-
тине, опекотине настале као последица злостављања детета, постојање тежих 
болести и лоше социјално стање повређеног (1,2).

ЗБРИЊАВАЊЕ ОПЕКОТИНА У БОЛНИЧКИМ УСЛОВИМА

Анамнестички подаци добијени од повређеног детета или његових роди-
теља су од помоћи да се сазна „шта“, „кад“ и „где“ се догодило. Ово омогућава 
да се реконструише механизам, време и место повређивања и на основу тога 
примени адекватно лечење.

Процена клиничког стања детета врши се према АБЦД критеријумима! 
Прегледом повређеног детета утврђује се величина и локализација опечене 
регије и проверава да ли постоје удружене повреде. Kод сваке сумње на ин-
халациону лезију неопходно је спровести фибероптичку ларингоскопију, ен-
дотрахеалну интубацију и оксигенотерапију у циљу обезбеђивања дисајног 
пута. У зависности од процењеног клиничког стања пацијент се хоспитализује 
у ОИН, или на одељење пластичне хирургије.

Лабораторијско испитивање се спроводи непосредно по пријему у болни-
цу и подразумева анализу: крвне слике, биохемијских параметара, вредности 
седиментације, Ц – реактивног протеина, хемокултуре. Одређивање крвне гру-
пе и узимање бриса ране.

НАДОКНАДА ТЕЧНОСТИ И АНТИМИКРОБНА ТЕРАПИЈА

Због свих патофизиолошких промена које настају у организму, код већине 
опечене деце надокнада течности је неопходна и врши се пероралним или па-
рентералним путем. Деца код којих је захваћено више од 10% површине тела 
захтевају интравенску надокнаду течности и електролита. У првих 24h од по-
вреде препоручује се давање кристалоидних раствора (Рингер-лактат), а од 
другог дана у терапију се уводе и колоидни раствори (албумини). Постоји више 
формула за израчунавање укупне количине течности коју треба дати опече-
ном детету, али се највише употребљава модификована Паркландова формула. 
Овде би требало узети у обзир и дневне потребе течности деце у различитим 
узрастима. Половина од укупне количине течности за 24h се даје у првих 8 ча-
сова од тренутка повређивања, а преостали део у наредних 16h (6). У зависно-
сти од резултата биохемијских анализа неопходна је корекција електролитног 
дисбаланса и хипопротеинемије.
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ПАРКЛАНДОВА ФОРМУЛА

Укупне потребе за течношћу за 24h у ml = 4ml x ТМ (kg) x % опечене по-
вршине

Kод деце са умереним и тешким опекотинама примењује се парентерална 
антимикробна терапија широког спектра (цефалоспорини и аминоклигозиди), 
а након добијања резултата бриса опекотинске ране терапија се наставља према 
антибиограму. Антибиотску терапију требало би применити и код повређене 
деце са ризиком за настанак бактеријског ендокардитиса, код особа са опеко-
тинама код којих се примењује и кортикостероидна терапија и код имуноком-
промитованих болесника (2,4).

ХИРУРШКА ОБРАДА ОПЕКОТИНСКЕ РАНЕ

После пријема детета у болницу хируршка обрада опекотина обавља се у 
условима опште анестезије или аналгоседације у операционој сали по свим 
принципима асепсе и антисепсе и обухвата експлорацију, тоалету и дебридман 
опекотинске ране. 

Експлорацијом опекотине утврђује се њена величина и локализација, сте-
пен оштећења ткива, функционалност околног ткива и постојање удружених 
повреда (крвни судови, нерви, тетиве, коштано-зглобне структуре) (2). 

Тоалета опекотинске ране може се вршити притиском влажном газом, ири-
гацијом или применом газе која је натопљена антисептичким средством (4,5). 

Дебридман је поступак уклањања девитализираног опеченог ткива приме-
ном: скалпела и маказа (хируршки), дебрисофта (механички), хидроколиод-
ног гела (аутолитички), ензимских препарата (хемијски) и „версајет“ апарата 
(хидрохирургија). На тај начин се стварају предуслови за даље лечење и зарас-
тање опекотинске ране (6).

ЛЕЧЕЊЕ

Лечење опекотина може бити конзервативно или оперативно. Одлука о на-
чину лечења се доноси на основу процене површине и дубине опекотине и кли-
ничког стања пацијента. Процена површине опечене регије одређује се према 
процентуалној заступљености опечене површине у односу на целокупну по-
вршину тела. Постоје три начина за њено одређивање: Wалласово правило „9“ 
(‚‚деветке’’), величина пацијентовог длана (1%) и Lund-Browdеrоvа схема. Дубина 
опекотине најчешће се одређује на основу клиничког изгледа опечених површи-
на 72 h после повређивања. На основу тога све опекотине можемо поделити у 
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три степена: I, IIа, IIб и III степен опечености (4). У циљу одређивања дубине 
опекотине могу се користити и друге методе кап што су : термографија, видео 
ангиографија, ласер доплер техника и биопсија ткива са хистологијом.

KОНЗЕРВАТИВНО ЛЕЧЕЊЕ

Kонзервативно лечење се спроводи код опечених регија II а и II б степена 
опечености и састоји се од: чишћења опекотинске ране, механичког уклањања 
девитализираног опеченог ткива, топикалне антимикробне терапије и раног 
физикалног третмана. Топикална антимикробна терапија представља наноше-
ње на опечене површине антибиотске масти /Енбецин/ или препарата на бази 
меда и примену неадхерентних петролеј или балзам газа. Данас се у конзерва-
тивном лечењу опекотина све више употребљавају и биоактивни продукти у 
виду различитих врста хидроколоидних облога (Suprasorb А, Granuflex), хидро-
фибер облога са алгама или сребром (Aquacell Аg, Suprasorb А+Аg) и хидроба-
лансних облога (Suprasorb X+PHMB) које се пласирају и замењују сваких три 
до пет дана. Наведени препарати не захтевају свакодневно превијање, смањују 
бол и подстичу зарастање опекотина. Локално се примењују и xидроколоидни 
гел (Purinol gel, Granugel, Suprasorb G) који врши аутолитички дебридман и 
ствара услове за потпуну епителизацију опечених регија (7).

ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕЊЕ

Примарно оперативно лечење се спроводи код свих опекотина које захватају 
пуну дебљину коже (III степен опечености) у периоду од трећег до петог дана 
после повређивања, као и у случајевима опекотина главе и врата где после де-
сетодневног конзервативног третмана нема видљивих знакова зарастања оп-
котинске ране (8,9). 

Некректомија и аутотрансплантација коже представља методу избора 
у оперативном лечењу опекотина. Ова техника подразумева ексцизију некро-
тичног ткива и покривање опечених површина аутотрансплантатима коже. У 
зависности од величине и локализације опекотина могу се користити транс-
плантати пуне дебљине коже или трансплантати непотпуне дебљине коже. 
Давајуће место за трансплантате пуне дебљине коже може бити: преаурику-
ларна и ретроаурикуларна регија, супраклавикуларна јама, радиокарпална 
флексиона бразда, воларни део лакта, ингвинална регија и дорзални део сто-
пала. Трансплантати непотпуне дебљине коже могу се узимати електродер-
матомом са поглавине, трупа и горњих или доњих екстремитета. Епителиза-
ција давајућих регија очекује се у периоду до две недеље од тренутка узимања 
трансплантата коже. У случају екстензивних опекотина када није могуће узети 
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кожне аутотрансплантате, за покривање опечених регија могу се користити 
и хомотрансплантати (узети са других здравих особа) или алотрансплантати 
коже (узети са кадавера). С обзиром да после 4-6 недеља долази до имунолош-
ког одговора организма примаоца и одбацивања хомо и алотрансплантата они 
представљају привремено решење до опоравка могућих донорских регија опе-
чене особе (9,10).

После некректомије за покривање опечених површина могу се кориситит и 
вештачки покривачи коже као што су Trans-Cyte -дериват хуманих фибробласта 
или Интегра-привремени силиконски заменик епидерма. Kод примене Интегре 
после 2-4 недеље долази до формирања „неодермиса“, силиконски слој се уклања 
и замењује ултратанким тансплантатом коже непотпуне дебљине (8,10).

Примарно затварање ране спроводи се код мањих дубоких опекотина код 
којих се после уклањања некротичног ткива ивице ране могу спојити примар-
ним шавовима.

Васкуларни режњеви (локални или микроваскуларни) се користе код опе-
котина које захватају пуну дебљину коже и код којих су огољени крвни судови, 
нерви и коштане структуре. 

Ткивна експанзија подразумева пласирање ткивног експандера у поткож-
ном ткиву на месту неопечене коже у који се преко валвуле постепено убризга-
ва физиолошки раствор и тиме постиже „ширење“ коже. На тај начин се добија 
већа површина здраве коже која се као слободни ткивни трансфер користи за 
покривање опечених регија. 

Функционална рехабилитација се спроводи по завршетку оперативног ле-
чења опекотина и обухвата: примену „сплинтева“ (опекотине врата), рану мо-
билизацију делова тела, физикалну терапију и третман ожиљака. 

ЗАКЉУЧАК

Опекотине су веома честе повреде у дечијем узрасту. Оне доводе до број-
них промена у организму које све заједно називамо - опекотинска болест. Могу 
да проузрокују функционалне, естетске и психолошке поремећаје. Захтевају 
мултидисциплинарни приступ у лечењу и сарадњу педијатра, дечијег хирурга, 
анестезиолога, физијатра, психолога и социјалног радника. Примарно збриња-
вање опекотина има велики утицај на коначан исход лечења. Обзиром да се 
95% свих опекотина лечи у амбулантним условима, улога педијатра у њиховом 
прехоспиталном збрињавању је од непроцењиве важности. Болничко лечење 
опечене деце треба спроводити у специјализованим педијатријским центрима 
за опекотине. 
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16.2. МУЛТИЦИСТИЧНИ ДИСПЛАЗИЧНИ 
БУБРЕГ – ИМА ЛИ ДИЛЕМА?

Зоран Крстић, Жељко Смољанић
Универзитетска дечја клиника, Београд
Медицински факултет, Универзитет у Београду

Иако је мултицистични дисплазични бубрег (МЦДБ) честа аномалија, а 
први пут је описан још 1926. године, поступак са овим ентитетом остаје кон-
троверзан. Већина контроверзи настаје због недостатка удаљених резултата у 
погледу спонтане еволуције.

ДEФИНИЦИЈА И EТИOЛOГИЈА

Мултицистични дисплазични бубрeг (МЦДБ) прeдставља кoнгeниталну 
дисплазију бубрeга кoју карактeрише постојање вeликих нeхoмoгeних циста 
које настају као рeзултат дилатацијe тубуларнoг систeма. Oвај пoрeмeћај раста 
бубрeга мoжe сe јавити на дeлу бубрeга, на сегментима дуплицираног система, 
као и на систему који је удружен са уретероцелом. Најчeшће је захваћeн цео 
јeдан бубрeг. Билатeралани МЦДБ су лeтална анoмалија и смрт у нoвoрoђeнач-
кoм пeриoду јe пoслeдица плућнe хипoплазијe. 

Прeвалeнција му јe oкo 1/4300 пoрoђаја, и тo јe најчeшћа цистична рeнална 
анoмалија кoд нoвoрoђeнчeта. По учесталости је друга антенатално откривена 
ренална абнормалност.

Мултицистичн дисплазичи бубрег је нeфамилијарнo спoрадичнo oбoљeњe, 
бeз придружeнe цистичнe бoлeсти панкрeаса, јeтрe или плућа. Мeђутим, 
пoстoјe и пoдаци да мoжe да сe јави у пoјeдиним пoрoдицама, а матeрнални 
дијабeтeс пoвeћава ризик од пoјавe oвoг oбoљeња. Узрок МЦДБ остаје непо-
знат, али може бити у вези са абнормалностима једног или више гена у процесу 
нефрогенезе. Сугерише се да су бар неки случајеви наследни, на аутозомно до-
минанатан начин (1).

Ембриолошка теорија заступа мишљење да су ренална агенезија, МЦДБ и 
опструктивна хидронефроза спектар исте болести, у зависности од трајања, 
тежине и времена опструкције.
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УЛТРАСОНОГРАФСКА СЛИКА

Класичну УС слику чине мултипле цисте различите величине, округле, пери-
ферно постављене, испуњене течношћу, аранжиране случајно, са мало еходенз-
не строме између њих. Хидронефротични тип МЦДБ може представљати већи 
проблем. Felson i Cussen (2) су описали варијанту са периферним цистама око 
хидронефротичног пијелона и постојањем комуникације између циста и пијело-
на. Они су такође, забелижили и неку функцију између циста. Кoличина плoдoвe 
вoдe јe нoрмална кoд унилатeралнoг стања, а смањeна јe, или јe нeма кoд била-
тeралнoг МЦДБ. 

ПРАЋEЊE ТРУДНOЋE И НEOПХOДНE ПРEТРАГE

Накoн пoстављања дијагнoзe, пoтрeбнo јe урадити дeтаљан ултразвучни 
прeглeд, фeталну eхoкардиoграфију и кариoтипизацију плoда, мада изoлoва-
ни МЦДБ oбичнo нијe праћeн хрoмoзoмoпатијама. Oбавeзна јe кoнсултација 
дeчјeг урoлoга, ради планирања даљeг праћeња труднoћe и пoстнаталнe 
тeрапијe. Узимањe узoрка фeталнoг урина за процену бубрежне резерве 
(везикоцентезом) јe индикoванo самo у случају урoпатијe кoнтралатeралнoг 
бубрeга. Акo пoстoји нeка врста oпструкцијe, oд пoмoћи мoжe бити пoстављањe 
шанта (везико-амниотски, пелвео-амниотски) или превремени порођаj (4).

Ултразвучне кoнтрoлe трeба радити јeднoм мeсeчнo дo прирoднoг пoрoђаја. 
Хромозомске абнормалности се виђају ретко (око 3%), па се амниоцентеза са-
ветује само ако постоје удружене аномалије. Обавезна је пoстнатална кoнтрoла 
дeчјeг урoлoга и нефролога пo изласку из пoрoдилишта.

КЛИНИЧКА СЛИКА И ДИЈАГНОЗА

Класична презентација МЦДБ у старим уџбеницима је била палпабилна 
маса код новорођенчета или одојчета, или као случајан налаз на аутопсији. Са 
увођењем пренаталне ултрасонографије (УС) дијагностикује се много више 
асимптомских лезија. Schreuder и сарадници (3) (2009) мета-анализом на 3557 
МЦДБ, су нашли да је 81% МЦДБ дијагностиковано пренатално, а од преоста-
лих 19%, 64% је имало палпабилну масу, 7% је имало уринарне инфекције, док 
су други налази били знатно ређи.

У америчком националном регистру МЦДБ (660 болесника), 72% је откри-
вено пренатално, 15% као палпабилна маса, а 4% је откривено после евалуације 
инфекција уринарног тракта (ИУT) (4). Код 35% је урађена нефректомија. Од 
преосталих 426 МЦДБ, код 5 је дијагностикована хипертензија, 15 је имало бар 
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једну ИУТ, код 2 је откривена хематурија и 1 је имао болове. Већина болесника 
је праћена између 1-5 година и ни код једног се није појавио малигнитет. Било 
је 56% дечака. У погледу величине МЦДБ у току пренаталног надгледања, ул-
тразвучно се региструје редукција величине (код 45%), иста величина код 35%, 
увећање код 5%, а код 11% долази до комплетне инволуције. 

Пренатална дијагноза је веома поуздана (5). Лакше и сигурније се дијаг-
ностикује у другом триместру трудноће. Билатерални МЦДБ се виђа веома 
ретко, обично иде са одсуством реналне функције и инкомпатибилни су са 
екстраутериним животом. Унилатeралани изoлoвани МЦДБ мoжe бити бeз 
симптoма накoн пoрoђаја и збoг тoга мoжe прoћи и нeпримeћeн свe дo каснијeг 
живoтнoг дoба. Он има добру прогнозу. Лош исход се може очекивати ако је 
удружен са другим комплексним аномалијама. Испитивање реналне функције 
је показало више од 10% реналне инсуфицијенције у узрасту преко 5 година.

Интересантно је да се позитивна породична анамнеза о структурним ре-
налним аномалијама налази чак у 20% породица. Од нереналних аномалија 
(17%) најчешће су урођене срчане мане (7%).

ДИФEРEНЦИЈАЛНА ДИЈАГНOЗА

Дифeрeнцијалнo дијагнoстички дoлазe у oбзир адултни пoлицистични 
бубрeзи, инфантилни пoлицистични бубрeзи, Мeкeл Грубeрoв синдoрм, тeшка 
хидрoнeфрoза и тризoмија 13.

ПРИДРУЖEНE АНOМАЛИЈE

Мултицистични бубрeг јe oбичнo изoлoван налаз. Подаци из америчког ре-
гистра МЦДБ на 660 МЦДБ показују да је учесталост аномалија на контрала-
тералном бубрегу од 27%, што је значајно више од мета-анализе Schreuderа и 
сарадника (2009) на 3557 МЦДБ, која је показала око 5% абнормалности.

Абнормалности контралатералног бубрега су биле присутне у 27% слу-
чајева (ВУР 58%), а остало хидронефрозе, већина због стенозе пијело-уретер-
ног сегмента (СПУС), а ређе због стенозе уретеро-везикалног споја (СУВС) 
(амерички регистар). Oд осталих анoмалија мoгу сe наћи: агeнeзија, диспла-
зија, eктoпични бубрeг, мeгаурeтeр, урeтeрoцeла, мeгациста, дивeртикулум 
бeшичнoг зида, дуплeкс сyстeм, тe инфравeзикална oпструкција и синдрoм 
Мајeр Рoкитански. 

Нађена је висока инциденција ВУР у контралатералнм бубрегу. То су ре-
флукси обично нижег степена и са великим процентом спонтаног излечења. 
С обзиром да је то ВУР у солитарни бубрег, потенцијалне консеквенце ВУР-а 
могу бити значајне. Неки аутори сматрају да је зато неопходна МЦУГ (4)
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Ретроспективна анализа корелације УЗ и МЦУГ је показала да је 80% бо-
лесника са МЦДБ имало нормалан УЗ на контралатералном бубрегу. Код њих 
је МЦУГ открила да 7% има ВУР градуса 1 и 2. Код 20% са абнормалним УЗ, 
МЦУГ је показала 80% ВУР, од тога 75% испод градуса 3 (6). Мета-анализа је 
показала ВУР у 20% болесника, а преко 50% je гр 1 и 2. Израчунато је да треба 
урадити 12 МЦУГ да би се дијагностиковао један уретер са гр 3-5 ВУР. 

Фебрилне уринарне инфекције су се десиле код 8% болесника (са просечним 
надгледањем од 53 месеца) без разлике да ли је или није постојао ВУР у контрала-
терални бубрег, и да ли је био на профилакси, или не. (Miller, et al 2004) (7). Ismaili 
и сарадници (2005) су код 76 болесника урадили МЦУГ у првом месецу живота и 
нашли ВУР у 16 (21%), и то само 3 са градусом 4 и 5. Контролна МЦУГ између прве 
и друге године је показала постојање ВУР у само 3 од 16 случајева (6). Мета-ана-
лиза је показала спонтану резолуцију ВУР-а у 50-80% случајева унутар 1-3 године.. 
Једна студија је испитивала просечне вредности серумског креатинина за узраст 
код деце са и без контралатералног ВУР и није нашла постојање разлике. На основу 
ових резултата подржавамо мишљење, да не треба радити рутински МЦУГ код 
асимптомске деце са нормалним УЗ налазом на контралатералном бубрегу.

Компензаторна хипертрофија контралатералног бубрега са налази у 85% 
болесника са надгледањем до 10 година, а виђа се и на првом постнаталном УЗ.

Oд eкстрарeналних дeфoрмитeта сe срeћу анoмалијe цeнтралнoг нeрвнoг 
систeма (анeнцeфалија, хидрoцeфалус, спина бифида), лица (расцeп нeпца, 
микрoфталмија), гастрoинтeстиналнoг тракта (дуoдeнална стeнoза, трахeoeзo-
фагeална фистула и анус импeрфoратус). Мултицистични бубрeзи сe мoгу 
наћи у склoпу мнoгих синдрoма. 

ПОСТНАТАЛНИ ТРЕТМАН

За процену постојања функционалног реналног ткива најбоље резултате 
дају ДМСА (Dimercaptosuccinic acid) и МАГ3 (Mercaptuacetyltriglycine). Обично 
нема функције на страни МЦДБ, или ако се ради о хидронефротичној варијан-
ти може се измерити мали проценат функције на одложеним скеновима. 

Wacksman (8) налази да је тачност преоперацијске дијагнозе МЦДБ ултраз-
вуком и методама нуклеарне медицине била близу 100% (код 97 од 98 иницијал-
них болесника у америчком регистру МЦДБ). Уколико се на УЗ види хидроне-
фротична варијанта, или методе нуклеране медицине покажу постојање функ-
ције може се размотрити пласирање перкутане нефростомије, са каснијом по-
новном проценом функције, пре доношења одлуке о даљем лечењу. Уколико 
нема сумње да се на основу УЗ ради о МЦДБ, као и да је други бубрег без сумње 
нормалан и дете нема уринарне инфекције, ни друге тегобе, поставља се пи-
тање неопходности ДМСА (МАГ3)? Примарни циљ у дијагностици и поступку 
са МЦДБ је презервација контралатералне бубрежне функције. 
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ПРOГНOЗА, НАДГЛЕДАЊЕ И ЛЕЧЕЊЕ

Симптoмски МЦДБ сe наравнo лeчи oпeративнo. Мeђутим, болесници са 
антeнаталнo или нeoнаталнo oткривeним асимптoмским МЦДБ примарнo 
сe пратe кoнзeрвативнo (надглeдањeм). Око 5% пренатално откривених 
МЦДБ није виђено постнатално иницијалним ултразвуком. До пете године 
инволуирало је 47%, а до десете године 62%. Ако је МЦДБ иницијално мањи 
од 5цм, већа је вероватноћа инволуције, наспрам само 21% оних већих од 5цм 
(Hayes and Watson 2012) (9). Код 14 болесника са унилатералним МЦДБ после 
инволуције је урађена ретроперитонеоскопска експлорација, и у свим случаје-
вима је нађено дисплазично ренално ткиво, величине 1 до 3,5цм (Luque-Mialdea 
et al. 2007) (10). Инволуција представља ресорпцију течности, док дисплазија 
невидљива конвенционалним дијагностичким техникама перзистира, тако да 
потенцијални ризици остају и после „комплетне“ инволуције. Oвo би значилo 
да су кoнтрoлe пoтрeбнe цeлoг живoта збoг минималнoг ризика oд малигни-
тeта и хипeртeнзијe (у првој гoдини на 3 мeсeца, у другој гoдини на 6 мeсeци, 
пoтoм јeднoм гoдишњe).

Нема униформног става у погледу нефректомије код МЦДБ. Постоји неко-
лико ситуација где постоји једногласна сагласност за нефректомију (4):

1. Велики МЦДБ, због компресије на дијафрагму, абдоминалне органе. 
Привремено може бити од помоћи перкутана декомпресија.

2. Да се потврди дијагноза, разликовање нефункционишућег МЦДБ, од 
слабо функционалног хидронефротичног бубрега.

3. Пораст величине МЦДБ (сумња на малигну дегенерацију, апсцес, 
цистични нефром, мултилокуларна циста). 

4. Симптомски МЦДБ (бол, хематурија, инфекција, углавном код одрас-
лих). Хипертензија је права и апсолутна индикација за нефректомију.

5. Конкомитантни хируршки третман у току неких уролошких и неуро-
хируршких интервенција, када се појављује могућност „успутног» ук-
лањања МЦДБ.

6. Слаба родитељска сарадња. Ако се процени да не може да се спроведе 
адекватно надгледање, или родитељи не могу да поднесу постојање ми-
нималног ризика од хипертензије и малигне алтерације.

Лапароскопска нефректомија или још боље ретроперитонеоскопска нефрек-
томија у искусним рукама су технике избора, мада се и од класичне нефректо-
мије деца опорављају веома брзо. Технологија не треба да мења индикације!
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ДИЛЕМЕ

Хирурзи који рутински саветују нефректомију код МЦДБ то чине због 
потенцијалног ризика од малигне алтерације и хипертензије. Потврђено је да 
радиолошким, УЗ па и МР прегледом утврђено одсуство реналног ткива не ис-
кључује присуство резидуалне дисплазије (10). Инволуција изгледа да значи 
само апсорпцију течности док целуларни елементи остају, па и потенцијални 
ризик од неопластичних промена остаје за цео живот. Присуство нодуларног 
реналног бластема (НРБ) код МЦДБ се налази од 2 до 5% болесника (11), али 
сличне хистолошке промене се налазе код опструктивних реналних аномалија 
и дисплазичног горњег пола дуплекс реналних система. Клинички значај ових 
хистолошких промена није потпуно јасан, и још није постављена корелација 
између ових промена и развоја малигнитета. Процењује се да се прогресија 
НРБ у Вилмсов тумор (ВТ) дешава у приближно 1 на 100 случајева , што значи 
да треба урадити око 2000 нефректомија због МЦДБ да би се спречила појава 
једног ВТ. Тридесетогодишња анализа литературе је показала да постоји само 
18 случајева удружености малигнитета и МЦДБ. Код свих 11 педијатријских 
случајева је био нефробластом. У 660 МЦДБ америчког регистра није дијаг-
ностикован ни један малигнитет (12). Хусман (13) закључује да расположива 
литература показује да је инциденција реналних тумора код МЦДБ тако спо-
радична, да хируршка екстирпација дисплазичног ткива не треба да се ради 
само из тог разлога. Beckwith 1997. године је објавио само 5 Вилмсових тумора 
(0,07%) насталих од МЦДБ (цит. из 17).     

Што се хипертензије тиче, Гордон и сарадници (14) су у двадесетогодишњој 
анализи литературе нашли 9 случајева хипертензије. Од ових, само 3 су излечили 
хипертензију после нефректомије. Манзони и Калдамон су у следећих 10 година 
нашли још 31 случај од којих се 16 излечило нефректомијом. Одсуство одговора 
на нефректомију не значи да МЦДБ није иницијални узрок хипертензије (Сно-
дграс и сар) (15). Они сматрају да одржавање хипертензије после нефректомије 
настаје било оштећењем контралатералног бубрега или другим факторима као 
што је кардијална хипертрофија. Права инциденција хипертензије и механизам 
њеног настанка код МЦДБ нису познати. Постоји врло мало удаљених резултата. 
Мета-анализа је показала да се хипертензија развила у 5 на 1000 МЦДБ (просеч-
но). Има различитих извешатаја, од серија са чак 18% хипертензије до серија без 
верификованих случајева хипертензије (3). Просечан узраст у време постављања 
дијагнозе је био 6 месеци. Крвни притисак се нормализовао код 63% односно 
100% болесника после нефректомије, у две објављене студије са укупно 27 болес-
ника. Гордон и сарадници (14) су закључили да нема доказа да МЦДБ представља 
озбиљну претњу за хипертензију у адултном добу.

Подаци из литературе не подржавају рестрикцију спортских активности 
код деце са солитарним бубрегом.
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ЗАКЉУЧАК

Јасно је да наше познавање МЦДБ није комплетно, нарочито у погледу 
праве инциденције њених потенцијалних компликација. Неонатална и пери-
натална евалуација треба да потврди дијагнозу и пажљиво идентифукује сваку 
контралатералну абнормалност. Антибиотска профилакса и МЦУГ скрининг 
су резервисани за оне болеснике чија УЗ евалуација показује контралатералну 
абнормалност. Прави клинички значај већине удружених ВУР је нејасан, с об-
зиром да су углавном ниског степена и склони спонтаном излечењу. 

Да ли јe ризик oд малигнитeта и хипeртeнзијe мањи oд oпeративнoг ри-
зика? У искусним рукама, анeстeзиoлoшки и хируршки идe са минималним 
мoрбидитeтoм и врлo краткoм хoспитализацијoм. Трeба пoнудити рoдитeљи-
ма и oпeративну и нeoпeративну oпцију, oбјашњавајући пoтпунo ризикe и 
прeднoсти свакe и нагласити да је ризик од малигне алтерације и хипертензије 
минималан. То је био наш закључак у раду који је објављен пре 21 годину (16).

Данас, кад год се открије контралатерални хидронефротични солитарни 
бубрег (СПУС или СУВС) индикована је хитна хируршка интервенција, да би 
се максимално очувала ренална функција. Само у неколико ситуација треба 
препоручити нефректомију МЦДБ код иначе здравог одојчета: велики МЦДБ, 
ако расте, када је дијагноза под сумњом, када се не може обезбедити адеквата-
но надгледање и када се развије хипертензија. Ово значи да би профилактичка 
нефректомија била неоправдана, мада је врло важно нагласити потребу за ду-
готрајним надгледањем хипертензије и малигнитета док не стигну нове препо-
руке засноване на доказима (17). 
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17.1. БОЛЕСТ ШАКА-СТОПАЛО-УСТА  
(ЕНГЛ. HAND-FOOT-AND-МОUTH DISEASE)

Мирјана Гајић-Вељић
Клиника за дерматовенерологију Клиничког центра Србије
Медицински факултет, Универзитет у Београду

Болест шака-стопало-уста (engl. Hand-foot-and-mouth disease - HFMD) 
(ХФМД) је често акутно, инфективно обољење изазвано ентеровирусима које 
се најчешће јавља у дечијем узрасту, а манифестује се карактеристичним вези-
кулама у усној дупљи, на шакама и стопалима, и симптомима који обично трају 
мање од 7 дана. Oбољење може да достигне епидемијске размере са озбиљним, 
потенцијално фаталним компликацијама (1,2).

ЕПИДЕМИОЛОГИЈА

ХФМД је најкарактеристичнији ентеровирусни егзантем који се јавља у 
свим крајевима света, најчешће током лета и јесени, односно током целе годи-
не у тропским регијама. Најчешће оболевају деца до 10. године живота, ређе 
адолесценти и одрасли који долазе у контакт са оболелом децом (1,2).

У епидемијама, болест се може ширити хоризонтално (са детета на дете), 
али и вертикално (са деце на одрасле). Сам вирус се преноси или орално-орал-
ним или фекално-оралним путем. Мање епидемије се јављају у многим земља-
ма, најчешће у летњим месецима (1, 3). У последњих 20 година забележено је 
неколико великих епидемија праћених озбиљним компликацијама (2, 4). На 
Тајвану је 1998. године оболело више од 1,5 милиона људи, углавном деце, 78 
са смртним исходом. У Кини, Сингапуру, Вијетнаму, Монголији и Брунеју то-
ком 2008. и 2009. године идентификовано је више десетина хиљада оболелих 
и више од 80 умрлих (1, 2, 4). У Кини током 2010. године оболело је више од 
70 хиљада људи, а скоро 600 је умрло. У Сједињеним Америчким Државама од 
2011. до данас траје епидемија са забележеним атипичним случајевима појаве 
обољења у зимским месецима (1,2,4).

У нашој земљи, неуобичајено већи број пацијената забележен је од зиме 
2014. до краја 2016. године. Није прецизно установљен број оболелих, али је 
велики број случајева забележен код одраслих особа. Такође су забележени 
бројни атипични случајеви дисеминоване форме болести и јављање у зимским 
и јесењим месецима.



320

Мирјана Гајић-Вељић

ЕТИОЛОГИЈА И ПАТОГЕНЕЗА

Обољење је изазвано ентеровирусима, најчешће коксаки А16 (КВА16) и ху-
маним ентеровирусом 71 (ЕВ71). У ређим, углавном спорадичним случајевима, 
узрочници могу бити и коксаки вируси А4-7, А9, А10, Б1-3 и Б5. Ентеровируси 
припадају једноланчаним РНК вирусима из фамилије пикорнавирида (5).

Као и код других инфекција изазваних ентеровирусима, вирус се прво на-
сељава у ћелије слузнице усне дупље или танког црева, да би се затим проши-
рио у регионалне лимфне чворове. После три дана настаје виремија, са расеја-
вањем вируса према мукози уста и кожи шака и стопала. Седам дана касније 
долази до пораста титра антитела у серуму са ишчезавањем вируса (1,2).

КЛИНИЧКЕ МАНФЕСТАЦИЈЕ

После периода инкубације од 3 до 10 дана, наступа продромална фаза са 
ниском фебрилношћу, малаксалошћу и симптомима горњег респираторног 
тракта (1–2 дана). Затим се јавља ерупција на мукози усне дупље, а нешто кас-
није и на кожи. Фебрилност (до 38,5°С) траје 2–3 дана (1,2,4).

Промене у усној дупљи (језик, меко и тврдо непце, гингива) почињу као 
мале еритематозне макуле које еволуирају у везикуле пречника 2–5 мм (ретко 
се формирају и мање буле, величине преко 1 цм) око којих се налази ерите-
матозни хало. Убрзо се стварају ерозије/суперфицијалне улцерације одгова-
рајућих димензија, које трају 2–6 дана. Лезије на језику личе на промене код 
афтозног стоматитиса. Промене на непцу, увули и непчаним луцима (енантем 
као код херпангине) јављају се код трећине болесника (1, 2). 

Четвртина до две трећине болесника има веома карактеристичне промене 
на дорзалним, латералним и воларним односно плантарним странама шака и 
стопала. У почетку се јављају макуло-папуле, да би се убрзо развиле каракте-
ристичне елипсасте, унилокусне везикуле димензија 2–5x6-10 мм, са еритема-
тозним халоом. У ређим случајевима, промене се дисеминују и на глутеални 
предео, на руке, ноге и лице (периорално). Може постојати од неколико до пре-
ко 100 везикула (1,2,4,6).

Промене могу бити веома болне, а због отежане или потпуно онемогућене 
исхране, може доћи до губитка у тежини, чак и анорексије, као и хиперглике-
мије и дехидрације. Повремено може бити присутна и цервикална и субманди-
буларна лимфаденопатија (1,2).
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АТИПИЧНЕ ФОРМЕ

Атипична форма болести је недавно описана и у вези је са КВА16 инфек-
цијом. Обољење се јавља током зимског периода, а пацијенти могу имати веома 
екстензивне, углавном везикулобулозне лезије на кожи. Описани су пацијен-
ти са предилекцијом за кубиталне и поплитеалне регије и променама слич-
ним херпетичном екцему код пацијената са и без атопијског дерматитиса (лат. 
eczema coxsackium). Пацијенти са атипичном формом имају изражене системс-
ке симптоме и знаке (фебрилност, дијареа, мијалгија), али без смртног исхо-
да. Код ових пацијената могу бити одсутне оралне лезије. Код форме изазване 
КВА16 на ноктима могу бити присутне Боове линије и одвајање нокатне плоче 
од матрикса нокта (онихомадезис) (7).

КОМПЛИКАЦИЈЕ

Компликације се најчешће виђају код деце са екцемом, и то као дисеми-
нована кутана ерупција слична херпетичном екцему. Најчешћа озбиљна ком-
пликација код деце са ХФМД је асептични менингитис, који ретко има смртни 
исход и не оставља трајне секвеле. Могуће су и тешке компликације са смртним 
исходом (плућни едем и вирусни менингоенцефалитис). У епидемији ЕВ71 на 
Тајвану, међу децом млађом од 5 година забележена је веома тешка форма боле-
сти са енцефалитисом и миокардитисом, а већина смртних исхода била је услед 
хеморагије и едема плућа. Неуролошке и кардиопулмоналне компликације су 
чешће удружене са инфекцијом ЕВ71 (1,2,4).

ДИЈАГНОЗА

Дијагноза се обично поставља на основу клиничке слике (типичних вези-
кула у усној дупљи и, нарочито, везикула елипсасте базе са еритематозним ха-
лоом на шакама и стопалима). Клиничке карактеристике ХФМД изазване ЕВ71 
се могу у одређеној мери разликовати од оне изазане КВА16. Везикуле су об-
ично мање, постоји дифузан еритем на трупу и екстремитетима, фебрилност 
је обично ≥39°С и траје дуже од 3 дана (2). Фактори ризика за тешку форму 
ХФМД су фебрилност ≥37.5°С која траје дуже од 3 дана, летаргија, хиперглике-
мија, повраћање, повећање броја неутрофила, ЕВ71 инфекција и млађи узраст. 
Потврда дијагнозе при првој посети болници значајно смањује ризик за тешку 
форму болести (8).

Лабораторијско тестирање је углавном резервисано за теже појединачне слу-
чајеве и када постоји потреба за ширим испитивањем становништва у случају 
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епидемије. Златни стандард за доказивање инфекције ентеровирусима је кул-
тура ткива, али полимеразна ланчана реакција (енгл. Polymerase Chain Reaction - 
PCR)  метода знатно је бржа, детектује се вирусна РНК и високо је сензитивна 
за инфекције ЦНС-а. Данас се најчешће примењује PCR метода. Нове варијанте 
ензимске имунолошке технике (ЕЛИСА) за КВА16 и ЕВ71 омогућавају поуздану 
дијагнозу ХФМД и одсуство укрштених реакција између ова два вируса које су у 
прошлости биле узрок лажно позитивних резултата (данас се користе специфич-
ни ЕВ71 протеини). ЕЛИСА тест није скуп и омогућава детектовање ИгМ антитела 
у раној фази болести код великог броја пацијената. У првој недељи болести ИгМ 
антитела се детектују код 90% пацијената за ЕВ71 и 68% за КВА16. Титар антитела 
према одговарајућим вирусима треба одређивати у току акутне фазе, пошто се 
врло брзо по престанку клиничких знакова болести ова антитела губе (1,2). 

Хистолошки преглед промена није потребан за постављање дијагнозе и 
врло ретко се врши. Електронска микроскопија рутински се не користи, али 
се овом методом може установити присуство вирусних партикула. Цанковим 
(Tzanck) тестом се не налазе мултинуклеарне гигантске ћелије, нити инклузи-
она телашца (1,2).

ДИФЕРЕНЦИЈАЛНА ДИЈАГНОЗА

Када постоје само промене у устима, диференцијално-дијагностички до-
лазе у обзир најчешће херпангина, потом афтозни стоматитис и инфекција 
херпес симплекс вирусом (ХСВ) у виду херпетичног гингивостоматитиса. 
Афтозни стоматитис најчешће нема опште симптоме и фебрилност. ХСВ ин-
фекција обично захвата и кожу око уста, изражена је субмандибуларна лим-
фаденопатија. Херпангина захвата најчешће увулу и непчане лукове, док су 
језик и гингива поштеђени. Треба узети у обзир и ерупције изаиване лекови-
ма. Мултиформни еритем (лат. Erythema exsudativum multiforme - ЕЕМ), наро-
чито тип мајор, може имати улцерације у усној дупљи и везикулозне/булозне 
промене на кожи, али је број лезија на кожи код ЕЕМ већи него код ХФМД. 
Егзантеми изазвани лековима имају дисеминованије, пруригинозне лезије на 
кожи и дискретне или одсутне промене на мукози усне дупље (1,2).

ЛЕЧЕЊЕ

Не постоји специфична терапија. Лечење углавном обухвата супортивну 
терапију и препарате за смањење тегоба, пре свега бола приликом узимања хра-
не. Да би се смањио бол може се на слузницу усне дупље апликовати раствор 
лидокаина. Постоје подаци да ацикловир дат орално може довести до значајне 
регресије промена ако се да у првих 24 часа од почетка терапије и уколико се 
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са лечењем почне до два дана од почетка болести. Механизми деловања ацик-
ловира у ХФМД нису довољно јасни, али се претпоставља да ацикловир може 
побољшати антивирусне ефекте сопствених интерферона (2,9).

Интравенски имуноглобулин може бити значајан код тешких епидемијских 
форми, али до заустављања прогресије болести доводи само ако се примене пре 
развоја компликација. Међутим, ово није потврђено студијом, тако да њихова 
примена није званична терапијска препорука. Примена милринона, инхибито-
ра фосфодиестеразе 3, који повећава контрактилност срца, у раној фази боле-
сти може значајно смањити морталитет код оболелих са кардиопулмоналним 
компликацијама изазваним ЕВ71 (9). 

Инфекција енеровирусима је значајан здравствени проблем, посебно у 
азијско-пацифичким земљама због могућих потенцијално фаталних компли-
кација. Улажу се велики напори да се развију синтетски и природни препа-
рати са ефектима против ЕВ71 инфекције. Значајна достигнућа су постигнута 
на пољу развоја антивирусних лекова чији се механизам деловања испољава 
преко ћелијских рецептора ЕВ71 вируса (2,9).

ПРЕВЕНЦИЈА

За време епидемије морају се спроводити јавно-здравствене мере како би се 
смањио број оболелих. Препоручује се предострожност, спровођење адекват-
них хигијенских мера, одсуство оболеле деце из дечијих установа и изолација 
оболелих особа. Новији епидемиолошки подаци, који показују пораст укупног 
броја пацијената као и пораст инциденције тешке, потенцијално фаталне фор-
ме обољења, указују на потребу за вакцином против КВА16 и ЕВ71, озбиљног 
неуротропног вируса. Развој вакцине је у току, а први резултати примене ука-
зују на безбедност и високу ефикасност. Препоручује се да деца узраста 6 до 14 
месеци имају предност током примене ЕВ71 вакцине (10). 

ТОК И ПРОГНОЗА

ХФМД је обично бенигног тока, са спонтаном резолуцијом у току 7-10 дана. 
Појединачне лезије трају 2–7 дана, затим се сасушују и ишчезавају без ожиљка. 
Обољење је тежег тока код деце него код одраслих, али је и тада најчешће благо, са 
фебрилношћу која се губи после неколико дана. Понекад може бити пролонгира-
ног тока, са системским манифестацијама, дијарејом, боловима у зглобовима, цер-
викалном или субмандибуларном лимфаденопатијом (1,2). У ретким случајевима, 
забележен је рецидив обољења после више месеци. С обзиром да је обољење ретко 
код здравих одраслих особа, ретко се јавља и у трудноћи. Инфекција у првом три-
местру трудноће се може компликовати спонтаним абортусом (1,4).
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17.2. ГЕНИТАЛНЕ БРАДАВИЦЕ (CONDYLOMATA 
ACUMINATA) КОД ДЕЦЕ

Мирјана Гајић-Вељић
Клиника за дерматовенерологију Клиничког центра Србије
Медицински факултет, Универзитет у Београду

Гениталне брадавице или кондиломата акумината (КА) (лат. condylomata 
acuminata) су хуманим папилома вирусом (ХПВ) проузроковане лезије аноге-
ниталног тракта и једна од најчешћих сексуално преносивих болести. Мада је 
често присутна субклиничка инфекција, КА представља најчешћи тип видљи-
ве ХПВ инфекције у аногениталној регији код деце млађе од 4 године. Деца са 
атопијским дерматитисом су посебно осетљива на ХПВ инфекцију (1, 2).

ЕТИОЛОГИЈА И ПАТОГЕНЕЗА

ХПВ је дволанчани ДНК вирус са више од 100 серотипова. ХПВ су чест па-
тоген, удружен са бројним инфекцијама коже и слузнице код деце. Различити 
ХПВ типови могу бити узрок обичних и аногениталних брадавица. КА су у 90% 
случајева изазвани типовима групе „ниског ризика“ – ХПВ 6 и 11, али постоје 
докази и о инфекцији другим ХПВ типовима – 1, 2, 4, 7, 27, 57, 60 и 63 (2). Код 
одраслих су КА најчешће изазвани ХПВ типовима 6 и 11. Код деце је установље-
на већа етиолошка разноврсност. Често су узрочници кондилома код деце ХПВ 
1 и 4 (узрочници кутаних брадавица). Такође, могу се наћи и онкогени типови 
ХПВ 16 и 18. Код 41% девојчица млађих од 5 година са КА, као узрочник је детек-
тован ХПВ 2, а само 3% одраслих жена са КА има инфекцију ХПВ типом 2 (2,3).

ЕПИДЕМИОЛОГИЈА И ПУТ ТРАНСМИСИЈЕ

Пут трансмисије код деце није јасан као код одраслих. Код одраслих се обољење 
најчешће преноси сексуалним путем (сексуална трансмисија). Код деце се инфек-
ција преноси сексуалним и несексуалним путем. KА код деце може бити, али не и 
обавезно, индикатор сексуалног злостављања (4,5). Сваки болесник захтева пажљив 
и детаљан преглед, узимајући у обзир и друге могуће начине трансмисије (2).

Код мале деце несексуални контакт је чешћи начин преноса инфекције. 
Могућа је перинатална и постнатална трансмисија која укључује: вертикалну 
(најчешће код деце млађе од 2 године) и хоризонталну трансмисију (ауто- и 
хетероинокулација) (2-4). 
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Аногенитални кондиломи се налазе код 1-2% одрасле популације. Од 1971. 
године инциденција је у порасту. Обољење се најчешће дијагностикује код осо-
ба старосног доба између 20. и 24. године. Латентна ХПВ инфекција са позитив-
ним лабораторијским доказом о ХПВ ДНК, али без клиничких, хистолошких 
и цитолошких знакова болести, постоји код око 10% одраслих. Субклиничку 
ХПВ инфекцију гениталног тракта има око 20% женске популације између 20. 
и 25. године (2). Постоји недовољно података о инциденцији аногениталних 
кондилома код деце

До несексуалне трансмисије долази предоминантно директним контактом 
кожа-кожа. У овом случају инфекција може настати пренатално, перинатално 
или постнатално. Пренос ХПВ инфекције са мајке на дете током порођаја може 
довести до појаве аногениталних кондилома или ларингеалних папилома. Ова 
перинатална инфекција детета може да настане због клинички манифестних 
или субклиничких лезија мајке.

Несексуални постнатални пут инфекције је могућ и од стране старатеља де-
тета. С обзиром на високу преваленцију носилаца вируса у општој популацији 
и честу потребу за интензивном негом детета, посебно аногениталне регије, до-
лази до честог контакта кожа-кожа. У прилог овоме говори и чињеница да је ти-
пична локализација кондилома код деце млађе од 2 године перианална регија (2).

Несексуални тип трансмисије ХПВ инфекције јесте и аутоинокулација и 
хетероинокулација (на пример, са прста самог детета или друге особе) (2).

КЛИНИЧКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

Промене се најчешће налазе у перианалној регији, мада може бити захваћена 
и генитална регија и обично су мултипле. Лезије су обично асимптомске, али 
се могу јавити бол, иритација и крварење. Обично се открију случајно, током 
мењања пелена, купања или физикалног прегледа (1,2,6 ). Могу да постоје зна-
чајне варијације у клиничкој слици. Најчешће постоје папуле величине чиодине 
главе до пречника од неколико центиметара. Обично су беличасте, сивкасто-
браон или црвенкасте боје. Имају тенденцију да се дисеминују и постану мулти-
фокалне, повремено да формирају и велике туморске формације (1,2,6).

КЛИНИЧКИ ЗНАЦИ СЕКСУАЛНОГ ЗЛОСТАВЉАЊА ДЕТЕТА

Сумњу на сексуално злостављање може да побуди више чињеница: ди-
ректна или индиректна изјава детета, необично и абнормално понашање де-
тета, психолошки знаци, опажање старатеља, поремећени односи у породици. 
Клинички знаци током прегледа су врло ретко патогномонични за сексуално 
злостављање. Сексуално злостављање се клинички може доказати у мање од 
10% случајева. Јасан показатељ сексуалног злостављања, чак и без изјаве де-



17. Дерматологија

327

тета, представља акутна траума аногениталног тракта (лацерације, хематоми) 
без доказа за акциденталну повреду, инфекција гонококом, сифилис, ХИВ (ако 
се искључи перинатална трансмисија), трихомонијаза после 1. године живота, 
инфекција хламидијом трахоматис после 3. године живота. Такође је од значаја 
и доказ о присуству сперматозоида на телу детета и трудноћа.

Када се истражује сексуално злостављање, брига о детету је на првом мес-
ту и има предност над интересима родитеља и других лица или институција 
укључених у бригу о детету. Свако ко има професионалне контакте са жртвом 
сексуалног злостављања треба да буде свестан да нагле и претеране коректив-
не мере, предрасуде или спекулације могу учинити више штете него користи. 
Обазриво, саосећајно и веома пажљиво спроведена истрага о могућем сексуал-
ном злостављаењу детета и свеобухватна документација су од великог значаја.

Перианално су присутне фисуре, хематоми, ожиљци и дилатација ануса. 
На лабија мајор и минор, клиторису, уретри, фоси навикуларис, медијалном 
аспекту бутина могу бити присутне повреде и инфламација. На химену може 
постојати еритем, лацерације и индурација (2,5).

СЕКСУАЛНА ТРАНСМИСИЈА ХПВ КОД ДЕЦЕ

Највећа студија спроведена је и публикована 1992. године и обухватила је 
1538 деце од једне до 12 година. Код 1,8% детектовани су аногенитални конди-
ломи. Код 57% ХПВ инфекција је пренета несексуалним, а код 43% сексуалним 
контактом. Код све деце код које је доказано сексуално злостављање, прева-
ленција кондилома износила је 0,8%. Код деце млађе од 5 година која су имала 
кондиломе, сумња на сексуално злостављање потврђена је код 20%. Код деце са 
КА од 5 до 12 година, сексуално злостављање потврђено је код 75%. Анализом 
деце узраста од 8 до 12 година, кондиломи су код свих били резултат сексу-
алног злостављања (2,7). У другој студији, из 2005. године, од 1640 деце 4,5% 
је имало аногениталне кондиломе, а код 23% деце са кондиломима постојала 
је сумња на сексуално злостављање (2). У студији публикованој 2007. године, 
анализирано је 131 дете са аногениталним кондиломима и код 75% доказан је 
несексуални пут преноса ХПВ инфекције, а код 2,3% потврђен је сексуални пут 
трансмисије (2).

ДИЈАГНОЗА

Када је присутна типична клиничка слика, дијагноза се поставља на осно-
ву клиничког прегледа. Хистолошки преглед (кондиломи су хистолошки фи-
броепителиоми) индикован је код недовољно јасне клиничке дијагнозе, код 
резистенције на терапију, појаве улцерација, повећања пигментације, имуно-
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супресије и изоловане кутане ерупције веће од 1 цм. Треба поменути потребу 
за додатним испитивањем код солитарних веруциформних гениталних конди-
лома због могућег малигнитета. Серолошка ХПВ испитивања нису од значаја. 
Рутинска употреба сирћетне киселине није неопходна, а због велике осетљи-
вости испитиване регије треба је избегавати, нарочито код деце. Молекуларна 
ХПВ типизација није индикована у стандардној дијагностичкој процедури (2).

ДИФЕРЕНЦИЈАЛНА ДИЈАГНОЗА

Диференцијална дијагноза је важна код аногениталних веруциформних ле-
зија и подразумева одређене анатомске варијације (папиломатоза, ектопичне се-
бацеалне жлезде), бенигне кожне туморе (фиброми, ангиокератоми, себороичне 
веруке, перианални фиброма моле), инфламаторне дерматозе (condylomata lata, 
molluscum contagiosum, генитални херпес) и малигне туморе (интраепителијал-
на неоплазија, верукозни сквамоцелуларни карцином, меланом) (2).

ЛЕЧЕЊЕ

Иако постоје бројне методе лечења КА, ниједна од њих није одобрена од 
стране Управе за храну и лекове САД (FDA) код деце млађе од 12 година (8). 
Лечење обухвата хируршке и нехируршке методе. У хируршке методе убрајају 
се: 1. криотерапија; 2. електродесикација, 3. CО2 ласер; 4. pulsed dye laser; 5. 
хируршка ексцизија. Нехируршке методе подразумевају примену већином ло-
калних цитотоксичних агенаса: 1. подофилин 10% и 25% смола; 2. подофилото-
ксин 0,5% сол. и 0,15% крем (сигуран и ефикасан, доводи до редукције вирусне 
активности изазивањем локалне некрозе); 3. цидофовир 1% крем (инхибитор 
ДНК полимеразе); 4. циметидин (антагонист хистаминских рецептора, 30 до 40 
мг/кг – 3 месеца, потребно је још студија); 5. полифенон Е 15% (екстракт зеле-
ног чаја, активација Т лимфоцита, антиоксидативни ефекат); 6. имиквимод 5% 
крем (стимулација целуларног имунског одговора према ХПВ).

Имиквимод је ефикасан и одобрен од стране FDA за одрасле и децу ста-
рију од 12 година. Једини је одобрен за самосталну терапију кондилома код 
одраслих. Нема већих публикованих студија за децу млађу од 12 година. Поје-
диначни случајеви указују на високу ефикасност и сигурност код деце старије 
од 6 месеци са стопом излечења 75%. Имиквимод се за педијатријске пацијенте 
са кондиломима примењује од 2001. са добрим резултатима (9). Дужина тера-
пије је 6-12 недеља. Нежељени ефекти су ретки. Мање од 1% крема апликованог 
локално се апсорбује, тако да нема системских нежељених ефеката. Најчешћи 
локални нежељени ефекти су еритем, свраб, печење, бол (регресија 2 недеље 
после прекида терапије) (9).
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ТОК И ПРОГНОЗА

Око 75% кондилома нелечених или резистентних на терапију код здраве 
деце и адолесцената спонтано регредира за неколико месеци или година, до 
35% после 4 месеца, до 50% после 12 месеци, а до 90% после 24 месеца. Уколико 
лезије трају дуже од 2 године мања је вероватноћа да ће доћи до спонтане ре-
золуције (2).

Код школске деце, због чешће сексуалне трансмисије болести, неопходна је 
медицинска евалуација у смислу сексуалног злостављања (испитати евентуално 
постојање других сексуално преносивих болести, преглед чланова породице).

ПРЕВЕНЦИЈА

И код деце се могу наћи онкогени типови ХПВ 16 и 18, као и неоплазија 
удружена са ХПВ, због чега се пропоручује вакцинација девојчица од 12 до 17 
година пре првог сексуалног контакта (10). Дугорочни ризик од неоплазије 
(вулве) није познат, али значајан ризик постоји и свакако захтева опрез.
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18.1. РЕТКЕ БОЛЕСТИ У СТОМАТОЛОШКОЈ ПРАКСИ

Мирјана Ивановић, Јелена Мандић, Оливера Јовичић
Стоматолошки факултет, Универзитет у Београду

РЕТКЕ БОЛЕСТИ

У последњим деценијама неколико медицинских дисциплина се бави про-
учавањем ретких болести, посебно у популацији деце. Повећано је интересо-
вање због све веће свести јавности која је утицала на знатно боље разумевање 
проблема болесника са ретким болестима и побољшање приступа у лечењу, 
као и уклањање недостатака у изради закона који се односе на третман ових 
обољења (1). Ретке болести представљају веома хетерогену групу поремећаја 
са заједничком карактеристиком да се јављју ређе од осталих болести. Сматра 
се да се свака болест која се јавља са мањом учесталошћу од 1:2000 је ретка бо-
лест, односно 5 оболелих особа на 10000 људи (1). Сматра се да је 80% ретких 
болести генетичког порекла. У свету је евидентирано 6000 до 8000 ретких бо-
лести, а 6% до 8% становника у земљама Европске Уније, односно 30 милиона 
Европљана пати од неког облика ретких болести (2). У Србији постоји између 
480000 и 640000 грађана оболелих од неке ретке болести (подаци Националне 
Асоцијације за ретке болести Србије, НОРБС) (3). Нажалост, епидемиолошки 
подаци који су доступни су неадекватни за већину ретких болести и не дају 
сигурне подтке о броју болесника са различитим ретким болестима.

Код 50% ретких болести први симптоми јављају се већ по рођењу или у 
раном детињству, а 3/4 ретких болести погађа децу. Нажалост, 30% болесника 
оболелих од ретких болести умире пре пете године живота (2). Meђу њима, 
најчешће су хроничне и дегенеративне болести које угрожавају живот болес-
ника. С обзиром да већина ретких болести доводи до трајног инвалидитета 
и губитка самосталности, а самим тим онемогућен је квалитетан живот, оне 
представљају и психосоцијални проблем како за оболелог, тако и за породицу. 
Упркос међусобној различитости, особе са ретким болестима и њихове поро-
дице суочавају се са бројним тешкоћама које су последица реткости: недоступ-
ност дијагностике (без дијагнозе), недостатак информација и научних знања, 
социјалне последице, стигматизација, изолација, дискриминација, смањење 
професионалних могућности, недостатак квалитетне здравствене заштите и 
висока цена постојећих лекова и лечења.

Ситуација у Србији по питању ретких болести није нимало боља у по-
ређењу са другим земљама. Према подацима из 2013. године, постоји регистар 
за 4 ретке болести у Србији (Табела 1) (4). 
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Табела 1. Ретке болести у Србији
RS – SERBIA (4 registers) 
ENGLISH LABEL OF THE ACTIVITY 

COVERAGE AFFILIATION 

Serbian cystyc fibrosis patient registry – 
contributes to the EUROCARE CF registry 

National Public 

Serbian registry of hemophilia and von 
Willebrand disease patients 

National Public 

Serbian registry of patients with rare 
bleeding disorders – contributes to RBDD 
international registry 

National Public 

Serbian severe chronic neutropenia registry 
(SCNIR) 

National Public 

Из: Orphanet Report Series – Disease Registers in Europe, January 2013.

Код болесника са ретким болестима честе су оралне манифестације које 
могу компликовати и угрозити њихов живот (5). Најчешће је отежана или оне-
могућена брига о сопсвеном, па и оралном здрављу. С друге стране, менталне, 
физичке, конституционе и општездравствене препреке повећавају ризик за на-
станак оралних обољења. Често и поремећаји понашања сврставају ове болес-
нике у групу високог ризика за настанак каријеса и обољења пародонцијума. 
Лоше стање оралног здравља може компликовати и угрозити живот б. Знања 
о различитим оралним манифестацијама ретких болести и њиховом третману 
је од великог значаја да би се спречио настанак обољења и сачувало орално 
здравље тих болесника. (6). Стога ови болесници захтевају додатну бригу за 
очување оралног здравља а чиста уста и зуби су један од важних предуслова за 
очување истог. Дечији стоматолози треба да буду важан део мултидисципли-
нарног тима који се бави децом оболелом од ретких болести.

Циљ овог рада је да укаже на оралне манифестације и на значај очувања 
оралног здравља код болесника са ретким болестима.

ОРАЛНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ РЕТКИХ БОЛЕСТИ

Ретке болести могу да буду самосталне или у склопу синдрома.Усна шупљина 
и њене функције код болесника са ретким болестима често су захваћене. Орал-
не манифестације ретких болести, за узврат, могу да буду део синдрома или да 
представљају компликацију основне болести (неправилан развитак ектодермал-
них ткива код ектодермалне дисплазије или пародонтопатија код јувенилног 
дијабетеса) или су пратећи ефекат одређених медицинских третмана и примене 
лекова (дефекти и пигментација глеђи код цистичне фиброзе) (7). Број синдрома 
са оралним манифестацијама је огроман. Не мали број ретких болести има ре-
перкусије на пре и постнатални развој орофацијалног система (8). 
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Код болесника са ретким болестима често се јављају проблеми са исхраном, 
гутањем, жвакањем, говором и комуникацијом. Код ових болесника може да 
буде појачанo или смањено лучење пљувачке са значајно нарушеним оралним 
здрављем. Лошем стању оралног здравља доприносе физичка ограничења уну-
тар усне дупље (покретљивост усана, језика, образа), употреба лекова, дијета 
(мека, кашаста храна богата угљеним хидратима) и тешкоће при прању зуба 
(лоша моторичка координација, хипотонија, невољни покрети). Најчешћи 
проблеми са оралним здрављем се манифестују у виду закаснелог ницања зуба, 
поремећаја у развоју зуба (број, облик, слабија минерализација), велике рас-
прострањености каријеса и обољења пародонцијума, значајног присуства ор-
тодонтских аномалија као и честих повреда меких и чврстих ткива зуба (8). С 
друге стране, уобичајени стоматолошки третман и оралнохируршке процеду-
ре, као што је вађење зуба, захтевају посебну припрему и могу угрозити живот 
болесника (8).

У следећем делу ће бити наведене само неке ретке болести које имају зна-
чајан утицај на стање оралног здравља, уз објашњење како лоше стање оралног 
здравља утиче на опште здравље болесника са ретким болестима.

ЦИСТИЧНА ФИБРОЗА

То је једна од ретких болести за коју постоји национални регистар у Србији, а 
препознат од стране Европског регистра. Цистична фиброза (ЦФ) је аутозомно-
рецесивна наследна болест која се чешће јавља код припадника беле расе. Испи-
тивањем оралног здравља ових болесника уочене су структурне аномалије глеђи 
зуба (хипоплазија глеђи 5%-44%). Ове промене се објашњавају метаболичким 
поремећајима или честом употребом антибиотика, укључујући и тетрацикли-
не, у терапији основне болести. Осим хипопластичних промена на глеђи зуба, 
може се јавити поремећај лучења пљувачке, сувоћа уста, запаљење гингиве и 
оток усана. Сложеност процеса утицаја ЦФ на развој тврдих ткива зуба захтева 
неопходне честе и редовне стоматолошке прегледе и третман. Повећана распрос-
трањеност хипоплазија глеђи и акумулација калкулуса захтева рано укључивање 
дечјег стоматолога у третман и дуготрајно праћење болесника (8).

ВИЛИЈАМСОВ СИНДРОМ

Вилијамсов синдром је аутозомно-доминантно наследна ретка болест. 
Захвата бројне делове тела у виду бројних развојних и физичких поремећаја 
и праћен је интелектуалним потешкоћама. Јављају се кардиоваскуларни про-
блеми, тешкоће у кретању. Болесници имају специфичан изглед, који се огледа 
у равном носу, великим устима, натеченим и опуштеним капцима и широким 
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челом. Карактеристичне су оралне манифестације код ових болесника у виду 
присуства изражених ортодонтских аномалија. Оклузија је неправилно фор-
мирана, чешће се налазе оклузије II и III класе, отворен или дубок загрижај, 
блага микрогнатија. Јавља се поремећај минерализације у виду хипоплазија 
зуба, на којима се чешће јавља каријес. С обзиром на бројне тешкоће у спро-
вођењу стоматолошких третмана и озбиљних поремећаја стања општег здра-
вља, превенција оралних обољења је од примарног значаја. Седација може да 
буде примењена у млађим узрастима за смањење анксиозности при мањим ин-
тервенцијама. Третман под општом анестезијом је индикован за старију децу 
и адолесценте (9).

БУЛОЗНА ЕПИДЕРМОЛИЗА

То је наследни поремећај, најчешће аутозомно-доминантан, из групе гено-
дерматоза, који се карактерише изузетном осетљивошћу коже и слузокоже на 
најмањи притисак, трење и додир. Настају буле које лако пуцају, при чему се 
јављају болне ране које личе на опекотине. Орално здравље је значајно ком-
промитовано. Буле се могу наћи у свим деловима усне шупљине, укључујући 
језик, слузокожу образа, непца, дно усне шупљине и гингиву. Честа појава була 
доводи до стварања ожиљака приликом зарастања рана, а то може изазвати 
микростомију, анкилоглосију, атрофију језичног покривача, нестанак непча-
них набора, а као последица, смањује се предворје усне шупљине. Велики број 
зуба има хипоплазију глеђи и захваћени су каријесом и то као последица лоше 
хигијене уста и кашастих оброка. Следствено томе, јављају се и теже форме 
гингивитиса и пародонтопатија. Често је присутно закаснело ницање зуба (10).

С обзиром да се булозна епидермолиза открива рано, у најранијем узрасту, 
изузетно је важно што раније укључивање стоматолога у мултидисциплинар-
ни тим који прати оболелог, а у циљу што раније примене превентивно-профи-
лактичких мера ради очувања оралног здравља и спречавања компликација. 
Ако превенција није на време спроведена или има недостатке, јављају се орална 
обољења, која су праћена додатним мастикаторним, нутритивним, естетским, 
психолошким, фонетским и социјалним потешкоћама. Овим болесницима се 
препоручује употреба изузетно меких четкица, малог радног дела, или соло 
четкица, с обзиром да их је тешко поставити у мала уста. Због стално присут-
ног гингивитиса, неопходно је користити и хемиопрофилактичка средства која 
не садрже алкохол и јаке иритансе. Користе се ниже концентрације хлорхекси-
дина, у комбинацији са флуоридима (0,05% флуорида и 0,05% хлорхексидина) 
у току дужег временског периода (и до 3 месеца) (10).
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ХЕРЕДИТАРНИ АНГИОЕДЕМ

То је ретка аутозомно-доминантна болест у којој је функција C1 инхибитора 
снижена. Ово обољење карактеришу епизоде акутног отока мукоза без свраба 
и уртикарије. Захвата кожу, гастроинтестинални тракт, горње дисајне путеве. 
Тежина напада је варијабилна и без директне повезаности са концентрацијом 
и/или активнишћу C1 инхибитора. При нападу нема адекватног одговора на 
примењену терапију адреналином, антихистаминицима и кортикостероиди-
ма. Значајно за ово обољење је што стоматолошке интервенције могу да буду 
предиспонирајући фактор за почетак напада. Трауме унутар усне дупље, чак и 
минималне, настале за време стоматолошке интервенције, повећавају вероват-
ноћу да болесник са хередитарним ангиоедемом (ХАЕ) развије оток грла. Уко-
лико се током интервенције јави оток, у 50% случајева долази до потенцијално 
фаталне асфиксије 4-30 часова након интервенције (11). Епидемиолошки пода-
ци из Србије показују да је регистровано 28 породица са ХАЕ. У литератури је 
абележено неколико смртних случаја услед угушења након рутинских стомато-
лошких процедура и екстракције зуба (11). Да би се поставила правилна дија-
гноза и учинила дистинкција у односу на сличне појаве, неопходна је детаљна 
анамнеза. Значајно је утврдити време почетка напада, изложеност могућим 
факторима ризика, иницијалне симптоме, претходне податке о ангиоедему, о 
употреби лекова и присутним симптомима у виду свраба, убрзаног плитког 
дисања или несвестица. Третман сваког болесника са ХАЕ захтева пажљиво 
планирање и преоперативну припрему. Неопходан је мултидисциплинарни 
приступ, а у тиму треба да буду имунолог (лекар који прати основно обољење), 
хирург/стоматолог, а ако се интервенција обавља у болничким условима, анес-
тезиолог и лекари интензивне неге (12). 

ЧУВАЊЕ ОРАЛНОГ ЗДРАВЉА БОЛЕСНИКА СА РЕТКИМ БОЛЕСТИМА 

Болесници са ретким болестима због најчешће лошег стања општег здра-
вља захтевају додатну бригу и пажњу. Просте методе, којима се обезбеђују чис-
та уста и зуби, један су од најважнијих услова за очување оралног здравља. Уз 
рано препознавање ретких болести, спровођење превентивних мера од најра-
нијег узраста од изузетног је значаја. Планирање стоматолошког третмана 
захтева бројне модификације које су базиране на индивидуалним потребама 
болесника. У томе је неопходно активно учешће родитеља или старатеља, наро-
чито у превентивним мерама, посебно спровођењу оралне хигијене, с обзиром 
да већина болесника није у стању да прихвати третман. Родитељи и старатељи 
морају бити добро обучени за спровођење оралне хигијене(13).
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Индивидуални превентивни програм се базира у односу на врсту и тежину 
ретке болести, према условима у којима дете живи (кућа или институционални 
смештај, похађање специјалних школа), образовању и мотивацији родитеља, 
обучености и мотивацији кадрова који раде са децом оболелом од ретких бо-
лести и материјалним, техничким и друштвеним приликама. 

ЗАКЉУЧАК

Неопходно је упозорити медицинску јавност и истаћи значај проблема бо-
лесника са ретким болестима. Међу бројном тешкоћама, важно је истаћи значај 
превенције оралних обољења код ових болесника, а она мора бити спровођена 
још на примарном нивоу. Битан фактор у лечењу ових болесника је постојање 
добро формулисаних и организованих протокола и добре сарадње међу разли-
читим специјалностима. Препознавање оралних манифестација ретких боле-
сти је од изузетне важности, јер могу бити показатељи присуства или интен-
зитета ових специфичних болести, као и помоћ клиничару у дијагнози и плану 
третмана. Контролни стоматолошки прегледи морају да се обављају редовно, 
при којима ће болесници, односно родитељи и старатељи, бити мотивисани за 
спровођење правилне и редовне оралне хигијене и уклањање фактора ризика 
за настанак каријеса и обољења пародонцијума.
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18.2. СТОМАТОЛОШКО ЗБРИЊАВАЊЕ 
БОЛЕСНИКА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА

Јелена Мандић, Светлана Јовановић, Мирјана Ивановић
Стоматолошки факултет, Универзитет у Београду

Каријес и обољења пародонцијума убрајају се у групу најзаступљенијих се-
кундарних обољења код особа са посебним потребама (1). Бројна истраживања 
су показала да болесници са посебним потребама имају висок степен несани-
раних каријесних лезија, већи број екстрахованих зуба и лошије стање оралне 
хигијене у односу на здраву популацију (2-5). Овакви резултати се најчешће 
објашњавају отежаном сарадњом и незаинтересованошћу особа са посебним 
потребама за оралну хигијену, недостатком адекватне мануелне спретности за 
извођење оралне хигијене (6), као и недостатком когнитивних способности и 
координације да адекватно савладају технике прања зуба (7). Код болесника 
са моторичким поремећајима изостаје ефекат самочишћења усне дупље због 
умањене функције мастикаторних мишића и мишића језика, што додатно 
доприноси развоју оралних обољења (8). 

Због ових разлога особе са посебним потребама се сврставају у групу осо-
ба са високим ризиком за каријес, те се за њих саветују појачане превентивне 
и профилактичке мере (9,10). Важно је истаћи да стоматолошко лечење деце 
ометене у развоју захтева тимски и мултидисциплинарни приступ. При томе 
је неопходна сарадња стручњака различитих едукативних профила и специјал-
ности, као и обавезна сарадња са родитељима. Само такав приступ болесници-
ма с посебним потребама може дати квалитетне резултате. 

Основне чињенице због којих је деци са посебним потребама неопходан по-
себан стоматолошки третман јесу: много већа преваленција оралних обољења 
у односу на здраву децу, код медицински компромитованих болесника орална 
обољења и терапија могу угрозити живот болесника, неопходност модифика-
ције плана терапије, посебна опрема и просторије у склопу клиника или опш-
тих болница, као и чињеница да стоматолошки третман често захтева више 
времена.

Стоматолошко збрињавање особа са посебним потребама може се вршити 
у амбулантним или хоспиталним условима, уз коришћење седације или опште 
анестезије. Амбулантно, без или уз коришћење локалне анестезије, стомато-
лошки се збрињавају болесници који су спремни и способни за сарадњу, без 
или са врло мало неконтролисаних покрета. Највећи број деце са посебним 
потребама прихвата скоро све стоматолошке интервенције (5,11). Стомато-
лошка санација у хоспиталним условима, уз коришћење седације или опште 
анестезије, врши се код сложенијих болесника, који чине 5-10% ове популације 
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(болесници са аутизмом, тешко ментално ретардирани, са психозама, са изра-
женим невољним покретима, са тежим поремећајем понашања).

Стоматолошко збрињавање особа са посебним потребама може се обавља-
ти у неколико нивоа. Превентивне мере су примарне и примењују се увек као 
мере за уклањање фактора ризика за настанак каријеса и пародонтопатије, али 
и као мере које се после стоматолошког третмана примењују у кућним условима 
за одржавање постигнутих резултата стоматолошке санације. Оне су усмерене 
на побољшање оралне хигијене ових болесника, мотивацијом и обуком роди-
теља или старатеља о основним и помоћним средствима за одржавање оралне 
хигијене, унапређењем метода и техника прања зуба, као и примени хемиопро-
филактичких средстава. Савети о начину исхране и корекција лоших навика у 
исхрани су од изузетног значаја. Свакодневна системска примена флуорида и 
локална примена нискоконцентрованих флуорида веома је важна превентивна 
мера код ових, за каријес високо ризичних болесника. Код хендикепиране деце 
која су комуникативна и са којом се лако успоставља сарадња, терапијска стома-
толошка процедура се предузима тек након што се успостави добра и редовна 
орална хигијена. Ово уједно значи да се већ у овој фази направи индивидуални 
превентивни план третмана који мора укључити примену флуорида, заливање 
фисура и друге превентивне и профилактичке мере. Код деце са посебним пот-
ребама која живе код родитеља неопходно је здравствено васпитним радом мо-
тивисати родитеље и активно их укључити у борбу за здрава уста. 

После примене превентивних мера, следи примена профилактичких мера 
у виду уклањања меких и чврстих наслага, заливања фисура, апликације висо-
ких концентрација флуорида и заштите оклузалних површина зуба као пре-
дилекционих места за каријес. Уклањање денталног плака и каменца су веома 
значајни, јер при тим једноставним стоматолошким интервенцијама може да 
се процени степен сарадње хендикепираног детета. Примена помоћних сред-
става - отварач за уста, специјални фиксатори отворених уста- неопходна је 
код детета које није у стању да отвори уста или има изражен рефлекс грижења. 
Најбоља форма фиксатора отворених уста је McKessonov гумени фиксатор, 
који болесник може стезати док стоматолог несметано ради у устима. 

Тек након примене превентивних и профилактичких мера долазе терапијске 
мере у виду санације зуба, санација меког ткива (хипертрофичне гингиве, џепови), 
санација фрактура зуба и повреда меког ткива, екстракције једног или више зуба, 
а данас се све више уводи и ортодонтска терапија, тамо где то услови дозвољавају. 

Болесници код којих се планира спровођење третмана у дубокој седацији 
или општој анестезији морају бити пажљиво прегледани пре почетка било 
какве процедуре. Код здравствено компромитованих болесника, неопходна је 
консултација и сагласност од стране ординирајућег специјалисте.

Преоперативна припрема подразумева да болесник, родитељ и старатељ морају 
бити информисани у вези са процедуром која се планира , као и са употребом се-
датива или анестетика и у давању писане сагласности за предложену интервенцију.
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Специфичности плана терапије током рада у општој анестезији подразуме-
вају искључивање једносеансне процедуре. Код санирања зуба млечне дентиције 
треба санирати само кавитете који не угрожавају виталитет. Сви сумњиви ду-
боки каријеси, гангренозни млечни зуби и радикси се ваде, не остављају се из-
дренирани да чувају простор. Приоритет имају зуби потпорне зоне, очњаци и 
кутњаци. Код санације у мешовитој дентицији апсолутна предност се даје стал-
ним зубима, потом санацији млечних зуба који најдуже опстају и санацији прок-
сималних каријеса, уз радикални приступ.

Рестауративни материјали који се користе су технолошки унапређени ма-
теријали нових генерација, за испуне на предњим зубима користе се глас јоно-
мер цементи (ГЈЦ) који се добро везују за зубна ткива и у влажним условима, 
смолом ојачан ГЈЦ, композити, компомери, док се за испуне на бочним зуби-
ма најчешће користе амалгами и металне крунице који су се показали као нај-
постојанији и најдуготрајнији.

План и спровођење третмана морају се модификовати у складу са општим 
стањем и способностима самог болесника (3,9). Боље разумевање фактора који 
доприносе ризику за каријес код деце са посебним потребама могло би да омо-
гући боље и квалитетније формирање индивидуалних стоматолошких превен-
тивних и едукационих програма, којима би се спречило дуго и компликовано 
лечење и орална рехабилитација деце са посебним потребама (10,11).
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МОДЕРАТОРИ ПЕДИЈАТРИЈСКЕ ШКОЛЕ  
У РАЗДОБЉУ 1997–2017.1

Социјална педијатрија/
Примарна здравствена заштита деце и омладине

Милош Банићевић 1997–2010.
Драгана Лозановић 2011–2017.

Клиничка генетика
Александар Крстић† 1997–2007.
Јадранка Јовановић Привродски 2008–2017.

Метаболички поремећаји
Љубомир Стојанов 2002–2007.
Милена Ђурић 2008–2011.
Слободан Обрадовић 2012–2017.

Неонатологија са перинатологијом
Миодраг Игњатовић 1997–2003.
Свјетлана Маглајлић 2003–2012.
Борисав Јанковић 2000–2002; 2013–2017.

Здравствени проблеми специфични за адолесценцију
Невенка Рончевић 1997–2007.
Катарина Седлецки 2007–2009.
Александра Стојадиновић 2009–2017.

Исхрана
Недељко Радловић 1997–2017.

1 Према подацима из зборника радова Педијатријске школе: Првих пет година I-II и зборникa 
радова од 2003. до 2017. године (називи тематских области су према номенклатури из 
Правилника о раду Педијатријске школе Србије; Школа дојења и Интернет у педијатрији 
били су заступљени на појединим курсевима до 2002.)
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Модератори Педијатријске школе у раздобљу 1997–2017.

Гастроентерологија
Војислав Перишић 1997–2003; 2005–2006.
Тамара Вукавић 2004; 2007–2010.
Златко Ђурић 2011.
Момчило Перић 2012.
Биљана Вулетић 2013–2017.

Пулмологија
Јован Савић† 1997–2002.
Бранимир Несторовић 2002–2012; 2016–2017.
Предраг Минић 2013–2015.

Кардиологија
Љубомир Ћеранић† 1997–2002.
Славко Симеуновић 2003–2007.
Ида Јовановић 2008–2010; 2013–2015.
Јован Кошутић 2011–2012; 2016–2017.

Нефрологија
Радован Богдановић 1997–2012.
Амира Пецо Антић 2012–2017.

Неурологија
Боривој Марјановић 1997–2002.
Никола Димитријевић 2003–2012; 2016–1017.
Милена Ђурић 2013–2015.

Имунологија
Борислав Каменов 1997–2017.

Хематоонкологија
Ервин Гебауер 1997–2002.
Гордана Буњевачки 2001–2002; 2003–2007.
Драгана Јанић 2008–2017.

Ендокринологија
Слободан Радмановић† 1997–2002.
Драган Здравковић 2003–2009; 2013.
Јован Влашки 2010–2012; 2014–2017.

Интензивна терапија и нега
Александра Дороњски 2001; 2004–2017.
Борисав Јанковић 2003.
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Хирургија
Станислав Стојановић† 1997–2002.
Радослав Лукач 1997–2002.
Зоран Крстић 2003–2017.

Оториноларингологија
Јовица Каранов 2001, 2002.
Предраг Станковић 2006, 2011, 2009, 2014.
Иван Баљошевић 2016.

Офталмологија
Бранислав Станковић 2002.
Вера Крстић 2004,2008, 2012.

Стоматологија
Марко Вуловић† 2001, 2002, 2003, 2007.
Мирјана Ивановић 2009, 2012, 2014, 2017.

Дерматологија
Ђорђије Карадаглић 2005.
Милош Николић 2010. 
Мирјана Гајић Вељић 2017.

Клиничка фармакологија
Милан Стануловић 1997–2002; 2004.
Милица Простран 2008, 2011.
Милица Бајчетић 2013, 2016.

Радиологија са ултрасонографијом 
Лазар Петковић 1007–2002.
Слободан Обрадовић 1997–2002.
Жељо Смољанић 2003, 2010, 2013, 2015.
Правдољуб Комар 2007.

Школа дојења
Вида Парезановић 2000.

Интернет у педијатрији
Зора Коњевић 2002.
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ПРЕДАВАЊА ШТАМПАНА У ЗБОРНИЦИМА 
ПЕДИЈАТРИЈСКЕ ШКОЛЕ У ПЕРИОДУ 1997–2017.

СОЦИЈАЛНА ПЕДИЈАТРИЈА (ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕ НА ЗАШТИТА ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ) 

1997.
Проф. др Милош Банићевић: Нови законски прописи у здравственој заштити жена, деце и омладине – транзиција 
или прилагођавање?
Др Драгана Лозановић Миладиновић: Значај Уредбе и Стручно-методолошког упутства за унапређење 
здравствене заштите мајке и детета
Др Гордана Рајин: Индикатори здравствене заштите мајке и детета
Др Љиљана Сокал Јовановић: Организација здравствене заштите мајке и детета према Уредби о здравственој 
заштити жена, деце, школске деце и студената
Др Драгослав Поповић: Дечје здравље и Конвенција о правима детета
Др Ивана Кавечан: Стручно-методолошко упутство за спровођење Уредбе о здравственој заштити деце

2003.
Проф. др Милош Банићевић: Будућност педијатријске едукације
Прим. др сц. мед. Асим Диздаревић: Педијатар и/или породични лекар у примарној здравственој заштити деце и 
омладине 
Прим. др Томислав Радуловић: Календар вакцинације за 2003. годину: стање и проблеми

2004.
Проф. др Милош Банићевић: Куда иде европска педијатрија? 
Прим. др сц. мед. Асим Диздаревић: Здравствена заштита дјеце са посебним потребама
Прим. др Томислав Радуловић: Имунопрофилакса код деце са посебним клиничким стањима

2005.
Проф. др Милош Банићевић: “Бела куга” и педијатри
Прим. др сц. мед. Асим Диздаревић: Рационалан приступ организацији здравствене заштите дјетета у Црној Гори: 
питања и дилеме
Прим. др сц. мед. Томислав Радуловић: Контраиндикације и мере опреза у савременој имунизационој пракси

2006.
I. ДОКТРИНА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ МАЈКЕ И ДЕТЕТА У НОВИМ ЕПИДЕМИОЛОШКИМ,  
   ДЕМОГРАФСКИМ И ЗАКОНСКИМ УСЛОВИМА
Прим. др сц. мед. Асим Диздаревић: Здравствено стање жена, дјеце и омладине у Републици Црној Гори у периоду 
2000-2005. година
Прим. мр сц. мед. Драгана Лозановић: Здравствено стање жена, деце и омладине у Републици Србији у периоду 
2000.-2005. година
Прим. мр сц. мед. Љиљана Сокал-Јовановић: Развој здравствене заштите жена, деце и омладине у Републици Србији 
у периоду 2006-2015. година
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Предавања штампана у зборницима Педијатријске школе у периоду 1997–2017.

II. НОВИНЕ У ИМУНОЛОГИЈИ И ИМУНИЗАЦИЈИ
Прим. др сц. мед. Томислав Радуловић: Превенција обољења изазваних хемофилусом инфлуенце типа Б
Доц. др Срђан Пашић: Окултна бактеријемија код деце узраста од 3 до 36 месеци и могућност превенције 
инфекције пнеумококом

2007.
Проф. др Милош Банићевић: Стање и перспективе педијатрије у Европи
Прим. др сц. мед. Асим Диздаревић: Педијатрија у Републици Црној Гори – између потреба и могућности
Проф. др Љупчо Николовски: Педијатрија у реформи здравственог система у Републици Македонији

2008.
Проф. др Драган Здравковић: Епидемиологија, клиничка слика, удружене болести и прогноза гојазности
Прим. др сц. мед. Асим Диздаревић: Гојазност у деце и адолесцената у Црној Гори
Проф. др Милош Банићевић: Изазов гојазности, стратегије одговора и циљеви Пројекта

2009.
Прим. мр сц. мед. Драгана Лозановић: Национални програм здравствене заштите жена, деце и омладине у Србији
Проф. др Вероника Ишпановић: Емоционално злостављање и занемаривање у детињству
Проф. др Анета Лакић: Препознавање и рана дијагностика хиперкинетског поремећаја: диференцијално-
дијагностички аспект

2010.
Проф. др Бранислав Тиодоровић: Епидемија инфлуенце А (H1N1) у Србији
Проф. др Ђорђе Карадаглић: Најчешће кожне промене код деце и младих

2011.
Прим. мр сц. мед. Драгана Лозановић: Повреде и превенција повређивања код деце и омладине
Проф. др Дејан Марковић: Орално здравље деце са хендикепом - карактеристике патологије и могућности лечења
Проф. др Вероника Ишпановић: Деца са сметњама у развоју чије понашање представља изазов 

2012.
Прим. мр сц. мед. Драгана Лозановић: Национални миленијумски циљеви у перинаталној здравственој заштити
Асист. др сц. мед. Милица Пејовић Милованчевић: Физичко кажњавање и злостављање деце
Асист. мр.сц. мед. Јелена Радосављев-Кирћански: Родитељство – када васпитање прераста у злостављање

2013.
Прим. мр сц. мед. Драгана Лозановић: Заштитни фактори и фактори ризика за развој у раном детињству
Др сц. мед. Софија Шљивић: Значај дојења за неуробихевиорални и когнитивни развој детета
Др Ненад Рудић: Рани социјални развој – од проблема до поремећаја
Проф. др Вероника Ишпановић: Емоционални развој и поремећаји у раном детињству

2014.
Прим. мр сц. мед. Драгана Лозановић: Показатељи стања перинаталне здравствене заштите у Србији-резултати анкете
Проф. др Борисав Јанковић: Национални стандарди регионализације система збрињавања новорођенчади
Др Јелена Зајегановић (УНИЦЕФ): Могућности унапређења примене националних стандарда здравствене заштите 
прилагођене потребама мајке и детета

2015.
Прим. др сц. мед. Драган Илић: Имунизација у Србији у периоду 2005-2014.
Прим. мр сц. мед. Драгана Лозановић: Имунизација у Србији данас – проблеми и могућа решења
Доц. др Милица Пејовић-Милованчевић: Зашто је избегавање имунизације медицинско занемаривање?
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Проф. др Зоран Радовановић: Ко су противници вакцинације у Србији?
Др Ивана Родић: Пристанак у случају вакцинације – границе родитељског одлучивања

2016.
Проф. др Радован Богдановић: Социјалне детерминанте здравља и биолошки механизми утицаја 
Проф. др Вероника Ишпановић: Утицај искустава у раном детињству на ментално здравље
Др сц. мед. Софија Шљивић: Природна исхрана одојчета у програмирању здравља и болести током живота
Прим. мр сц. мед. Драгана Лозановић: Програми и пројекти за унапређење развоја у раном детињству

2017.
Проф. др Ненад Глумбић: Поремећаји комуникације у раном детињству
Проф. др Александра Миков/ прим. мр сц. мед. Драгана Лозановић: Инструменти за процену и праћење развоја 
деце до пет година
Проф. др Ивана Михић: Улога родитеља у подстицању развоја детета

КЛИНИЧКА ГЕНЕТИКА 

1997.
Проф. др Милорад Велисављев: Синдроматологија
Проф. др Александар Крстић: Генетика у педијатрији – новине
Белопавловић З: Неинвазивна и инвазивна дијагностика генетски изичних трудноћа
Ана Савић: Молекуларна дијагностика ДНК-пробама
Проф. др Феодора Попић Паљић: Генетско саветовање
Проф. др Александар Крстић: Основи клиничке дисморфологије
Доц. др Јадранка Јовановић Привродски: Регистри у клиничкој генетици (EUROCAT)
Драгољуб Михић: Клиника минор малформација
Асим Диздаревић: Популациона испитивања методом минор малформација
Љубомир Стојанов: Наследни поремећај метаболизма

1998.
Милорад Велисављев: Молекуларна генетика и пренатална дијагностика
Проф. др Феодора Попић Паљић: Интраутерина ретардација раста у синдромима са хромозомским аберацијама
Клинички час: проф. др Александар Крстић: Делеција 11Q2.23/Q TER DE NOVO код женског новорођенчета са 
тромбоцитопенијом и моносомијом 7 у косној сржи

2000.
Проф. др Александар Крстић: Генетика урођених срчаних мана
Доц. др Данко Обрадовић: Примена метода молекуларне биологије у медицини
Проф. др Феодора Попић Паљић: Генетика конгениталних аномалија дигестивног тракта

2001.
Проф. др Александар Крстић: Терапија наследних болести
Проф. др Феодора Попић Паљић: Генетичко саветовање и могућности пренаталне дијагностике
Доц. др Јадранка Јовановић Привродски: Проблем очинства у генетици и педијатрији
Данко Обрадовић: Реакција полимеризације ланца

2002.
Проф. др Александар Крстић: Промоција генетског здравља
Проф. др Феодора Попић Паљић: Могућности пренаталне дијагностике конгениталних аномалија
Доц. др Јадранка Јовановић Привродски: Ефекат година мајке и оца на потомство
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Данко Обрадовић: Клонирање
Асим Диздаревић: Етика у клиничкој генетици
Проф. др Александар Крстић: Хумана, медицинска и клиничка генетика на преласку два миленијума

2003.
Проф. др Александар Крстић: Виртуелна едукација у клиничкој генетици 
Проф. др Феодора Паљић-Попић: Генетско саветовалиште и биохемијски маркери 
Прим. др сц. мед. Асим Диздаревић: Генетско саветовалиште у Црној Гори 
Проф. др Јадранка Јовановић Привродски: Конгениталне аномалије пре и после бомбардовања 
Проф. др Салма Каназир: Молекуларна генетика Y хромозома 

2004.
Акад. проф. др Зоран Ковачевић: Методологија молекуларне генетике и њене могућности у дијагностици и терапији
Проф. др Александар Крстић: Савремено схватање генетике у клиничкој пракси
Проф. др Драгослав М. Маринковић: Популациона генетика и медицина

2005.
Проф. др Лазар Лепшановић: Патофизиологија и клиника дислипидемија
НС др сц. Љиљана Лепшановић: Савремена дијагностика хиперлипопротеинемија
Проф. др Александар Крстић: Генетика и генетичка консултација код хиперлипопротеинемија

2006.
Проф. др Александар Крстић: Генетски аспекти хумане репродукције – шта педијатар треба да зна
Проф. др Милан Стануловић: Фармакогенетика у педијатрији после пројекта људског генома
Проф. др Звонко Магић: Молекуларна дијагностика у педијатријској пракси

2007.
Проф. др Александар Крстић: Савремена генетика за модерног педијатра
Проф. др Бошко Поштић: Вирус хумане имунодефицијенције (ХИВ) – фундаментална наука за запослене у јавном 
здравству и клиничаре
Проф. др Јадранка Јовановић Привродски: Генетско саветовалиште и пренатална хромозомска дијагностика

2008.
Проф. др Јадранка Јовановић Привродски: Клонирање 
Проф. др Небојша Радуновић: Преимплантациона дијагностика
Проф. др Ненад Буквић (Foggia/Bari): Генетски синдроми: од сумње до потврде 

2009.
Проф. др Александар Крстић: Тестови за генетски здраво потомство
Проф. др Јадранка Јовановић Привродски: Клиничка генетика у пракси педијатра

2010.
Проф. др Јадранка Јовановић Привродски: Генетски аспект конгениталних аномалија
Проф. др Александар Крстић: Савремена дијагностика конгениталних малформација
Проф. др Александар Љубић: Пренатална дијагностика конгениталних аномалија

2011.
Проф. др Јадранка Јовановић Привродски: Етичка питања у клиничкој генетици 
Научни саветник Гордана Јоксић: Генетички тестови - врсте, могућности, ограничења
Nagy Balint, PhD (Мађарска): Примена ланчане реакције полимеразе у реалном времену у клиничкој генетици
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2012.
Проф. др Јадранка Јовановић Привродски: Наследне ретке болести 
Др сц. биол. Тања Лалић: Основни принципи генске терапије моногенских болести 
Доц. др Ивана Кавечан: Хромозомске абнормалности код спонтаних побачаја 

2013.
Проф. др Јадранка Јовановић Привродски: Скрининг генетичких болести
НС др сци. мед. Соња Павловић: Молекуларно-генетички маркери у дијагностици моногенских обољења у Србији
Доц. др Ивана Кавечан: Генетичко саветовалиште у пракси

2014.
Проф. др Јадранка Јовановић Привродски: Генетика - прошлост, садашњост и будућност
Др сц. мед. Соња Павловић: Молекуларна генетика као основа за персонализовану медицину

2015.
Проф. др Јадранка Јовановић Привродски: Генетички аспект хумане репродукције
Научни саветник др сц. Соња Павловић: Геномика у педијатријској пракси: секвенцирање нове генерације
Асист. др сц. мед. Горан Чутурило: Како одабрати прави генетички тест?
Проф. др Ингеборг Баришић: Генетичка обрада дјетета с интелектуланим потешкоћама

2016.
Проф. др Јадранка Јовановић Привродски: Епигенетика
Проф. др Драган Приморац: Персонализирана медицина: мит или реалност

2017.
Проф. др Јадранка Јовановић Привродски: Генетика у пракси педијатра
Научни саветник др сц. Соња Павловић: Нова ера у дијагностици у педијатријској пракси у Србији: секвенцирање 
клиничког егзома
Доц. др Кавечан Ивана: Генетички синдроми са прекомерним растом

МЕТАБОЛИЧКИ ПОРЕМЕЋАЈИ 

2002.
Проф. др Милена Ђурић: Болести пероксизома

2003.
ВНС др сц. мед. Љубомир Стојанов: Скрининг у педијатрији 
Проф. др Милена Ђурић: Генетски и метаболички узроци менталне ретардације
Асист. др сц. мед. Јован Кошутић: Метаболички узроци поремећаја срчане функције

2004.
ВНС др сц. мед. Љубомир Стојанов: Клинички синдроми са конгениталном хиперлактатемијом
Проф. др Милена Ђурић: Епилепсија у деце са урођеним поремећајима метаболизма
Асист. др сц. мед. Јован Кошутић: Манифестације на срцу код болесника са наследним неурометаболичким 
поремећајима

2005.
ВНС др сц. мед. Љубомир Стојанов: Енергетско-протеинска потпора и мере детоксикације код витално угроженог 
детета са метаболичким поремећајима
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Мр сц. мед. Маја Ђорђевић: Водено-електролитна и ацидо-базна потпора витално угроженог детета
Др сц. мед. Нивеска Божиновић-Прекајски: Особености нутритивне и метаболичке потпоре превремено рођене 
новорођенчади

2006.
ВНС др сц. мед. Љубомир Стојанов: Фенилкетонурија – од пилот програма до генотипизације

2007.
ВНС др сц. мед. Љубомир Стојанов: Новија сазнања о функцији витамина Д
Проф. др Слободан Обрадовић: Клиничке манифестације поремећаја метаболизма калцијума: тетанија и рахитис
Мр сц. мед. Маја Ђорђевић: Клиничке манифестације поремећаја метаболизма фосфата: хипофосфатемијски 
рахитис и акутна хипофосфатемија

2008.
Проф. др Милена Ђурић: Улога витамина групе Б у лечењу болесника са урођеним болестима метаболизма
Др сц. мед. Маја Ђорђевић: Истине и заблуде о витаминима у педијатрији 
Асист. др сц. мед. Милош Јешић: Корекција хипо и хипернатријемије

2009.
Проф. др Милена Ђурић: Неурометаболичке болести, када посумњати?
Асист. др сц. мед Милош Јешић: Клинички знаци урођених болести метаболизма код новорођенчета
Асист. мр сц. мед. Маја Ђорђевић: Пренатална дијагноза урођених болести метаболизма

2010.
Доц. др Милош Јешић: Метаболичка адаптација новорођенчета
Асист. мр сц. мед. Маја Ђорђевић: Карактеристике цитоплазматског начина наслеђивања и клиничког испољавања 
митохондријалних болести
Проф. др Милена Ђурић: Неуролошки знаци код митохондријалних болести

2011.
Проф. др Милена. Ђурић: Неуролошке манифестације болести лизозома
Асист. мр сц. мед. Маја Ђорђевић: Карактеристике, клиничка слика и могућности лечења болести лизозома 
Доц. др Милош Јешић: Ургентна терапија метаболичких обољења до постављања дијагнозе  

2012.
Проф. др Слободан Обрадовић: Метаболички узроци новорођеначких конвулзија
Доц. др Милош Јешић: Последице хипоглигемије код новорођенчади 
Асист. мр сц. мед. Маја Ђорђевић: Новине у раном откривању урођених болести метаболизма
Др сц. мед. Велибор Тасић: Хипероксалурија у педијатрији

2013.
Проф. др Слободан Обрадовић: Сфинголипидозе
Асист. мр сц. мед. Маја Ђорђевић: Дијагноза, диференцијална дијагноза и терапија урођених болести метаболизма 
са ацидозом

2014.
Проф. др Слободан Обрадовић: Терапија метаболичких болести таложења - принципи лечења и нова истраживања
Асист. мр сц. мед. Маја Ђорђевић: Када посумњати на урођене болести метаболизма
Др сц. мед. Велибор Тасић: Метаболичка етиологија уролитијазе у деце
Доц. др Милош Јешић: Примена кисеоника у неонатологији - нове смернице
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2015.
Доц. др Маја Ђорђевић: Диференцијална дијагноза поремећаја метаболизма калцијума код деце
Др сц. мед. Адријан Сарајлија: Превенција и лечење остеопорозе код деце
Проф. др Слободан Обрадовић: Метаболички поремећаји током перинаталне асфиксије: клиничка слика, терапија 
и прогноза

2016.
Проф. др Слободан Обрадовић: Диференцијална дијагноза калцификација у ендокранијуму током дечјег доба
Доц. др Маја Ђорђевић: Улога исхране у лечењу урођених болести метаболизма
Асист. др сц. мед. Адријан Сарајлија: Принципи парентералне рехидрације у педијатрији

2017.
Проф. др Слободан Обрадовић: Када посумњати на леукодистрoфије
Доц. др Маја Ђорђевић: Селективни скрининг урођених болести метаболизма
Асист. др сц. мед. Адријан Сарајлија: Митохондријске болести

НЕОНАТОЛОГИЈА СА ПЕРИНАТОЛОГИЈОМ 

1997.
Прим. др сц. мед. Миодраг Игњатовић: Неонатологија и савремена достигнућа
Свјетлана Маглајлић: Неонатална сепса, дијагностички и терапијски проблем
Драга Каровић: Стафилококна болест новорођенчета
Ксенија Бурић: Нозокомијалне инфекције у одељењима интензивне његе
Драгослав Максимовић: Антибиотици у интензивној терапији

1998.
Александар Миленковић: Најчешћи проблеми у интензивној нези новорођенчета са хируршким обољењима
Тихомир Вејновић: Неинвазивни ултразвучни скрининг феталних аномалија
Др сц. мед. Нивеска Божиновић-Прекајски: Плућни интерстицијски емфизем
Др Гордана Велисављев Филиповић: Протокол примене ултразвука код интракранијалне хеморагије превремено 
рођене деце

2000.
Прим. др сц. мед. Миодраг Игњатовић: Неонатални менингитис
Доц. др Александра Брегун Дороњски: Интракранијална хеморагија

2001.
Прим. др сц. мед. Миодраг Игњатовић: Пнеумонија у новорођенчади
Тихомир Вејновић: Ултразвучна дијагностика хромозомских и феталних малформација
Проф. др Љубинка Маринковић: Примена терапије кисеоником у неонаталном периоду

2002.
Прим. др сц. мед. Миодраг Игњатовић: Природни прираштај у Србији
Тихомир Вејновић: Место ултразвука у детекцији хромозомских поремећаја у првом триместру
Тихомир Вејновић: Компликације прееклампсије и еклампсије
Тихомир Вејновић: Приказ случаја
Александра Личински: Приказ новорођенчета рођеног помоћу вакуум екстракције у асфиксији и са повредама
Јована Путник: Новорођенче са перинаталном асфиксијом рођено царским резом
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2003.
Проф. др Свјетлана Маглајлић: Глукокортикоиди у лечењу новорођенчета
Прим. др Миодраг Игњатовић: Антибиотици у неонатологији
Асист. др сц. мед. Милош Јешић: Савремени приступ ацидо-базној хомеостази новорођенчета

2004.
Проф. др Свјетлана Маглајлић: Поремећаји коагулације и фибринолизе код новорођенчади 
Др сц. мед. Миодраг Игњатовић: Хемолизна болест плода и новорођенчета
Асист. др сц. мед. Милош Јешић: Антибиотска терапија неонаталне сепсе прилагођена бактеријским узрочницима 
средине

2005.
Проф. др Свјетлана Маглајлић: Тромбоцитоза и новорођенче
Проф. др Борисав Јанковић: Неонатална сепса - нови дијагностички изазови
Асист. др сц. мед. Милош Јешић: Примена албумина код новорођенчади – нови ставови
Др сц. мед. Нивеска Божиновић-Прекајски: Улога карнитина у утилизацији масти у новорођенчади

2006.
Проф. др Свјетлана Маглајлић: Фебрилно новорођенче
Проф. др Борисав Јанковић: Касна неонатална енцефалопатија
Асист. др сц. мед. Милош Јешић: Диференцијална дијагноза дифузног засенчења плућа новорођенчета

2007.
Проф. др Свјетлана Маглајлић: Туморска маса надбубрега новорођенчета
Проф. др Борисав Јанковић: Апстиненцијални синдром новорођенчета
Асист. др сц. мед. Милош Јешић: Дехидрација и рехидрација новорођенчета

2008.
Проф. др Свјетлана Маглајлић: Болести мајке и новорођенчета
Проф. др Борисав Јанковић: Плач новорођенчета- дијагностички и терапијски проблем
Проф. др Светлана Стефановић: Развој детета са израженом неонаталном жутицом 

2009.
Проф. др Борисав Јанковић: Хеморагијски синдром код терминског новорођенчета
Проф. др Свјетлана Маглајлић: Хипогликемија код новорођенчади
Проф. др Анђелка Ристивојевић: Неонатална хипергликемија
Проф. др Светлана Стефановић: Новорођенче велико за гестациону старост

2010.
Проф. др Свјетлана Маглајлић: Развојна жутица новорођенчета: ризик и третман
Проф. др Борисав Јанковић: Инфекције респираторним вирусима код новорођене деце
Проф. др Драгана Савић: Хипоксијско-исхемијска енцефалопатија у перинаталном периоду

2011.
Проф. др Вјекослав Кржељ: Утјецај дефицита глукоза-6-фосфат дехидрогеназе на појаву и исход новорођеначке 
жутице
Проф. др Борисав Јанковић: Пароксизмални плач новорођенчета
Проф. др Свјетлана Маглајлић: Повраћање код новорођенчади

2012.
Проф. др Свјетлана Маглајлић: Шок код новорођенчета
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Проф. др Борисав Јанковић: Субоптимални чиниоци у систему перинаталне здравствене заштите
Доц. др Марија Лукач: Некротички ентероколитис

2013.
Прим. др сц. мед. Татјана Николић: Иницијално збрињавање здравог новорођенчета
Доц. др Слободан Спасојевић: Примена контролисане хипотермије у лечењу хипоксичко-исхемичне 
енцефалопатије новорођенчета
Проф. др Борисав Јанковић: Цереброваскуларна болест новорођенчета

2014.
Проф. др Борисав Јанковић: Клинички аспекти лабораторијске дијагностике перинаталних инфекција 
новорођенчета
Прим. др сц. мед. Татјана Николић: Клинички облици, терапија и превенција инфекција новорођенчета вирусима 
херпес групе
Проф. др Георгиос Константинидис: Перинатална инфекција вирусом хумане имунодефицијенције

2015.
Проф. др Борис Филиповић-Грчић: Инвазивне гљивичне инфекције у новорођенчади 
Проф. др Георгиос Константинидис: Дијагностички и терапијски приступ новорођенчету са поремећајем 
хемостазе
Проф. др Борисав Јанковић: Палијативно збрињавање у неонатологији

2016.
Проф. др Георгиос Константинидис: Респираторна потпора превремено рођеног детета
Проф. др Александар Сајковски: Парентерална исхрана превремено рођене деце
Проф. др Борисав Јанковић: Новорођенчад из касне претерминске гестације

2017.
Проф. др Борисав Јанковић: Показатељи квалитета перинаталне и неонаталне здравствене заштите у Србији – 
значај уједначеног приступа 
Прим. мр сц. мед. Драгана Лозановић: Показатељи квалитета перинаталне и неонаталне здравствене заштите у 
Србији – усаглашавање за интернационалну упоредивост       
Проф. др Георгиос Константинидис: Вантелесна оплодња и неонатална витална статистика у Србији
Асист. др сц. мед. Јелена Мартић: Интраутерусни застој у расту – непосредни и удаљени исход

ЗДРАВСТВЕНИ ПРОБЛЕМИ СПЕЦИФИЧНИ ЗА АДОЛЕСЦЕНЦИЈУ 

1997.
Проф. др Невенка Рончевић: Адолесценција - Уводно предавање
Божидар Бојовић: Особености раста и развоја адолесцената
Мирослава Докмановић Ђорђевић: Гинеколошки проблеми у дечјем и адолесцентном добу
Душанка Мијановић: Контрацепција у адолесцентном узрасту
Ђорђије Карадаглић: Кожне болести у адолесценцији
Иван Попов: Психолошке карактеристике адолесцената
Војислав Ћурчић: Адолесценција: неподношљива лакоћа самоуништавања
Илинка Симић: Адолесцент у породици и друштву
Драган Митровић: Психијатријски поремећаји у адолесценцији 
Славица Селаковић Буршић: Суицидално понашање адолесцената
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1998.
Божидар Бојовић: Патологија раста и развоја у адолесценцији
Мирослава Докмановић Ђорђевић: Контрацепција у адолесценцији
Иван Попов: Психологија и психопатологија адолесценције

2000.
Проф. др Невенка Рончевић: Здравље и здравствена заштита адолесцената
Проф. Илинка Симић: Психичке промене у адолесценцији
Мр сц. мед. Александра Капамаџија: Ургентна гинеколошка стања у адолесценцији
Гордана Иванић, виша медицинска сестра: Приступ медицинске сестре адолесценту

2001.
Проф. др Невенка Рончевић: Здравље адолесцената
Проф. др Мирослава Докмановић Ђорђевић: Адолесцентни поремећаји менструалног циклуса
Н. Грујић: Адолесценти и спорт
Проф. Илинка Симић: Психолошке промене у адолесценцији
Гордана Иванић, виша медицинска сестра: Улога медицинске сестре у здравственој заштити адолесцената

2002.
Проф. др Невенка Рончевић: Ризично понашање и здравље адолесцената
Катарина Седлецки: Дисфункцијска метрорагија у адолесцентном узрасту
Доц. др Душанка Добановачки: Уролошки проблеми у адолесцентном периоду
Војислав Ћурчић: Психолошко значење тела у адолесценцији
Гордана Иванић, виша медицинска сестра: Рад медицинске сестре са адолесцентима

2003.
Проф. др Невенка Рончевић: Поремећаји исхране у адолесценцији
Др сц. мед. Катарина Седлецки: Последице психофизичког стреса и поремећаја исхране на репродуктивну 
функцију девојака током адолесценције
Прим. др сц. мед. Војислав Ћурчић: Психодинамски аспекти поремећаја исхране

2004.
Проф. др Невенка Рончевић: Гојазност у адолесценцији
Доц. др Драган Катанић: Дијетни и медикаментни приступ гојазности у адолесценцији
Др сц. мед. Катарина Седлецки: Утицај гојазности на репродуктивну функцију адолесценткиња

2005.
Проф. др Невенка Рончевић: Хроничне болести у адолесценцији
Др сц. мед. Катарина Седлецки: Репродуктивно здравље адолесцената са хроничним болестима
Прим. др сц. мед. Војислав Ћурчић: Психолошки проблеми адолесцената са хроничним обољењима
Др сц. мед. Александра Стојадиновић: Квалитет живота хронично оболелих адолесцената

2006.
Проф. др Невенка Рончевић: Проблеми адолесцената везани за школу
Доц. др Александра Стојадиновић: Поремећај пажње са или без хиперактивности у адолесценцији
Проф. др Надежда Крстић: Специфичне сметње учења у адолесценцији 
Проф. др Анета Лакић: Ментални проблеми адолесцената и функционисање у школи
Др сц. мед. Катарина Седлецки: Како помоћи адолесценту са потешкоћама у школи да очува репродуктивно здравље
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2007.
Проф. др Невенка Рончевић: Епидемиологија употребе психоактивних супстанци међу адолесцентима у 
Републици Србији
Др сц. Петар Настасић: Могућности лечења синдрома злоупотребе и/или зависности од више психоактивних 
супстанци код адолесцената
Доц. др Александра Стојадиновић: Шта педијатар треба да зна о употреби психоактивних супстанци у адолесценцији
Др сц. мед. Катарина Седлецки: Злоупотреба психоактивних супстанци и репродуктивно здравље адолесцената

2008.
Прим. др сц. мед. Војислав Ћурчић: Ментално здравље у саветовалишту: изазови, предности и ризици
Весна Брзев-Ћурчић (клинички психолог и психоаналитичар): Злостављање: мит или сурова реалност?
Др сц. мед. Катарина Седлецки: Контрацепција прикладна за адолесценте
Доц. др Александра Стојадиновић: Превентивни програми за младе 

2009.
Доц. др Александра Стојадиновић: Здравље адолесцената у прошлости, садашњости и будућности
Др сц. мед. Катарина Седлецки: Изазови у области заштите репродуктивног здравља младих

2010.
Доц. др Александра Стојадиновић: Шта је ново у здравственој заштити адолесцената у нашој земљи?
Доц. др Дамир Лукач: Адолесценти и физичка активност
Др. сц. мед. Катарина Седлецки: Полно преносиве инфекције у адолесценцији

2011.
Доц. др Александра Стојадиновић: Ментално здравље младих
Др. сц. мед. Катарина Седлецки: Шта нам говори промискуитетно понашање младих
Прим. др сц. мед. Војислав Ћурчић: Маскенбал адолесцентне депресивности

2012.
Доц. др Александра Стојадиновић: Поверљивост у здравственој заштити адолесцената – изазови и недоумице
Др сц. мед. Катарина Седлецки: Улога ургентне контрацепције у заштити репродуктивног здравља адолесцената 
Прим. др сц. мед. Војислав Ћурчић: Насилност адолесцената: илузија супериорности против доживљаја инфериорности

2013.
Проф. др Александра Стојадиновић: Акутна тровања психоактивним супстанцијама код адолесцената
Др сц. мед. Зоран Станковић: Хитна стања у адолесцентној гинекологији
Проф. др Јован Влашки: Одабрана ургентна стања у адолесцентној ендокринологији

2014.
Проф. др Александра Стојадиновић: Електронски медији и насиље међу младима
Др сц. мед. Зоран Станковић: Упални процеси у малој карлици код сексуално активних адолесценткиња
Прим. др сц. мед. Војислав Ћурчић: Од зависности до независности кроз психопатологију адолесцената

2015.
Др сц. мед. Катарина Седлецки: Клиничке смернице за примену савремене контрацепције у адолесценцији
Доц. др Јасминка Марковић: Опсесивно-компулзивни поремећај у адолесцената
Проф. др Александра Стојадиновић: Употреба и злоупотреба алкохола у адолесценцији – шта педијатар може да 
предузме?
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2016.
Проф. др Александра Стојадиновић: Поремећаји који се манифестују соматским симптомима код адолесцената
Др сц. мед. Катарина Седлецки: Превенција гениталне инфекције хуманим папилома вирусом у адолесценцији 
Доц. др Јасминка Марковић: Породична терапија анорексије нервозе

2017. 
Проф. др Александра Стојадиновић: Физичка активност и исхрана у очувању и унапређењу здравља адолесцената
Доц. др Jасминка Марковић: Очување и унапређење менталног здравља адолесцената
Др сц. мед. Катарина Седлецки: Савремени ставови о контрацепцији за адолесценте

ИСХРАНА 

1997.
Проф. др Недељко Радловић: Основни принципи у исхрани одојчета
Добривоје Филиповић: Немлечна храна у исхрани одојчади
Радмила Кош: Проблеми у исхрани недоношчета и новорођенчета
Проф. др Недељко Радловић: Значај дуголанчаних вишеструко незасићених масних киселина у исхрани 
новорођенчета и младог одојчета

2003.
Проф. др Недељко Радловић: Исхрана детета са интолеранцијом лактозе
Проф. др Војислав Перишић: Исхрана и опстипација 
Проф. др Момчило Перић: Глобални облици неисхрањености код деце – етиопатогенетски аспект
ВНС др сц. мед. Снежана Пајовић: Антиоксидативне компоненте здраве исхране 

2004.
Проф. др Недељко Радловић: Значај дуголанчаних вишеструко незасићених масних киселина у исхрани 
новорођенчета и младог одојчета
Др сц. мед. Љиљана Абрамовић: Протективна својства мајчиног млека
Проф. др Тамара Вукавић: Исхрана деце са акутном дијарејом 
ВНС др сц. мед. Снежана Пајовић: Оксидативни стрес и антиоксидативна одбрана организма

2005.
Др Касандра Кроненберг: Пребиотици у исхрани новорођенчади
Проф. др Момчило Перић: Значај природне исхране у првој години живота
ВНС др. сц. мед. Снежана Пајовић: Антиоксидативна активност хуманог млека

2006.
Проф. др Тамара Вукавић: Ентерална исхрана
ВНС др. сц. мед. Снежана Пајовић: Улога глутатион-пероксидазе и витамина Е у превенцији липидне пероксидације
Др сц. мед. Невенка Добричић-Чеврљаковић: Дијететско-терапијске мере у поремећају толеранције глутена

2007.
Проф. др Биљана Вулетић: Значај пробиотика у млечним формулама намењеним за исхрану одојчади
Проф. др Недељко Радловић: Целијачна болест – учесталост и основне карактеристике
ВНС др сц. мед. Снежана Пајовић: Антиоксидативни статус код деце са целијачном болешћу
Др сц. мед. Невенка Добричић-Чаврљаковић: Целијачна болест са класичном клиничком презентацијом
Асист. др сц. мед. Златко Ђурић: Значај серолошког скрининга у дијагностици целијачне болести код деце 
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2008.
Проф. др Недељко Радловић: Гвожђе: физиолошка улога, метаболизам и потребе 
Проф. др Снежана Пајовић: Прооксидативни ефекат гвожђа 
Др Оливер Петровић: Инциденца сидеропенијске анемије у свету и код нас 
Проф. др Биљана Вулетић: Основни узроци сидеропенијске анемије код деце 
Проф. др Јелица Предојевић Самарџић: Дијагностика и терапија сидеропенијске анемије

2009.
Проф. др Недељко Радловић: Дигестија и апсорпција угљених хидрата
Прим. др сц. мед. Невенка Добричић Чеврљаковић: Малдигестија полисахарида
Проф. др Биљана Вулетић: Гастроинтестинална интолеранција лактозе
Проф. др Недељко Радловић: Интолеранција сахарозе и моносахарида

2010.
Проф. др Биљана Вулетић: Основни узроци акутног дијарејалног поремећаја код деце
Проф. др Недељко Радловић: Исхрана детета са акутном дијарејом

2011.
Проф. др Снежана Пајовић: Нутригеномика и нутригенетика 
Проф. др Недељко Радловић: Исхрана одојчета и малог детета са алерегијском дијатезом 
Проф. др Биљана Вулетић: Пребиотска и пробиотска својства хране 
Прим. др сц. мед. Марија Младеновић: Значај дуголанчаних вишеструко незасићених масних киселина у исхрани 
новорођенчета и одојчета 

2012.
Проф. др Недељко Радловић: Исхрана одојчета и малог детета – савремене смернице
Прим. др сц. мед. Марија Младеновић: Дијететски суплементи
Прим. др сц. мед. Невенка Добричић Чеврљаковић: Дијететско-терапијске мере у целијачној болести
Проф. др Андреја Рајковић: Микробилошки критеријуми безбедности формула за одојчад

2013.
Проф. др Недељко Радловић: Поремећаји интестиналног лимфотока: етиопатогенеза, дијагностика и третман
Прим. др сц. мед Марија Младеновић: Ненутритивна својства мајчиног млека
Прим. др сц. мед. Невенка Добричић Чеврљаковић: Фактори зизика за појаву гојазности у доба одојчета и малог детета
Проф. др Јелица Предојевић Самарџић: Коагулопатије зависне од витамина К

2014.
Проф. др Недељко Радловић: Адултни тип интолеранције лактозе
Прим. др сц. мед. Марија Младеновић: Нутригенетика и нутригеномика
Др сц. мед. Смиљана Милосављевић Ристић: Терапијски приступи повећаном кардиоваскуларном ризику у гојазности
Прим. др сц. мед. Невенка Добричић Чеврљаковић: Влакна у исхрани: време увођења и физиолошки значај

2015.
Проф. др Недељко Радловић: Алергија на храну 
Прим. др сц. мед. Марија Младеновић: Масти у исхрани детета: значај и ограничења 
Прим. др сц. мед. Невенка Добричић Чеврљаковић: Млечне формуле за исхрану одојчади са интолеранцијом 
лактозе и алергијом на протеине крављег млека 

2016.
Прим. др сц. мед. Марија Младеновић: Исхрана као хронобиолошки чинилац метаболичке хомеостазе
Доц. др Соња Бојаџијева: Парентерална исхрана 
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Прим. др сц. мед. Татјана Николић: Исхрана превремено рођеног детета 
Проф. др Недељко Радловић: Дијететско-терапијски значај средњеланчаних триглицерида 

2017. 
Прим. др сц. мед. Марија Младеновић: Орторексија
Прим. др сц. мед. Невенка Добричић Чеврљаковић: Малдигестија полисахарида
Проф. др Недељко Радловић: Гастроинтестинална интолеранција дисахарида и моносахарида
Асист. др сц. мед. Адријан Сарајлија: Урођени поремећаји метаболизма галактозе и фруктозе

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЈА 

1997.
Проф. др Војислав Перишић: Педијатријска гастроентерохепатологија на крају миленијума: достигнућа и правци 
унапређења
Златко Ђурић: Пептички улкус у деце

1998.
Проф. др Војислав Перишић: Инфекција helicobacterom pylori у деце
Радослав Лукач: Хирургија алиментарних органа данас

2001.
Проф. др Војислав Перишић: Актуелности у педијатријској гастроентерологији и хепатологији

2002.
Проф. др Војислав Перишић: Актуелности у педијатријској гастроентерологији и хепатологији
Александар Сретеновић: Протокол хируршке профилаксе вариксног крварења и крвних дискразија у портној 
хипертензији

2003.
Проф. др Војислав Перишић: Биолошко лечење хроничних инфламаторних болести црева
Проф. др Недељко Радловић: Цистична фиброза – молекуларна основа болести 
ВНС др сц. мед Љубомир Стојанов: Метаболичке болести јетре 
Проф. др Миодраг Опрић: Хистопатологија најчешћих болести алиментарног тракта и јетре у деце 

2004.
Проф. др Тамара Д. Вукавић: Целијачна болест - компликације узроковане исхраном са глутеном
Проф. др Момчило Перић: Хеморагична дијареја
Проф. др Недељко Радловић: Значај стереомикроскопије у дијагностици хроничних ентеропатија
Проф. др Биљана Вулетић: Вирусне дијареје

2005.
Проф. др Војислав Перишић: Новине у педијатријској гастроентерологији: од стеатозе јетре до перкутане гастростомије
Проф. др Недељко Радловић: Дијагностика целијачне болести

2006.
Проф. др Војислав Перишић: Рационална терапија инфламаторних болести црева
Проф. др Момчило Перић: Салмонелозни ентероколитис
Проф. др Биљана Вулетић: Рекурентни абдоминални бол
Проф. др Недељко Радловић: Жилберов синдром
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2007.
Проф. др Тамара Вукавић: Аутоимунски хепатитис
Проф. др Момчило Перић: Ротавирусни гастроентеритис
Доц. др Радоица Јокић: Терапијски избор код акутног панкреатитиса

2008.
Проф. др Тамара Вукавић: Гастроинтестинална преосетљивост на храну 
Проф. др Момчило Перић: Бактеријске дијареје 
Проф. др Снежана Бркић: Вирусни гастроентеритис 

2009.
Проф. др Тамара Вукавић: Опстипација 
Проф. др Момчило Перић: Конгенитална стеноза пилоруса и пилороспазам
Доц. др Златко Ђурић: Гастроезофагусни рефлукс и гастроезофагусна болест (ГЕР и ГЕРБ) 

2010.
Проф. др Тамара Вукавић: Интестинална флора, пробиотици и њихов утицај на организам
Проф. др Момчило Перић: Карактеристике и значај helicobacter pylori у инфекцијама дигестивног тракта
Доц. др Златко Ђурић: Крварење из горњег гастроинтестиналног тракта

2011.
Проф. др Момчило Перић: Акутна дијареја – глобални здравствени проблем
Доц. др Златко Ђурић: Терапија акутне дијареје

2012.
Проф. др Момчило Перић: Ламблијаза
Проф. др Младен Першић: Значај МР ентероколонографије и ендоскопије видеокапсулом у дијагностици Кронове 
болести у дјеце
Проф. др Биљана Вулетић: Енкопреза
Проф. др Недељко Радловић: Новине у дијагностици целијачне болести (ESPGHAN 2010)

2013.
Проф. др Душанка Мичетић Турк: Атипични клинички облици целијачне болести у дечјем добу
Проф. др Недељко Радловић: Дефицит aлфа-1 антитрипсина
Проф. др Момчило Перић: Хеморагијскa дијарејa код деце
Проф. др Биљана Вулетић: Конјуговане хипербилирубинемије

2014.
Проф . др Биљана Вулетић: Гастроинтестинална крварења
Проф. др Момчило Перић: Паразитарне цревне инфекције код деце
Проф. др Ацо Костовски: Аутоимуни хепатитис и склерозантни холангитис
Проф. др Радоица Јокић: Комбиновани лапаро-ендоскопски приступ у решавању гастроинтестиналних полипа

2015.
Проф. др Биљана Вулетић: Дијагноза и третман оштећења гастроинтестиналног тракта корозивним средствима
Проф. др Милош Јешић: Конгениталне дијареје
Проф. др Зоран Голубовић: Холелитијаза

2016.
Проф. др Биљана Вулетић: Клостридиум дифициле инфекција у одојчади и деце 
Проф. др Зоран Голубовић: Цистичне промене у хепатобилијарном тракту
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Проф. др Ацо Костовски: Вилсонова болест  
Проф. др Горан Палчевски: Функционални поремећаји гастроинтестиналног тракта 

2017.
Проф. др Сања Колачек: Пробиотици у педијатријској гастроентеролошкој клиничкој пракси: панацеја или 
неутемељени мит?
Проф. др Биљана Вулетић: Акутни панкреатитис у деце
Асист. др сц. мед. Зоран Лековић: Значај серолошког скрининга у дијагнози целијачне болести
Проф. др Зоран Голубовић: Инвагинација 

ПУЛМОЛОГИЈА 

1997.
Др сц. мед. Јован Савић: Нова сазнања у педијатријској пулмологији
Бранимир Несторовић: Новија сазнања о дечјој астми – да ли је садашње лечење оптимално?
Слободанка Лејић: Психосоцијални аспекти хроничне болести плућа
Данко Стојнић: Туберкулоза код деце
Предраг Минић: Нове стратегије у лечењу акутне респираторне инсуфицијенције
Зорица Живковић: Гастроезофагеални рефлукс и хронична аспирација код хроничних респираторних болести 
дечјег узраста
Слободанка Петровић: Индикације за бронхолошка испитивања у неонатуса и одојчета
Данијела Петронијевић: Дијагностика цистичне фиброзе методама молекуларне генетике
М. Могић: Радиолошка дијагностика обољења дисајних путева и плућа у деце

1998.
Др сц. мед. Јован Савић: Акутна и хронична инфламација дисајних путева и плућа – уводно излагање
Др сц. мед. Јован Савић: Ране инфламацијске промене у дисајним путевима и плућима деце са цистичном 
фиброзом
Предраг Минић: Структура и функција плућа у деце са акутном респирацијском инсуфицијенцијом
Слободанка Петровић: Процена инфламаторних промена у дисајним путевима деце са астмом
Зорица Живковић: Дијагноза и терапија туберкулозе плућа у одочади и мале деце

2000.
Асист. др сц. мед. Слободанка Петровић: Нежељени ефекти терапије астме

2001.
Др сц. мед. Јован Савић: Инфекције у раном детињству и ризик развоја астме
Асист. др сц. мед. Слободанка Петровић: Пролонгирани кашаљ у деце
Асист. др сц. мед. Слободанка Петровић: Дисфункција гласних жица
Асист. др сц. мед. Слободанка Петровић: Безбедност примене инхалацијских и интраназалних гликокортикоида у деце
Зорица Вулетић: Праћење плућне функције деце оболеле од астме у кућним условима

2002.
Др сц. мед. Јован Савић: Поремећаји дисања и размене гасова у плућима у току спавања
Асист. др сц. мед. Слободанка Петровић: Нови лекови у терапији астме
Предраг Минић: Интерстицијумска болест плућа у деце
Зорица Вулетић: Праћење плућне функције деце оболеле од астме у кућним условима 

2003.
Проф. др Бранимир Несторовић: Амбулантне пнеумоније
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Доц. др Предраг Минић: Акутни респираторни дистрес синдром
Проф. др Иван Миловић: Урођене аномалије развоја плућа

2004.
Проф. др Бранимир Несторовић: Принципи лечења акутних инфекција горњег респираторног тракта
Доц. др Предраг Минић: Сидром акутног респираторног дистреса у деце
Прим. др сц. мед. Зорица Живковић: Wheezing : лечити или не лечити

2005.
Проф. др Бранимир Несторовић: Бронхиектазије
Др сц. мед. Драгослав Максимовић: Избор антибиотика у лечењу инфекција дисајних путева
Проф. др Анђелка Стојковић: Нова сазнања о дечјој астми

2006.
Проф. др Бранимир Несторовић: Етиопатогенеза инфекција горњих дисајних путева и значај за терапију
Др сц. мед. Драгослав Максимовић: Рационална терапија инфекција горњих дисајних путева
Проф. др Предраг Станковић: Савремени оториноларинголошки аспекти тонзиларног проблема

2007.
Проф. др Бранимир Несторовић: Акутни вирусни бронхиолитис
Проф. др Слободанка Петровић: Аспирациони синдром
Прим. др сц. мед. Зорица Живковић: Бронхиолитис и астма – шта је ново

2008.
Проф. др Бранимир Несторовић: Дијагностичко-терапијски алгоритам код пнеумонија 
Доц. др Предраг Минић: Процена функције плућа код предшколске деце 
Проф. др Слободанка Петровић: Круп синдром-диференцијална дијагноза и терапија

2009.
Проф. др Бранимир Несторовић: Плеурални излив
Проф. др Анђелка Анђелковић: Новине у дијагностици и терапији оболелих од цистичне фиброзе
Доц. др Предраг Минић: Бронхопулмонална дисплазија

2010.
Проф. др Бранимир Несторовић: Пнеумоније изазване микоплазмом
Проф. др Предраг Минић: Синдром примарне цилијарне дискинезије
Доц. др Зорица Живковић: Терапија астме у предшколском узрасту

2011.
Проф. др Бранимир Несторовић: Примена антибиотика у лечењу респираторних инфекција

2012.
Проф. др Бранимир Несторовић: Туберкулоза данас
Проф. др Предраг Минић: Дифузне болести плућа код деце
Проф. др Јулије Мештровић: Кронична вентилација дјеце у кући

2013.
Проф. др Предраг Минић: Флексибилна бронхоскопија у педијатрији – домети и перспективе
Проф. др Бранимир Несторовић: Приступ детету са понављаним респираторним инфекцијама
Проф. др Срђан Банац: Контроверзе у лечењу бронхиолитиса
Доц. др Снежана Живановић: Веза између гојазности и астме у дечјем узрасту
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2014.
Проф. др Предраг Минић: Нове терапије у цистичној фибрози - корак даље према индивидуализованој медицини
Проф. др Бранимир Несторовић: Фенотипови астме и утицај на лечење
Доц. др Гордана Костић: Како измерити квалитет живота детета са астмом?
Др сц. мед. Александар Совтић: Значај кардиопулмоналног теста оптерећења у процени неподношења напора код деце

2015.
Проф. др Урош Кривец: High-flow oxygen therapy in children with acute bronchiolitis. (Tерапија акутног 
бронхиолитиса кисеоником са високим протоком) 
Проф. др Невен Павлов: Лечење ванболничке упале плућа код деце
Проф. др Бранимир Несторовић: Астма или пнеумонија?
Проф. др Предраг Минић: Дете са болешћу респираторног система у ваздушном транспорту – ризици и препоруке

2016.
Проф. др Бранимир Несторовић: Акутни напад астме
Др сц. мед. Катарина Милошевић: Бронхиектазије
Проф. др Срђан Пешић: Рационална антимикробна терапија респираторних инфекција

2017.
Др Александра Николић, виши научни сарадник: Хроничне опструктивне болести плућа код деце – молекуларни 
маркери
Проф. др Бранимир Несторовић: Етиопатогенеза опструктивних болести плућа
Др сц. мед. Катарина Милошевић: Диференцијална дијагноза респираторне опструкције у раном узрасту 
Проф. др Срђан Пешић: Рeактивност на бета агонисте у деце млађег узраста

КАРДИОЛОГИЈА 

2001.
КУРС 1
Проф. др Љубомир Ћеранић: Савремена схватања урођених срчаних мана
Проф. др Ида Јовановић: Неинвазивне дијагностичке методе у дечјој кардиологији
Проф. др Славко Симеуновић: Инвазивна дијагностика и интервентна педијатријска кардиологија
Проф. др Љубомир Ћеранић: Атриални и атрио-вентрикуларни септални дефект
Доц. др Ида Јовановић: Вентрикуларни септални дефект
Рудолф Папић: Најчешће цијаногене урођене срчане мане
Јасмина Кнежевић: Опструктивне аномалије
Љиљана Пејчић: Запаљењске болести миокарда и кардиомиопатије
Љубица Милић Георгијевић: Поремећаји срчаног ритма код деце
Слободан Илић: Хируршко лечење урођених срчаних мана

КУРС 2
Проф. др Љубомир Ћеранић: Савремени трендови у дијагностици и терапији у дечјој кардиологији
Доц. др Ида Јовановић: Нове ехокардиографске технике у педијатријској кардиологији
Рудолф Папић: Критично кардиолошко болесно новорођенче – дуктус зависне срчане мане
Љубица Милић Георгијевић: Дизритмије у педијатрији – савремени приступ. Улога јонских канала у наследним 
срчаним обољењима. Молекуларна генетика продуженог QT интервала

КУРС 3
Проф. др Љубомир Ћеранић: Савремени трендови дечје кардиологије
Доц. др Ида Јовановић: Новине у ехокардиографској дијагностици код деце
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Проф. др Славко Симеуновић: Интервентне катетеризационе методе у дечјој кардиологији
Асист. др Слободан Илић: Унивентрикуларно срце – модалитети хируршког лечења

КУРС 4
Милан Вучићевић: Кардиопулмонална реанимација деце

2003.
Проф. др Славко Симеуновић: Инфективни ендокардитис и перикардитис у деце 
Проф. др Ида Јовановић: Миокардитис у деце 
Асист. др сц. мед. Јован Кошутић: Акутна реуматска грозница: данашњи погледи на дијагнозу и терапију 

2004.
Проф. др Ида Јовановић: Генетска основа урођених срчаних мана
Проф. др Љиљана Пејчић: Кардиомиопатије код деце
Проф. др Славко Симеуновић: Хипертензија у дечјем узрасту

2005.
Проф. др Славко Симеуновић: Интервентне методе у лечењу болести срца код деце
Проф. др Ида Јовановић: Новине у неинвазивној дијагностици болести срца код деце
Проф. др Слободан Илић: Новорођенче са урођеном маном срца – хируршко лечење

2006.
Проф. др Славко Симеуновић: Инфективни ендокардитис у деце
Проф. др Ида Јовановић: Пренатална дијагностика конгениталних аномалија
Доц. др Јован Кошутић: Дијагностика и терапија васкуларних рингова код деце
Асист. др сц. мед. Милан Ђукић: Нехируршко затварање атријалног септалног дефекта

2007.
Проф. др Славко Симеуновић: Дете, спорт и срце

2008.
Проф. др Ида Јовановић: Како препознати дете са болесним срцем, а без шума на срцу? 
Доц. др Јован Кошутић: Бета блокатори у дечјој кардиологији 
Доц. др Милан Ђукић: Нове препоруке за превенцију бактеријског ендокардитиса и реуматске грознице

2009.
Проф. др Ида Јовановић: Бол у грудима код деце
Доц. др Милан Ђукић: Синдром хроничног замора
Доц. др Јован Кошутић: Стентови у лечењу урођених срчаних мана
Проф. др Љиљана Пејчић: Превенција атеросклерозе у дечјем узрасту

2010.
Проф. др Ида Јовановић: Напрасна смрт код деце
Доц. др Јован Кошутић: Емболизационе процедуре у дечијој кардиологији
Проф. др Љиљана Пејчић: Синкопа код деце 
Доц. др Милан Ђукић: Новине у дијагностици и лечењу миокардитиса

2011.
Доц. др Јован Кошутић: Индикације и оптимални узраст за хируршку корекцију изолованог отвора међукоморске 
преграде 
Доц. др Владислав Вукомановић: Дефект на преткоморској прегради 
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Проф. др Јасмина Кнежевић: Отворени артеријски канал
Проф. др Владимир Ахел: Аритмије дјечје доби – дијагностика и лијечење

2012.
Проф. др Јован Кошутић: Кардиоваскуларне компликације Кавасакијеве болести 
Доц. др Владислав Вукомановић: Реуматска грозница
Проф. др Јасмина Кнежевић: Кардиоваскуларне компликације системских болести 
Проф. др Жељко Рончевић: Аускултација срца у 21. стољећу

2013.
Проф. др Вјекослав Кржељ: Дислипопротеинемије и превенција атеросклерозе у дјеце
Проф. др Ида Јовановић: Трансплантација срца код деце
Проф. др Јован Кошутић: Неонатална интервентна кардиологија
Доц. др Милан Ђукић: Континуирани срчани шумови необичне етиологије

2014.
Проф. др Ида Јовановић: Раст и развој деце са урођеним срчаним манама
Проф. др Јован Кошутић: Значај скрининга пулсном оксиметријом у откривању критичних урођених срчаних мана 
у новорођеначком узрасту
Доц. др Милан Ђукић: Неодговарајућа синусна тахикардија
Доц. др Владислав Вукомановић: Епидемиологија урођених срчаних мана

2015.
Проф. др Ида Јовановић: Етички аспекти феталне ехокардиографије
Проф. др Јован Кошутић: Мета- анализа примене бета- блокатора код деце са срчаном инсуфицијенцијом услед 
систолне дисфункције системске коморе
Проф. др Милан Ђукић: Вентрикуларне екстрасистоле
Проф. др Љиљана Пејчић: Улога изабраног педијатра код деце са болестима срца

2016.
Проф. др Јован Кошутић: Основне смернице за постављање индикација и одређивање оптималног времена и 
начина решавања најчешћих урођених срчаних мана код деце
Проф. др Ида Јовановић: Индикације за вакцинацију против инфекције респираторним синцицијалним вирусом 
код болесника са срчаним манама
Проф. др Милан Ђукић: Клинички значај биомаркера у срчаној инсуфицијенцији
Асист. др сц. мед. Александар Совтић: Кардиопулмоналне интеракције

2017. 
Проф. др Јован Кошутић: Транскатетерско затварање перимембранозних дефеката међукоморске преграде – где 
смо данас
Проф. др Ида Јовановић: Колико је магнетска резонанција срца унапредила дијагностику урођених аномалија срца
Проф. др Милан Ђукић: Дислипидемије код деце као фактор ризика за кардиоваскуларне болести

НЕФРОЛОГИЈА 

1997.
Проф. др Радован Богдановић: Новине у дечјој нефрологији: терапија идиопатског нефротског синдрома – уводно 
предавање
Проф. др Весна Николић: Инфекције уринарног тракта: протокол испитивања
Милеса Ђапић: Акутни нефритични синдром
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Проф. др Амира Пецо Антић: Мерење и стандарди крвног притиска код деце
Милош Огњановић: Хередитарне гломерулопатије
Олга Јовановић: Хемодијализа и трансплантација бубрега у деце: 16-годишње искуство Универзитетске дечје 
клинике у Београду

1998.
Проф. др Радован Богдановић: Протеинурија
Милеса Ђапић: Везикоуретерални рефлукс
Проф. др Амира Пецо Антић: Испитивања код деце и адолесцената са артеријском хипертензијом
Милош Огњановић: Хематурија
Драгољуб Жорић: Епидемиолошки и клинички аспекти акутног постстрептококног гломерулонефритиса у Дечјој 
клиници у Приштини у периоду од 1959. до 1997. године

2000.
Проф. др Радован Богдановић: Аномалије развоја и хередитарне болести бубрега
Проф. др Весна Николић: Лабораторијска процена функције бубрега
Доц. др Емилија Голубовић: Уролитијаза
Светлана Матовић, медицинска сестра: Улога медицинске сестре у испитивању деце са обољењима бубрега и 
уротракта

2001.
Проф. др Радован Богдановић: Специфичности обољења бубрега новорођенчета
Проф. др Весна Николић: Хронични гломерулонефритис
Проф. др Амира Пецо Антић: Хронична бубрежна инсуфицијенција код деце
Мирјана Миражић: Улога медицинске сестре у нези и испитивању деце са инфекцијама уринарног тракта

2002.
Проф. др Радован Богдановић: Идиопатски нефротски синдром: новија сазнања и концепти
Проф. др Амира Пецо Антић: Акутна бубрежна инсуфицијенција код деце
Проф. др Весна Николић: Нефрогени инсипидни дијабетес („вазопресин или АДХ резистентни“)

2003.
Проф. др Радован Богдановић: Хередитарне гломерулске болести
Проф. др Амира Пецо Антић: Хередитарни поремећаји тубулског транспорта 
Доц. др Емилија Голубовић: Хередитарне биолести с нефрокалцинозом и уролитијазом

2004.
Проф. др Радован Богдановић: Полиурија
Проф. др Мирјана Павићевић: Хематурија
Асист. др сц. мед. Мирјана Костић: Протеинурија

2005.
Проф. др Радован Богдановић: Примарни везикоуретерни рефлукс

2006.
Проф. др Радован Богдановић: Специфичности обољења бубрега новорођенчета
Доц. др Мирјана Костић: Хронична бубрежна инсуфицијенција
Доц. др Емилија Голубовић: Акутна бубрежна инсуфицијенција

2007.
Проф. др Радован Богдановић: Инфекције уринарног тракта
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Проф. др Амира Пецо-Антић: Пренатална дијагноза и постнатална евалуација конгениталних аномалија бубрега и 
уринарног тракта
Проф. др Емилија Голубовић: Уролитијаза

2008.
Проф. др Радован Богдановић: Хипертензија удружена с гојазношћу
Проф. др Амира Пецо-Антић: Хронична болест бубрега: улога лекара у примарној здравственој заштити
Проф. др Емилија Голубовић: Хередитарне цистичне болести бубрега- аутозомно рецесивна полицистична болест 
и нефронофтиза

2009.
Проф. др Радован Богдановић: Хиперкалциурија
Проф. др Емилија Голубовић: Интермитентна ноћна инконтиненција - енуреза
Проф. др Мирјана Костић: Интермитентна дневна инконтиненција код деце – поремећај у функцији доњих 
уринарних путева

2010.
Проф. др Радован Богдановић: Нефрогени инсипидни дијабетес
Проф. др Мирјана Костић: Полицистичне болести бубрега
Проф. др Емилија Голубовић: Лекови као нефротоксини

2011.
Проф. др Амира Пецо Антић: Фанконијев синдром
Проф. др Емилија Голубовић: Бартеров и Гителманов синдром
Проф. др Радован Богдановић: Поремећаји регулације електролита у дисталном делу нефрона
Проф. др Мирјана Костић: Ренална тубулска ацидоза

2012.
Проф. др Амира Пецо-Антић: Акутно оштећење бубрега
Доц. др Весна Стојановић: Акутно оштећење бубрега код новорођенчета
Проф. др Маријан Сарага: Хемолитичко-уремички синдром у дјеце
Проф. др Радован Богдановић: Конгениталне аномалије бубрега

2013.
Проф. др Крег Лангман: The hidden epidemic of chronic kidney disease in childhood
(Скривена епидемија хроничне болести бубрега у детињству)
Проф. др Радован Богдановић: Нефротски синдром
Проф. др Емилија Голубовић: Имуноглобулин А нефропатија
Проф. др Амира Пецо Антић: Рапидно-прогресивни гломерулонефритис

2014.
Проф. др Амира Пецо-Антић: Полицистичне болести бубрега
Проф. др Емилија Голубовић: Нефронофтиза
Проф. др Маријан Сарага: Секундарне цилиопатије: нови појам у нефрологији

2015.
Проф. др Амира Пецо Антић: Везикоуретерни рефлукс није увек клинички значајан 
Проф. др Велибор Тасић: Синдромски везикоуретерни рефлукс 
Проф. др Зоран Крстић: Хируршки аспекти везикоуретерног рефлукса
Проф. др Зоран Радојичић: Водичи за испитивање и лечење везикоуретерног рефлукса код деце
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2016.
Проф. др Амира Пецо-Антић: Хронична болест бубрега  
Проф. др Емилија Голубовић: Претерминална бубрежна инсуфицијенција код деце
Проф. др Мирјана Костић: Терминалне бубрежне инсуфицијенције – терапија 

2017.
Др сц. мед. Дафина Кузмановска: Хипокомплементни гломерулонефритиси у дечијем узрасту
Проф. др Емилија Голубовић: Најчешћи метаболички узроци калкулозе 
Проф. др Амира Пецо-Антић: Нефрокалциноза

 
НЕУРОЛОГИЈА 

1997.
Прим. др сц. мед. Боривој Марјановић: Класификације епилепсија и епилептичних синдрома: предности и 
ограничења у току клиничке евалуације епилептичних напада код деце
Слободан Обрадовић: Неонаталне конвулзије
Драгана Богићевић: Фебрилне конвулзије
Марија Кнежевић Поганчев: Миоклоне епилепсије
Марија Кнежевић Поганчев: West синдром и Lennox Gastaut синдром
Десанка Новак: Епилепсије са генерализованим тонично-клоничним нападима код деце
Драган Замуровић: Апсанс епилепсије
Марија Стевић Мајор: Парцијалне епилепсије
Никола Димитријевић: Епилептични статус код деце
Милена Ђурић: Лечење епилепсије у деце и нови антиепилептици

1998.
Прим. др сц. мед. Боривој Марјановић: Бактеријски менингитис
Прим. др сц. мед. Боривој Марјановић: Генетски аспекти епилепсије
Марија Кнежевић Поганчев: Мешовите инфекције нервног система (гљивице, рикеције и паразити)
Марија Стевић Мајор: Акутна церебрална атаксија
Десанка Новак: Субдурални емпијем и мождани апсцес
Драган Замуровић: Акутни полирадикулонеуритис (Guillan/Barreov синдром)

2000.
Прим. др сц. мед. Боривој Марјановић: Афективне респираторне кризе
Проф. др Слободан Обрадовић: Психолошки поремећаји као узроци псеудоконвулзија

2001.
Прим. др сц. мед. Боривој Марјановић: Неурокутани синдроми
Проф. др Слободан Обрадовић: Синдром млитавог одојчета
Никола Димитријевић: Главобоље и мигрена у дечјем узрасту

2002.
Никола Димитријевић: Акутна хемиплегија
Проф. др Слободан Обрадовић: Хипоксично исхемична енцефалопатија

2003.
Проф. др Никола Димитријевић: Поремећаји примарне/секундарне неуролације и неуроналне пролиферације
Проф. др Слободан Обрадовић: Поремећаји неуроналне миграције и организације
Доц. др Драгана Богићевић: Неурокутани синдроми/краниосиностозе
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2004.
Проф. др Никола Димитријевић: Бактеријски менингитис
Проф. др Слободан Обрадовић: Вирусни менингитиси и енцефалитиси
НС др сц. мед. Боривој Марјановић: Бенигна интракранијална хипертензија 
Доц. др Драгана М. Богићевић: Туберкулоза централног нервног система
Доц. др Марија Кнежевић Поганчев: Хронични инфективни менингитис

2005.
НС др сц. мед. Боривој Марјановић: Мождана смрт
Проф. др Никола Димитријевић: Акутна атаксија
Проф. др Слободан Обрадовић: Церебрална парализа
Проф. др Милена Ђурић: Повремени конвулзивни напади у дечјем узрасту

2006.
Проф. др Никола Димитријевић: Поремећаји спавања у дечјем узрасту
Проф. др Милена Ђурић: Синдром изненадне смрти одојчета
Проф. др Слободан Обрадовић: Поремећаји величине и облика главе
 
2007.
Проф. др Никола Димитријевић: Акутни дисеминовани енцефаломијелитис
Проф. др Милена Ђурић: Расмусенов енцефалитис – параинфективни и паранеопластички поремећаји
Доц. др Драгана Богићевић: Примарни васкулитиси централног нервног система
Проф. др Марија Кнежевић Поганчев: Неуролошки поремећаји код системских аутоимунских болести

2008.
Проф. др Никола Димитријевић: Прва афебрилна криза свести: индикације за лечење 
Проф. др Слободан Обрадовић: Утицај савременог начина живота на функцију дечјег мозга 

2009.
Проф. др Никола Димитријевић: Спинална мишићна атрофија
Проф. др Слободан Обрадовић: Неуропатије у деце
Проф. др Марија Кнежевић Поганчев: Миастенички синдром
Доц. др Драгана Богићевић: Миопатије

2010.
Проф. др Никола Димитријевић: Дисомније 
Проф. др Слободан Обрадовић: Парасомније
Доц. др Драгана Богићевић: Инсомније 

2011.
Проф. др Никола Димитријевић: Епилепсија код деце са церебралном парализом и менталном ретардацијом
Проф. др Слободан Обрадовић: Миоклоничне епилепсије дечјег доба
Проф. др Марија Кнежевић Поганчев: Најчешће грешке у дијагностиковању епилепсија код деце

2012.
Проф. др Кетрин Симс: Неуронска цероидна липофусциноза 
Проф. др Никола Димитријевић: Први афебрилни напад
Проф. др Марија Кнежевић Поганчев: Обустава антиепилептичне терапије
Доц. др Драгана Богићевић: Миоклонус
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2013.
Проф. др Љерка Цвитановић Шојат: Главобоље у дјеце – обрада болесника кроз пет година
Проф. др Милена Ђурић: Дефиниција, патофизиологија и епидемиологија акутних симптомских напада
Проф. др Никола Димитријевић: Акутни симптомски напади код структурних можданих поремећаја
Др сц. мед. Ружица Крављанац: Акутни симптомски напади удружени са гастроинтестиналним и респираторним 
инфекцијама
Проф. др Марија Кнежевић Поганчев: Акутни симптомски напади код метаболичких поремећаја, интоксикација 
и других системских болести

2014.
Проф. др Милена Ђурић: Респираторне афективне кризе, синкопе и психогени неепилептички напади у 
диференцијалној дијагнози епилепсије
Проф. др Никола Димитријевић: Периодични синдроми детињства
Доц. др Драгана Богићевић: Поремећаји спавања у диференцијалној дијагнози епилепсије
Асист. др сц. мед. Ружица Крављанац: Неепилептички пароксизмални поремећаји који имитирају епилептичке 
нападе

2015.
Проф. др Марија Кнежевић Поганчев: Артеријски исхемијски инфаркт код деце
Проф. др Никола Димитријевић: Хеморагијски инфаркт код деце
Асист. др сц. мед. Ружица Крављанац: Мождана синовенска тромбоза
Доц. др Милош Кузмановић: Антикоагулантна терапија код цереброваскуларне болести деце

2016.
Проф. др Никола Димитријевић: Улога педијатра у праћењу психомоторичког развоја одојчета и малог детета 
Проф. др Марија Кнежевић Поганчев: Енцефалитис са антителима против рецептора за НМДА
Асист. др сц. мед. Ружица Крављанац: Генетички условљене енцефалопатије у раном узрасту

2017.
Проф. др Никола Димитријевић: Акутна атаксија код деце – диференцијална дијагноза
Проф. др Филип Дума: Фебрилне конвулзије - поступак у примарној педијатријској заштити 

ИМУНОЛОГИЈА 

1997.
Борислав Каменов: Новине у педијатријској имунологији
Мирјана Јовановић: Клиничка и лабораторијска дијагностика примарних имунодефицијенција
Борислав Каменов: Поремећаји имунског система и перспективе имунотерапије сепсе
Мирјана Јовановић: Х-везана агамаглобулинемија (Брутон)
Јелена Томић: Wiskott-Aldrich синдром – исход лечења
Срђан Пашић: Трансплантација костне сржи у примарним имунодефицијенцијама

1998.
Мирјана Јовановић: Имунопатогенеза и основне карактеристике аутоимуних болести дечјег узраста
Христина Стаменковић: Имунске основе алергијских болести у деце
Мирјана Јовановић: Системски облик јувенилног хроничног артритиса
Меланија Виславски: Erythema exudativum multiforme

2000.
Проф. др Борислав Каменов: Имунски систем, превенција и лечење болести дечјег узраста
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Доц. др Драгана Јанић: Примена интравенских имуноглобулина (ИВИГ) у педијатрији
Доц. др Нада Бокан Ердељан: Примарне имунодефицијенције

2001.
Проф. др Борислав Каменов: Одговор мукоза на инфекцију, његове имунске основе и значај у појави, току и 
прогнози болести
Доц. др Нада Бокан Ердељан: Примена ген терапије у примарним имунодефицијентним болестима

2002.
Проф. др Борислав Каменов: Функције имунског система и њихов значај у превенцији и лечењу болести дечјег узраста
Доц. др Нада Бокан Ердељан: Класификација примарних имунодефицијенција
Доц. др Драгана Јанић: Примена интравенских имуноглобулина (ИВИГ) у педијатрији
Мирјана Јовановић: Новине у дијагностици и терапији алергијских болести у деце

2003.
Проф. др Борислав Каменов: Имунски систем и инфекције у дечјем узрасту
Асист. др сц. мед. Срђан Пашић: Аутоимунске болести у дечјем узрасту
Проф. др Нада Бокан Ердељан: Примарне имунодефицијенције

2004.
Проф. др Борислав Каменов: Имунске основе инфламације
Проф. др Нада Бокан Ердељан: Системски инфламациони одговор
Асист. др сц. мед. Срђан Пашић: Васкулитис у дечјем узрасту: патогенеза и клиничка слика

2005.
Проф. др Борислав Каменов: Утицај стреса на имунски систем и инфламацију
Проф. др Нада Бокан Ердељан: Алергија и инфекција
Асист. др сц. мед. Срђан Пашић: Инфекције у наследним поремећајима урођене, неспецифичне имуности

2006.
Проф. др Борислав Каменов: Имуност, толеранција, инфламација, репарација и аутоимуност

2007.
Проф. др Борислав Каменов: Имунски систем између ћелије и организма
Проф. др Нада Бокан Ердељан: Имунске основе инфекција изазваних бактеријама
Доц. др Христина Стаменковић: Имунске основе инфекција изазваних вирусима

2008.
Проф. др Борислав Каменов: Имунски механизми инфламације у инфекцијама
Доц. др Срђан Пашић: Имунске основе инфламације у аутоимунским болестима
Проф. др Нада Бокан Ердељан: Инфламација у алергијским болестима

2009.
Проф. др Борислав Каменов: Имуномодулација - где и када?
Проф. др Нада Бокан Ердељан: Имунотерапија код алергијских и аутоимунских болести
Доц. др Срђан Пашић: Имунотерапија у имунолошким обољењима
Доц. др Христина Стаменковић: Имунотерапија вирусних инфекција

2010.
Проф. др Борислав Каменов: Развој имунског система
Доц. др Срђан Пашић: Примарне имунодефицијенције
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Проф. др Нада Бокан Ердељан: Улога Т-ћелија и цитокина у акутним и хроничним инфекцијама
Доц. др Христина Стаменковић: Имунопатогенеза перзистентних инфекција

2011.
Проф. др Борислав Каменов: Метаболички аспекти активације имунског система
Доц. др Срђан Пашић: Јувенилни идиопатски артритис
Доц. др Христина Стаменковић: Имунорегулаторни механизми у ЦНС-у у току вирусне инфекције

2012.
Проф. др Борислав Каменов: Патологија дечјег узраста – процес или болест
Проф. др Срђан Пашић: Примарне имунодефицијенције
Доц. др Христина Стаменковић: Улога и значај патогенетских механизама у инфламацији

2013.
Проф. др Борислав Каменов: Поремећаји функције епитела у патогенези болести дечјег узраста
Проф. др Срђан Пашић: Клиничка слика и дијагноза урођених поремећаја имунитета

2014.
Проф. др Срђан Пашић: Периодични фебрилни синдроми у дечјем узрасту
Доц. др Христина Стаменковић: Пурпура Henoch Schonlеin у дечјем узрасту
Проф. др Борислав Каменов: Епигенетски фактори, ћелијски стрес и болести дечјег узраста

2015.
Проф. др Борислав Каменов: Фактори окружења , имунски систем и развој болести у детињству
Проф. др Срђан Пашић: Инфекције у примарним имунодефицијенцијама
Доц. др Христина Стаменковић: Хронична грануломатозна болест

2016.
Проф. др Борислав Каменов: Могућности препознавања и заустављања инфламаторног и алергијског марша
Доц. др Марина Атанасковић Марковић: Алергија на лекове

2017. 
Проф. др Борислав Каменов: Имунски систем - медијатор здравља и болести
Проф. др Срђан Пашић: Васкулитис у деце
Др сц. мед. Срђа Јанковић: Аутоимунске појаве повезане са вакцинацијом

ХЕМАТООНКОЛОГИЈА 

1997.
Проф. др Ервин Гебауер: Новине у педијатријској хематологији
Проф. др Предраг Цветковић: Акутне леукемије у деце, контроверзе и перспективе
Проф. др Гордана Буњевачки: Мијелодисплазни синдроми у деце
Трифун Мујовић: Анемија у деце (дефиниција, дијагноза и класификација)
Радмила Баклаја: Супституциона терапија наследних и стечених поремећаја хемостазе
Ружица Крстић: Лимфоми – савремене дијагностичке и терапијске могућности
Нада Константинидис: Прогностички фактори и компликације у акутним леукемијама дечјег узраста

2000.
Проф. др Ервин Гебауер: Синдром дисеминоване интраваскуларне коагулације (ДИК) у деце
Проф. др Предраг Цветковић: Малигни лимфоми дечјег доба
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2001.
ХЕМАТОЛОГИЈА
Проф. др Ервин Гебауер: Увећање лимфних чворова у деце
Радмила Баклаја: Терапија наследних и стечених коагулопатија у деце

ОНКОЛОГИЈА 

Проф. др Предраг Цветковић: Акутне леукемије у деце
Др Маја Ненадов Beck: Савремена дијагностика и терапија солидних тумора код деце: кроз пример 
неуробластома
Проф. др Гордана Буњевачки: Епидемиологија малигних обољења деце
Проф. др Предраг Цветковић: Хроничне и субакутне мијелопролиферативне болести
Доц. др Драгана Јанић: Акутна лимфобластна леукемија у деце
Ружица Крстић: Лимфоми у деце – Lymphoma malignum Hodgkin

2002.
Проф. др Ервин Гебауер: Новија сазнања о дијагнози, терапији и превенцији анемије због дефицита гвожђа у деце
Радмила Баклаја: Поремећаји хемостазе у новорођенчета – споредни ефекти лечења
Трифун Мујовић: Поремећаји коагулације крви везани за први чинилац коагулације - фибриноген

2003.
Проф. др Гордана Буњевачки: Проучавање таласемичних синдрома у нашем региону – од популационих 
истраживања до молекуларне генетике
Доц. др Драгана Јанић: Новија сазнања о дијагностици и лечењу хемофилије и von-Willebrandt-ове болести
Проф. др Ервин Гебауер: Аутоимунске тромбоцитопеније

2004.
Проф. др Гордана Буњевачки: Јувенилна тромбофилија
Доц. др Драгана Јанић: Спленомегалија у хематолошким обољењима деце
Доц. др Нада Константинидис: Аутоимунске хемолизне анемије

2005.
Доц. др Драгана Јанић: Неутропеније у деце

2006.
Проф. др Гордана Буњевачки: Леукемије дечјег доба
Асист. др сц. мед. Лидија Кривокапић Докмановић: Лимфаденопатије код деце
Асист. др сц. мед. Драгана Вујић: Трансплантација матичних ћелија хематопоезе код деце
Доц. др Гордана Костић: Тумори абдомена код деце

2007.
Проф. др Гордана Буњевачки: Индикације за примену еритропоетина у педијатрији
Проф. др Гордана Костић: Смернице за примену компоненти крви у дечјем узрасту
Доц. др Драгана Јанић: Преоперативна процена ризика од крварења
Проф. др Нада Константинидис: Тумори грудног коша

2008.
Проф. др Драгана Јанић: Етиологија и епидемиологија солидних тумора у деце 
Проф. др Нада Константинидис: Вилмсов тумор 
Доц. др Драгана Вујић: Неуробластом 
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Проф. др Јелена Рогановић: Тумори јетре 
Асист. др сц. мед. Лидија Кривокапић Докмановић: Саркоми меких ткива 

2009.
Проф. др Нада Константинидис: Поремећаји моноцита и макрофага: моноцитоза и моноцитопенија
Проф. др Гордана Костић: Хистиоцитоза Лангерхансових ћелија
Проф. др Драгана Јанић: Хемофагоцитна лимфохистиоцитоза
Доц. др Драгана Вујић: Мононуклеозни синдром - истине и заблуде

2010.
Проф. др Гордана Костић: Клинички ток вирусних инфекција код имунокомпромитованих пацијената
Проф. др Драгана Јанић: Клинички ток инфекције вирусом А H1N1 у имунокомпромитованих пацијената 
Проф. др Нада Константинидис: Праћење пацијента по завршеном лечењу малигног обољења
Доц. др Драгана Вујић: Праћење после трансплантације матичних ћелија хематопоезе код деце 

2011.
Проф. др Драгана Јанић: Клиничка слика најчешћих поремећаја коагулације 
Проф. др Гордана Костић: Хемофилија и фон Вилебрандова болест
Проф. др Нада Константинидис: Лечење хемофилије и компликације 
Доц. др Драгана Вујић: Дисеминована интраваскуларна коагулација 

2012.
Проф. др Нада Константинидис: Етиологија и епидемиологија малигних обољења у деце
Проф. др Драгана Јанић: Како препознати најчешћа малигна обољења у деце
Проф. др Гордана Костић: Улога лекара примарне здравствене заштите у лечењу деце са малигним обољењима
Доц. др Драгана Вујић: Истине и заблуде о примени матичних ћелија у педијатрији

2013.
Проф. др Драгана Јанић: Дијагностички приступ детету с анемијом
Проф. др Гордана Костић: Анемије у акутним и хроничним болестима
Доц. др Драгана Вујић: Дефицитне анемије са нагласком на анемију услед дефицита гвожђа
Проф. др Нада Константинидис: Хередитарна сфероцитоза – дијагностичке могућности и терапијски приступ

2014.
Проф. др Јелена Рогановић: Диференцијална дијагноза тумора у трбуху
Доц. др Драгана Вујић: Неуробластом
Доц. др Дејан Шкорић: Вилмсов тумор
Проф. др Гордана Костић: Рабдомиосаркоми
Проф. др Нада Константинидис: Тумори герминативних ћелија

2015.
Проф. др Драгана Јанић: Примена парамедицинских метода у току лечења малигних обољења у деце 

2016.
Проф. др Срђана Чулић: Дијете које крвари 
Проф. др Нада Константинидис: Дете са медијастиналним тумором 
Проф. др Драгана Вујић: Поремећаји свести и неуролошки испади код деце са малигним обољењима
Проф. др Гордана Костић: Дете са акутним абдоменом 

2017. 
Проф. др Драгана Јанић: Увећани лимфни чворови
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Проф. др Нада Константинидис: Неутропеније
Проф. др Гордана Костић: Еозинофилија
Проф. др Дејан Шкорић: Спленомегалија
Проф. др Драгана Вујић: Вакцинација после лечења рака и трансплантације матичних ћелија хематопоезе

ЕНДОКРИНОЛОГИЈА 

1997.
Проф. др Слободан Радмановић: Новине у педијатријској ендокринологији
Божидар Бојовић: Функционална ендокринолошка дијагностика код дјеце и адолесцената
Проф. др Драган Здравковић: Дијабетичка кетоацидоза
Драган Катанић: Фетална ендокринологија
Силвија Сајић: Дијабетес раног узраста – епидемиолошке, имунолошке и клиничке посебности
Јован Влашки: Значај самоконтроле дијабета у деце
Саша Живић: Проблем јувенилног хирзутизма

1998.
Проф. др Драган Здравковић: Конгенитална адренална хиперплазија
Драган Катанић: Фетална и неонатална ендокринологија (адендум 1998.)

2000.
Проф. др Слободан Радмановић: Неонатална хипотиреоза
Доц. др Јован Влашки: Превремени пубертет – клиничка и лабораторијска дијагностика

2001.
Проф. др Слободан Радмановић: Новине у педијатријској ендокринологији
Јован Влашки: Дијагностика ниског раста
Силвија Сајић: Предикција, примарна и секундарна превенција инсулин зависног дијабетеса

2002.
Проф. др Слободан Радмановић: Новине у педијатријској ендокринологији
Божидар Бојовић: Генетски фактори и фактори средине уетиопатогенези гојазности дјеце и адолесцената
Светлана Алексић: Значај и улога педијатријске сестре на свим нивоима здравствене заштите у спречавању 
гојазности и раној детекцији шећерне болести

2003.
Проф. др Драган Здравковић: Касни пубертет и хипогонадизам
Проф. др Јован Влашки: Прерани пубертет
Доц. др Саша Живић: Поремећаји полне диференцијације

2004.
Доц. др Саша Живић: Етиопатогенеза дијабетеса мелитуса типа 1
Проф. др Драган Здравковић: Савремена терапија дијабетеса мелитуса типа 1
Проф. др Јован Влашки: Касне компликације дијабетеса мелитуса типа 1

2005.
Проф. др Драган Здравковић: Низак раст у детињству и адолесценцији – дефиниција, узроци и класификација
Проф. др Јован Влашки: Дијагностика узрока ниског раста
Доц. др Саша Живић: Савремене могућности терапије ниског раста
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2006.
Проф. др Драган Здравковић: Хипотироидизам
Доц. др Саша Живић: Хипертироидизам
Доц. др Драган Катанић: Диференцијална дијагноза дифузне и нодозне струме

2007.
Проф. др Драган Здравковић: Ендокрини поремећаји проузроковани стресом
Проф. др Драган Катанић: Утицај спољашњих фактора на ендокрини систем
Доц. др Саша Живић: Ендокрини поремећаји и терапија код критично оболеле деце

2008.
Проф. др Драган Здравковић: Нови стандарди раста Светске здравствене организације за одојчад и децу узраста до 
пет година

2009.
Проф. др Саша Живић: Конгенитални узроци инсуфицијенције коре надбубрежних жлезда
Проф. др Драган Здравковић: Стечени узроци инсуфицијенције коре надбубрежних жлезда
Проф. др Драган Катанић: Хиперфункција и тумори коре надбубрежних жлезда

2010.
Проф. др Драган Здравковић: Централни дијабетес инсипидус
Проф. др Саша Живић: Ендокрини узроци хипертензије
Др сц. мед. Татјана Миленковић: Ендокрини узроци хипогликемије у детињству

2011.
Проф. др Јован Влашки: Идиопатски низак раст - могућност терапије 
Проф. др Саша Живић: Адолесцентни полицистични оваријални синдром 
Проф. др Силвија Сајић: Хиперлипопротеинемије 
Проф. др Веселин Шкрабић: Корелација генотип-фенотип у некласичној конгениталној адреналној хиперплазији 
због мањка 21-хидроксилазе.

2012.
Проф. др Драган Здравковић: Улога хомеобокс гена ниског раста (ген SHOX) у настанку поремећаја раста
Проф. др Драган Катанић: Несупституциона кортикостероидна терапија у педијатријској пракси 
Проф. др Саша Живић: Ендокрина контрола апетита и гојазности
Проф. др Јован Влашки: Предиктивни фактори метаболичког синдрома у деце 

2013.
Проф. др Мирјана Кочова: Аутоимуни тироидитис код деце и адолесцената
Проф. др Драган Катанић: Перинатална ендокринологија
Проф. др Драган Здравковић: Значај процене коштане зрелости у клиничкој пракси
Проф. др Саша Живић: Принципи дијагностике и лечења дијабетесне кетоацидозе

2014.
Проф. др Драган Здравковић: Могућности побољшања квалитета лечења деце и омладине с типом 1 дијабетеса мелитуса
Проф. др Силвија Сајић: Савремени приступ проблему хипертироидизма код деце и адолесцената
Проф. др Саша Живић: Хирзутизам - естетски проблем или болест?
Проф. др Јован Влашки: Савремени аспекти касног пубертета

2015.
Проф. др Драган Здравковић: Узроци хиперпролактинемије у детињству и адолесценцији
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Проф. др Мира Самарџић: Неспуштени тестиси
Проф. др Саша Живић: Да ли је терапија комбинованом оралном контрацепцијм оправдана и корисна? 
Проф. др Јован Влашки: Праћење терапије хормоном раста и предиктивни модели

2016.
Проф. др Драган Здравковић: Главне карактеристике шећерне болести у детињству и адолесценцији
Проф. др Саша Живић: Етиопатогенеза типа 1 дијабетеса 
Проф. др Силвија Сајић: Савремена терапија дијабетеса мелитуса типа 1 
Проф. др Јован Влашки: Предикција дијабетеса типа 1

2017. 
Проф. др Мирјана Кочова: Генетички аспекти и исход лечења код деце са конгениталном адреналном хиперплазијом
Проф. др Силвија Сајић: Прематурна теларха и адренарха
Проф. др Саша Живић: Да ли се у феталном и раном неонаталном периоду одређује наша укупна животна судбина?
Др сц. мед. Сандра Станковић: Значај неонаталних антропометријских карти у дијагностици деце која су рођена 
као мала за гестационо доба
Проф. др Јован Влашки: Хипотиреоза и хромозомске аномалије

ИНТЕНЗИВНА ТЕРАПИЈА И НЕГА 

2000.
Доц. др Александра Брегун Дороњски: Компликације педијатријске кардиопулмоналне реанимације
Асист. др сц. мед. Георгиос Константинидис: Педијатријска реанимација
Стевка Димовски, медицинска сестра: Кардиопулмонална и церебрална реанимација

2001.
Асист. др сц. мед. Георгиос Константинидис: Основна и виша ресусцитација новорођенчета. Збрињавање 
новорођенчета са системском хипотермијом
Јован Влашки: Тиреотоксична криза
Смиљана Маринковић: Транспорт новорођенчета са урођеном аномалијом дигестивног тракта

2002.
Александра Брегун Дороњски: Успостављање артефицијалног дисајног пута – физиолошке и анатомске 
посебности дисајног пута
Георгиос Константинидис: Педијатријска реанимација
Јован Влашки: Дијабетичка кетоацидоза – препоруке ISPAD-а (International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes)
Георгиос Константинидис: Акутна тровања у педијатрији
Стевка Димовски, медицинска сестра: Кардиопулмонална и церебрална реанимација – улога педијатријске сестре

2003.
Проф. др Борисав Јанковић: Ванболничко збрињавање ургентних стања у неонатологији
Проф. др Александра Брегун Дороњски: Како транспортовати витално угрожено новорођенче
Прим. мр сц. мед. Александар Миленковић: Едукација за кардиопулмоналну реанимацију новорођенчета
Доц. др Георгиос Константинидис: Оксигенотерапија у неонатологији

2004.
Проф. др Александра Брегун Дороњски: Примена прогностичких бодовних система у интензивној нези
Прим. мр сц. мед. Александар Миленковић: Основни принципи лечења шок синдрома у деце
Доц. др Георгиос Константинидис: Примена крви и крвних деривата у педијатријској јединици интензивне неге и терапије
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2005.
Проф. др Александра Брегун Дороњски: Утапање
Прим. мр сц. мед. Александар Миленковић: Нови ставови у кардиопулмоналној реанимацији
Доц. др Георгиос Константинидис: Кардиопулмонална и церебрална реанимација новорођенчета са 
конгениталним малформацијама

2006.
Проф. др Александра Брегун Дороњски: Могућност надзора виталних параметара у интензивној јединици (мониторинг)
Прим. мр сц. мед. Александар Миленковић: Упутства за педијатријску кардиопулмоналну реанимацију 2006.
Доц. др Георгиос Константинидис: Струјни удар и његове последице
Др сц. мед. Нивеска Прекајски-Божиновић: Исхрана витално угрожене новорођенчади

2007.
Проф. др Александра Брегун Дороњски: Новине у кардиопулмоналној реанимацији новорођенчета
Прим. мр сц. мед. Александар Миленковић: Септички шок деце и новорођенчади – препоруке за хемодинамску 
потпору
Проф. др Георгиос Константинидис: Акутна тровања у педијатрији
Прим. др сц. мед. Нивеска Божиновић-Прекајски: Компјутеризована прескрипција тоталне парентералне исхране

2008.
Проф. др Александра Брегун Дороњски: Ургентна стања у неонатологији
Др сц. мед. Милош Петковић: Прва помоћ, услови транспорта и основни принципи лечења детета са повредом 
централног нервног система 
Проф. др Георгиос Константинидис: Антибиотици у ургентним стањима у педијатрији
Прим. мр сц. мед. Александар Миленковић: Препоруке за иницијално ургентно лечење менингококне болести

2009.
Проф. др Александра Брегун Дороњски: Инотропи у педијатријској интензивној нези
Проф. др Георгиос Константинидис: Антибиотици у ургентним стањима у неонатологији
Доц. др Душица Симић: Потребе и могућност елиминације бола у јединици интензивног лечења
Прим. мр сц. мед. Александар Миленковић: Реанимацијски поступци код ургентних стања у педијатрији

2010.
Проф. др Александра Брегун Дороњски: Квантификација поремећаја стања свести у јединици педијатријске 
интензивне неге
Проф. др Георгиос Константинидис: Индикације за пријем пацијената са неуролошким обољењима у јединицу 
педијатријске интензивне неге
Доц. др Душица Симић: Процедурална седација при прегледима у дечјем узрасту

2011.
Проф. др Александра Брегун Дороњски: Новине и етичке дилеме у педијатријској реаминацији 
Проф. др Георгиос Константинидис: Примена неонаталне реанимације – императив лечења перинаталних хитности 
Доц. др Душица Симић: Најчешћи узроци компликација реанимације

2012.
Проф. др Александра Брегун Дороњски: Снижавање стопе морталитета у педијатријској интензивној нези – 
колико ниско је довољно ниско? 
Проф. др Георгиос Константинидис: Перспектива развоја педијатријске интензивне терапије у Србији 
ВНС др сц. мед. Александар Сајковски: Акутни респираторни дистрес
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2013.
Проф. др Александра Брегун Дороњски: Шок у деце
Проф. др Георгиос Константинидис: Приступ детету са шоком
ВНС др сц. мед. Александар Сајковски: Хипотензија код превремено рођене деце
Доц. др Весна Стојановић: Поремећај воде и електролита у шоку

2014.
Проф. др Александра Брегун Дороњски: Стратегије превенције антимикробне резистенције у одељењима 
интензивне неге и терапије
Доц. др Весна Стојановић: Грам негативна сепса и избор антибиотика
Проф. др Јулије Мештровић: Хоспиталне инфекције у јединици интензивног лијечења дјеце
ВНС др сц. мед. Александар Сајковски: Стафилококна сепса, где смо и шта даље

2015.
Проф. др Александра Брегун Дороњски: Природна смрт у педијатријској интензивној нези 
Доц. др Весна Стојановић: Сигурност пацијената и мере спречавања грешака током лечења у педијатријској 
интензивној нези
Доц. др Слободан Спасојевић: Када успех лечења у педијатријској интензивној нези води у продужену вентилацију?
ВНС др сц. мед. Александар Сајковски: Принципи исхране деце која се лече у педијатријској интензивној нези - да 
ли наши пацијенти заиста не губе у тежини?

2016.
Проф. др Александра Брегун Дороњски: Прехоспитално збрињавање критично оболеле деце
Проф. др Весна Стојановић Стабилизација ацидобазног статуса и електролитног дисбаланса код витално угрожене деце 
Доц. др Аспазија Софијанова: Контрола нивоа угљен диоксида код деце са трауматском повредом главе

2017.
Проф. др Александра Дороњски: Нове методе вентилације критично оболеле деце
Проф. др Весна Стојановић Нове могућности замене функције јетре и бубрега у дечјем узрасту
Проф. др Душица Симић: Педијатријска неуротраума – достигнућа, новине и терапијске перспективе

ДЕЧЈА ХИРУРГИЈА 

2000.
Проф. др Станислав Стојановић: Diverticulum Meckeli Persistens – новине у дијагностици и терапији
Проф. др Станислав Стојановић: Новине у профилакси и терапији настајања адхезивних илеуса као постоперативне 
компликације у деце
Проф. др Радослав Лукач: Контроверзе у дечјој хирургији
Проф. др Смиљана Маринковић: Ургентна стања у неонаталној хирургији
Доц. др Даница Јовановић: Билијарна атрезија
Проф. др Станислав Стојановић: Будућност дечје хирургије
Проф. др Радослав Лукач: Хиршпрунгова болест и слична стања
Проф. др Смиљана Маринковић: Савремен приступ лечењу хипертрофичне стенозе пилоруса

2002.
Слободан Гребелдингер: Ултрасонографска дијагностика акутног апендицитиса
Проф. др Смиљана Маринковић: Савремен приступ лечењу хипертрофичне стенозе пилоруса
Радоица Јокић: Приказ случаја и анализа клиничког и литературног материјала – конгенитална интралуминална 
дуоденална мембрана
Проф. др Смиљана Маринковић: Интусусцепција
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2003.
Проф. др Зоран Крстић: Перинатални третман дефекта предњег трбушног зида
Проф. др Иван Миловић: Емпијем плеуре
Проф. др Радослав Лукач: Акутни апендицитис

2004.
Проф. др Зоран Крстић: Перинатални третман опструктивних уропатија
Проф. др Иван Миловић: Могућности раног откривања тумора код деце
Проф. др Радослав Лукач: Хируршко лечење пренатално и постнатално дијагностикованих развојних аномалија плућа
Прим. др сц. мед. Драгутин Тричковић: Тумори бубрега код деце

2005.
Проф. др Радослав Лукач: Гастроезофагеална рефлуксна болест у деце – индикације за оперативно лечење
Доц. др Даница Јовановић: Конгенитални мегаколон
Проф. др Драган Замаклар: Урођени расцепи усне и непца
Проф. др Зоран Крстић: Нове перспективе у третману интерсексуалних стања

2006.
Проф. др Зоран Крстић: Континентне диверзије код деце
Доц. др Даница Јовановић: Малротација – акутни и хронични волвулус
Проф. др Радослав Лукач: Атрезија езофагуса: прошлост, садашњост и будућност
Проф. др Радивој Брдар: Лечење повреда екстремитета пре дефинитивног збрињавања
Прим. др сц. мед. Драгутин Тричковић: Повреде бубрега код деце

2007.
Проф. др Зоран Крстић: Хируршки коректибилна хипертензија
Доц. др Даница Јовановић: Предности операције конгениталног мегаколона трансаналним приступом
Доц. др Зоран Голубовић: Могућности лапароскопије у дечјој хирургији
Проф. др Радослав Лукач: Дијагностика и лечење Х-типа трахеоезофагусне фистуле

2008.
Проф. др Зоран Крстић: Трансплантација бубрега код деце 
Доц. др Даница Јовановић: Сакрококцигеални тератоми 
Проф. др Радивој Брдар: Злоћудни ретроперитонеални тумори са ортопедским манифестацијама 
Проф. др Душанка Добановачки: Варикоцела дечјег и адолесцентног узраста 
Проф. др Радослав Лукач: Опстипација – дијагностика и лечење

2009.
Доц. др Даница Јовановић: Инвагинације код деце
Проф. др Радивоје Брдар: Лечење pectus excavatuma Нусовом техником 
Прим. др. сц. мед. Драгутин Тричковић: Валвула задње уретре
Проф. др Радојица Јокић: Савремене могућности презервације функције слезине код пацијената дечјег узраста
Проф. др Ивана Петронић: Ефекти електротерапије у третману неурогене бешике

2010.
Проф. др Зоран Крстић: Повраћање у дечјем узрасту: када се крије хируршки проблем?
Доц. др Даница Јовановић: Бол у трбуху

2011.
Проф. др Зоран Крстић: Диференцијална дијагноза акутног абдомена код деце. Када је суспектан апендицитис?
Доц. др Мила Стајевић: Савремени приступ у лечењу вентрикуларног септалног дефекта
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Проф. др Радивој Брдар: Хитни ортопедско-трауматолошки проблеми код новорођеног детета
Доц. др Ђорђе Савић: Индикације за хируршко лечење Кронове болести

2012.
Доц. др Даница Јовановић: Крв у столици као знак акутних хируршких болести 
Доц. др Светлана Букарица: Постнатални третман оваријалних циста
Доц. др Мирослав Ђорђевић: Урођене аномалије пениса

2013.
Проф. др Зоран Крстић: Дефекти предњег трбушног зида
Проф. др Радоица Јокић: Заједнички рад педијатара и дечјих хирурга у одабраним областима дечје хирургије
Доц. др Ђорђе Савић: Гастроезофагусна рефлуксна болест – хируршки аспект

2014.
Проф. др Слободан Гребелдингер: Значај ултразвука у дијагностици акутног апендицитиса
Проф. др Зоран Радојичић: Хидронефроза - савремени приступ дијагностици и лечењу хидронефрозе узроковане 
уретеропијеличном стенозом
Проф. др Зоран Крстић: Медицинска фотографија: може ли бити проблем?
Доц. др Мила Стајевић: Некардијалне урођене мане и педијатријска кардиохирургија – да ли и када оперисати?

2015.
Проф. др Радоица Јокић: Патологија горњег дигестивног тракта: решавање минимално инвазивним приступом
Проф. др Радивој Брдар: Пренатална дијагностика ортопедских малформација
Мр сц. мед. Радоје Симић: Опструкција горњих дисајних путева урођеним аномалијама и туморима

2016.
Доц. др Александар Сретеновић: Портна хипертензија у дечјем узрасту
Доц. др Радоје Симић: Цисте, синуси и фистуле врата
Проф. др Зоран Крстић: Необичан изглед тестиса код деце 

2017. 
Др сц. мед. Ђорђе Крављанац: Збрињавање опекотина код деце
Проф. др Зоран Крстић: Мултицистични диспластични бубрег. Има ли дилема?

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА  

2001.
Др сц. мед. Јовица Каранов: Аденоидектомија, индикације и контраверзе
Др сц. мед. Јовица Каранов: Акутне инфламаторне опструкције ларинкса и трахеје у деце
Рајко Јовић: Страна тела дисајних путева у дечјем узрасту
Рајко Јовић: Хередитарни ангиоедем код деце
Рајко Јовић: Стенозе ларинкса и трахеје код деце

2006.
Проф. др Предраг Станковић: Ларингитиси код деце

2009.
Проф. др Предраг Станковић: Поремећаји фонације и артикулације код деце
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2011.
Проф. др Предраг Станковић: Неуроларинголошки аспекти фонације и артикулације код деце

2014.
Проф. др Љиљана Влашки: Савремени принципи лечења акутних и рекурентних упала средњег ува у дечијем узрасту
Проф. др Предраг Станковић: Инхалациона терапија у педијатријској оториноларингологији

2016.
Др сц. мед. Иван Баљошевић: Акутно и хронично запаљење средњег ува

ОФТАЛМОЛОГИЈА 

2002.
Доц. др Бранислав Станковић: Детекција страбизма и амблиопије

2004.
Асист. др сц. мед. Вера Крстић: Конгенитална катаракта у склопу сложених аномалија
Проф. др Ђоко Обућина: Савремени приступ хирургији катаракте дјечије доби

2008.
Асист. др сц. мед Вера Крстић: Дакриоциститис неонаторум 
Проф. др Ђоко Обућина: Повреде ока код деце 

2012.
Доц. др Вера Крстић: Глауком у дечјем узрасту

СТОМАТОЛОГИЈА 

2001.
Проф. др Марко Вуловић: Новине у стоматологији – савремена превенција каријеса

2003.
Проф. др Марко Вуловић: Каријес раног детињства – спречити или лечити
Проф. др Драган Белоица: Акутна стања у дечјој стоматологији

2007.
Проф. др Марко Вуловић: Протокол за збрињавање повреда зуба у деце 
Проф. др Мирјана Ивановић: Оболења меких ткива у деце 

2009.
Проф. др Мирјана Ивановић: Програм превентивне стоматолошке здравствене заштите деце и омладине
Асист. др сц. мед. Јелена Мандић: Примена флуорида код деце

2012.
Проф. др Мирјана Ивановић: Поступак у првој посети код деце са повредама уста и зуба
Доц. др Јелена Мандић: Могућности превенције и терапије почетне каријесне лезије
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2014.
Проф. др Мирјана Ивановић: Каријес раног детињства
Доц. др Јелена Мандић: Појава прекобројних зуба у деце

2017.
Проф. др Мирјана Ивановић: Ретке болести у стоматолошкој пракси
Проф. др Јелена Мандић: Стоматолошко збрињавање пацијената са посебним потребама

ДЕРМАТОЛОГИЈА 

2005.
Проф. др Ђорђије Карадаглић: Атопијски дерматитис
Проф. др Ђорђије Карадаглић: Акне

2010.
Проф. др Милош Николић: Егзантеми у дечјем узрасту
Проф. др Милош Николић: Уртикарија у педијатријској пракси
Проф. др Милош Николић: Гљивична обољења коже у дечјем узрасту

2017. 
Доц. др Мирјана Гајић-Вељић: Болест шака-стопало-уста (Hand-foot-and-моuth disease)
Асист. др сц. мед. Мирјана Гајић-Вељић: Гениталне брадавице (condylomata acuminata) код деце

КЛИНИЧКА ФАРМАКОЛОГИЈА 

1998.
Проф. др Милан Стануловић: Клиничка фармакологија: уводне напомене
Проф. др Невенка Рончевић: Акутна тровања код деце
Др сц. мед. Драгослав Максимовић: Интеракције лекова у педијатријској пракси
Ана Сабо: Примена лекова у трудноћи и дојењу
Љубица Пејаков: Бол код новорођенчета

2000.
Проф. др Милан Стануловић: Педијатријске клиничка испитивања
Проф. др Милан Стануловић: Бол код детета
Љубица Пејаков: Постоперативни бол у педијатрији

2002.
Проф. др Милан Стануловић: Сузбијање бола и употреба аналгетика у педијатрији
Доц. др Љубица Пејаков: „Процедурални бол“ и његова терапија у дечјем узрасту
Др сц. мед. Душан Ђурић: Модулација бола код деце применом трамадола

2004.
Доц. др Љубица Пејаков: Лечење бола у терминалној фази болести код деце
Проф. др Милан Стануловић: Антимикробно лечење: данашња начела и сазнања

2008.
Проф. др Милица Простран: Самолечење антибиотицима 
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2011.
Проф. др Милица Простран: Интеракције између лекова 

2013.
Проф. др Милица Бајчетић: Безбедност лекова у педијатрији

2016.
Проф. др Милица Бајчетић: Интеракције лекова код новорођенчади и деце

РАДИОЛОГИЈА СА УЛТРАСОНОГРАФИЈОМ 

2002.
ШКОЛА УЛТРАЗВУКА

ШКОЛА УЛТРАЗВУКА КУКОВА
Доц. др Лазар Петковић: Савремени концепт стандардног и динамичког ултразвучног прегледа кукова 
новорођенчета и одојчета
Доц. др Лазар Петковић: Методологија превентивно-терапијског поступка у решавању развојног поремечаја кука 
новорођенчади и одојчади
Анђекла Ристивојевић: Ултрарани скрининг развојног поремећаја кука
Душан Марић: Анализа ACR стандарда за извођење ултрасонографије кука код новорођенчета и одојчета

ЦЕНТРАЛНИ НЕРВНИ СИСТЕМ
Проф. др Слободан Обрадовић: Дијагностичке могућности ултразвука мозга
Гордана Велисављев Филиповић: Нормална интракранијална анатомија
Гордана Велисављев Филиповић: Доплер ултразвук у мерењу неонаталне церебралне циркулације – неинвазивно 
испитивање перфузије неонаталног мозга
Гордана Антонић: Вентрикуломегалије
Гордана Антонић: Хидроцефалус
Гордана Антонић: Прогностички значај ултразвучног испитивања мозга

АБДОМЕН
Жељко Смољанић: Карактеристике ултрасонографског прегледа абдомена у деце

2003.
Др сц. мед. Жељко Смољанић: Ултрасонографија јајника у деце
Доц. др Лазар Петковић: Ултрасонографска дијагностика болног кука
Др сц. мед. Жељко Смољанић: Радиолошка дијагностика малигног лимфома у абдомену деце

2007.
НС др сц. мед. Правдољуб Комар: Ризици дијагностичких зрачења код деце 
НС др сц. мед. Правдољуб Комар: Новине у ултразвучној дијагностици

2010.
Др сц. мед. Жељко Смољанић: Ултразвук у обољењима уринарног тракта код деце
Др сц. мед. Жељко Смољанић: Магнетска резонанција абдомена код деце

2013.
Др сц. мед. Жељко Смољанић: Тумори абдомена код деце – радиолошки аспект
Др сц. мед. Жељко Смољанић: Ултразвучни преглед торакса



390

Предавања штампана у зборницима Педијатријске школе у периоду 1997–2017.

2015.
Др сц. мед Жељко Смољанић: Значај ултразвука у дијагностици обољења абдомена дечјег доба

ШКОЛА ДОЈЕЊА 

2000.
Прим. др Вида Парезановић: Дојење глобални приоритет
Прим. др Ђурђа Кисин: Програм мера и активности стратегије садржане у десет корака до успешног дојења

ИНТЕРНЕТ У ПЕДИЈАТРИЈИ 

2002.
Милан Обреновић: Педијатрија на интернету
Проф. др Зора Коњевић: Адендум: Стратегије претраживања интернета
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