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ИЗВОД ИЗ РЕЦЕНЗИЈЕ

Зборник радова XII семинара Педијатријске школе Србије обрађује веома 
значајне теме из области целокупне педијатрије као и дечје хирургије, стоматологије 
и оториноларингологије које су врло актуелне у свакодневном раду педијатра, 
уз истовремено презентовање најновијих сазнања  из тих области. Већина тема 
обрађује најсавременија клиничка и научна  достигнућа из области, а неке од  њих 
представљају теме које у нашој литератири нису обрађене у довољној мери.

У изради ове публикације учествовало је 57 аутора. Већина аутора су 
наставници  медицинских факултета у Београду, Новом Саду, Нишу, Крагујевцу 
и Приштини - Косовској Митровици а сви су лекари и научни радници са великим 
искуством у својој области. Оваквим пажљивим избором  уредника и модератора 
обезбеђени су текстови високог стручног квалитета. Аутори су писали радове у 
форми која највише одговара Школи – семинару за иновацију знања а која се у 
медицинским часописима најчешће означава као “Прегледи из литературе” (re-
view). Највећи број радова, процењиван с аспекта “иновације у педијатрији”, у 
потпуности задовољава критеријуме Педијатријске школе. Неки од њих  могли би 
се, сасвим заслужено, наћи на страницама реномираних медицинских публикација 
или неког другог угледног медицинског часописа. Уредници и модератори поседују 
велико педагошко искуство што им је омогућило да одаберу најкомпетентније 
сараднике и да у 19 тематских области сажму све што је најважније што савремени 
лекар треба да зна из педијатрије и грана медицине које се брину о здрављу деце. 
Аутори текстова су врхунски стручњаци у својим областима, написали су текстове 
јасно, изложили материју систематично и прегледно а када је било  потребно 
илустровали сликама и табелама.

У Зборнику XII семинара Педијатријске школе Србије прегледно су приказане 
различите тематске целине значајне за унапређење квалитета здравствене заштите 
деце и адолесцената. Изнети ставови су усклађени са најновијим стручним и 
научним сазнањима, поткрепљени литературом која је претежно објављена у 
последњих 5 година. 

И поред тога што су писани уз приметно ослањање на инострану литературу, 
у радовима ипак провејавају клиничко искуство и лични ставови аутора.

Дело је написано јасним, једноставним и разумљивим стилом уз коректан 
правопис и прихватљив степен коришћења страних речи и израза.
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Међутим, у радовима има и извесних мањих недостатака на које указујемо 
с јединим циљем да се подигне реноме и Школе и аутора: непоштовање задатих 
правила о цитирању литературе, обилато коришћење скраћеница, недоследност 
у навођењу имена страних аутора. Ипак, све набројане позитивне карактеристике 
Зборника далеко превазилазе његове ситне мањкавости и доприносе да ово 
дело има карактеристике не само одличног уџбеника већ неки радови и научног 
дела. Из тог разлога, наслов Зборник је превазиђен и  рукопис треба да добије  
адекватнији назив. Наслов ове књиге могао би да буде “Одабрана поглавља  из 
педијатрије” а радови са овогодишњег, као и претходних семинара, могли би да 
буду основ уџбеника за лекаре на специјализацији из педијатрије, који се већ 
дуго планира, а који би, истовремено, био намењен и лекарима опредељеним за 
постспецијалистичко усавршавање чији је број  из године у годину све већи.

 
Рецензенти
Проф др Невенка Рончевић   
Др Боривој Марјановић, научни саветник
Проф др Радослав Лукач
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1.1  НОВИНЕ У НАЦИОНАЛНОМ 
ПРОГРАМУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 
ЖЕНА, ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ У СРБИЈИ

Драгана Лозановић-Миладиновић
 Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије 
„Др Вукан Чупић“, Београд

Увод

Здравље деце и омладине и здравље жена током трудноће, порођаја и мате-
ринства било је и остало један од приоритета целокупног система здравствене 
заштите становништва Републике Србије. Настављајући дугу традицију бриге о 
мајци и детету и данас се већи део политике и мера у корист ових популационих 
групација остварује сарадњом неколико сектора – здравственог, образовног, и 
социјалне заштите (1). 

Развој здравствене заштите мајке и детета у Републици Србији претпоставља 
оснаживање улоге изабраног лекара, педијатра и гинеколога у примарној 
здравственој заштити у складу са Законом о здравственој заштити („Службени 
гласник РС” број 107/05 – у даљем тексту: Закон), као и преоријентацију основне 
делатности од доминантног куративног ка промотивно–превентивном присту-
пу, кроз иновацију Програма о здравственој заштити жена, деце, школске деце и 
студената из 1995. године. Иновација Програма здравствене заштите жена, деце 
и омладине је прва фаза Пројекта који се спроводи на основу уговора Инсти-
тута за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“ (у даљем 
тексту Институт), и Министарства здравља Републике Србије о спровођењу и 
финансирању послова од општег интереса, а у оквиру програма „Унапређење 
здравља посебних групација становништва“. Иновација Програма је настала из 
потребе за усклађивањем националне политике у вези са здрављем жена, деце и 
омладине у Републици Србији са потребама ових групација становника, као и са 
европским и међународним стратегијама у здравственој заштити и новинама у 
медицини и другим наукама.

Национални програм здравствене заштите жена, деце и омладине треба да: 
побољша и обједини политикe, програме и планове, промовише мултисекторску 
сарадњу и улогу здравственог сектора, преоријентацију здравствене службе, ство-
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заједнице; учешће појединаца; партнерство за здравље (међусекторска сарадња); 
квалитет рада служби за здравствену заштиту жена, деце и омладине и јединствен 
здравствени информациони систем.

Програмске целине и садржај Националног програма

Популационе групације на које се Програм односи су: жене у вези са 
планирањем породице, трудноћом, порођајем и материнством; новорођенчад и 
одојчад; деца до навршене четврте године живота; деца предшколског и млађег 
школског узраста; омладина до пунолетства; млади после пунолетства до 26 годи-
на. Програм има за циљ очување и унапређење здравља применом мера и актив-
ности примарне, секундарне и терцијарне превенције, засноване на доказима. 

Програм са програмским целинама дефинише водеће принципе и приоритет-
не проблеме, опште и специфичне циљеве, активности и очекиване резултате.

Акциони план програмских целина даје разраду општих и посебних циљева 
кроз активности, са очекиваним резултатима, индикаторима, надлежним 
институцијама, изворима финансирања и временским оквирима.

У програмске целине су уграђене приоритетне области дефинисане у 
Европској стратегији за здравље и развој деце и адолесцената и то: здравље мајке 
и новорођенчета; исхрана; заразне болести; повреде и насиље; здравље адолес-
цената; психосоцијални развој и ментално здравље; здравствена заштита деце са 
хроничним болестима и инвалидношћу.

Програм укључује: шест програмских целина у складу са растом и развојем 
и три програмске целине усмерене на најзначајне проблеме: развојне и психофи-
зичке поремећаје и сметње, менталне и емоционалне поремећаје, злостављање и 
занемаривање, затим ризично понашање, болести од већег социјално-медицинског 
значаја, хроничне болести и инвалидност. 

Новине

Разлике у односу на досадашњи Програм су у дубини и оштрини фокуса на 
све фазе раста и развоја, рано откривање и свеобухватна помоћ код поремећаја: 
психосоцијалних, психомоторох, психофизичких и понашања свих узрасних 
групација, као и посебне активности усмерене ка најосетљивијима. (5)

Општи циљеви програма

Програм садржи девет програмских целина: шест по наведеним популацио-
ним групацијама, које прате животни ток, од пре рођења до узраста младих одрас-
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ри околину која пружа подршку/едукација грађана, оснажи људе и заједнице и 
развије личне вештине. Преоријентација здравствене службе за жене, децу и адо-
лесценате треба да је у складу са потребама, преусмерена од куративног приступа 
и болести ка здрављу и промоцији здравља. 

Полазна основа

Полазне основе за израду Програма представљају Европска стратегија за 
здравље и развој деце и адолесцената Светске здравствене организације (у даљем 
тексту: СЗО) са пратећим документима (2005) и Уредба о здравственој заштити 
жена, деце, школске деце и студената из 1995. године, са истоименим Програмом и 
Стручно-методолошким упутством  за спровођење Уредбе (у даљем тексту: СМУ). 
Студија здравственог стања и здравствене заштите жена, деце и омладине у Србији 
1991-2007. (2), осим што даје увид у стање здравља жена у вези са материнством, 
деце и омладине у периоду од 1991. до 2007. године,  представља документационо-
аналитичка основу за израду Програма.  

Међу најзначајнијим међународним документима која су уграђена у нацио-
налну политику у области здравствене заштите жена, деце и омладине, а на која се 
Програм ослања, убрајају се: Конвенција о правима детета, усвојена на Генералној 
скупштини УН (1989); Декларација о опстанку, заштити и развоју деце и План 
акције за спровођење ове Декларације (Светски самит за децу, 1990); Здравље 
за све у 21. веку – оквир за Европски регион (1999); Европска стратегија СЗО 
„Регионално здравље – 21 циљ за 21. век” (1999); Миленијумска декларација са 
миленијумским циљевима развоја УН (2000). Од националних докумената по-
себно издвајам: Уредбу о здравственој заштити жена, деце, школске деце и сту-
дената, са истоименим програмом (1995),Стручно-методолошко упутство (1996), 
Конвенцију о правима детета (1997), Закон о здравственој заштити (Сл. гласник 
РС бр. 107/05), Закон о здравственом осигурању (Сл. гласник РС бр. 107/05), На-
ционалне миленијумске циљеве развоја (2006), Стратегију за развој и здравље мла-
дих (2006), Стратегију за младе (2008) и Стратегију за подстицање рађања (2008).

Водећи принципи програма

У изради Програма водило се рачуна о одређеним принципима, на начин 
како је то дефинисано у Европској стратегији за развој и здравље деце и омладине 
(3) и Националном плану акције за децу (4): праћење животног тока; једнакост и 
приступачност; узрасно и родно сензитивни (оријентисани) приступ у пружању 
здравствене заштите; заштита људских права; брига за осетљиве групације; учешће 
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лих особа и још три које су додате због посебног и растућег значаја: унапређење 
и заштита менталног здравља, здравствена заштита деце и омладине са акутним 
и ургентним стањима и обољењима од већег социјално-медицинског значаја; 
здравствена заштита деце и омладине са хроничним обољењима и стањима и 
инвалидношћу. За сваку програмску целину дефинисан је један или више општих 
циљева.

Општи циљеви Програма:

1.  Очување и унапређење здравља жена репродуктивног доба (15-49 година), 
посебно жена у трудноћи, на порођају и годину дана после порођаја;

2.  Очување и унапређење здравља новорођене деце и смањење перинаталног 
и неонаталног морталитета;

3. Унапређење здравља и смањење смртности одојчади;
4. Очување и унапређење здравља мале деце  (од прве до навршене 4. године)
5.  Очување и унапређење здравља деце предшколског и млађег школског узра-

ста (5 до 9 година)
6.  Очување и унапређење здравља адолесцената узраста 10 до 19 година, одно-

сно до завршетка средњошколског образовања 
7.  Очување  и унапређење здравља младих после пунолетства до завршетка 

школовања (до 26. године)
8.  Унапређење и очување менталног здравља деце и омладине и спречавање 

поремећаја менталног здравља
9.  Превенција, дијагностика и лечење болести и стања од већег социјално-.

медицинског значаја код деце и омладине 
10.  Обезбеђење свеобухватне здравствене заштите деци и омладини са хро-

ничним болестима и инвалидитетом. 

Очекивани резултати у здравственој заштити

Усклађивање обима коришћења са расположивим материјалним могућностима 
и потребама; обезбеђивање праведности у доступности у коришћењу и 
омогућавање пуног здравственог и развојног потенцијала, посебно осетљивих 
група, као и унапређење организације, квалитета, ефективности и ефикасно-
сти здравствене заштите и преоријентацијe доминантног клиничког ка јавно-
зравственом приступу.
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 Изазови Националног програма здравстве заштите  жена, деце и омладине 
и Стручно-методолошког упутства

Изазови Националног програма и СМУ су:
− усклађивање садржаја и обима рада са законским и подзаконским актимa 

Министарства здравља, Републичког завода за здравствено осигурање (Обим и 
садржај рада, Правилник о раду) и планским активностима (Института за јавно 
здравље);

− прилагођавање здравствених образаца/картона (са већим простором за 
евиденцију превентивног рада), трудничких књижица, партограма, графикон рас-
та (саставни део здравственог картона), тј. постојеће документације и евиденције 
потребама праћења Националног програма; 

− увођење праћења индикатора који нису праћени у досадашњој рутинској 
статистици;

− континуирани надзор над спровођењем програма за заштиту, подстицање 
и пружање подршке дојењу;

− стандарди услуга за саветовалишни рад педијатра у тимовима са децом са 
развојним тешкоћама и за младе, као и за рад лекара опште медицине са младима 
преко 18 година у превентивним центрима;

− инкорпорирати водиче добре праксе у здравствену заштититу жена;
− повећати доступност здравствене службе за пунолетне младе и тематски и 

функционално, препознавати и уважавати њихове потребе. (6)
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1.2  ЕМОЦИОНАЛНО ЗЛОСТАВЉАЊЕ И 
ЗАНЕМАРИВАЊЕ У ДЕТИЊСТВУ

Вероника Ишпановић Радојковић
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд

Интересовање за емоционално злостављање и његово прихватање као 
посебног вида злостављања детета, релативно је новијег датума и уследило је тек 
више година након стручног препознавања физичког злостављања детета 1960-
тих година, а затим и сексуалног злостављања детета 1970-тих и 1980-тих година. 
Разлоге треба тражити у чињеници да је препознавање, а нарочито доказивање 
емоционалног злостављања тешко, и што се оно најчешће, иако не увек, јавља 
удружено са другим облицима злостављања, посебно са занемаривањем. Осим 
тога, у прошлости је у стручним круговима владало уверење да емоционално 
злостављања има мање тешке последице по здравље и развој детета него физичко 
или сексуално злостављање. Данас је опште прихваћено мишљење, засновано 
на научним доказима, да емоционално злостављање оставља најтеже последице 
на децу, било да се оно дешава засебно или удружено са другим облицима 
злостављања (1).

Дефиниција емоционалног злостављања и занемаривања

Постоји неусаглашеност око самог назива па се често „емоционална 
злоупотреба“ и „психолошко злостављање“ користе као синоними иако неки 
аутори наглашавају да међу тим појмовима постоји разлика. У нашој средини је 
прихваћен назив „емоционално злостављање и занемаривање“ (2).

Емоционално злостављање и занемаривање подразумева понављана 
понашања родитеља или старатеља, било у виду чињења или нечињења која 
код детета изазивају или појачавају доживљај безвредности, одбачености или 
неадекватности, наносе детету психолошку патњу и могу изазвати озбиљне и 
трајне сметње осећајног, когнитивног или социјалног развоја детета. Битно је 
уочити да се код емоционалног злостављања и занемаривањса ради о обрасцу 
понашања одраслог према детету, који је стално присутан или се понавља, а не о 
појединачним, изолованим инцидентима. 
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У покушају да се операционализује дефиниција емоционалног злостављања 
детета, Гарбарино и сарадници су описали пет образаца родитељског/старатељског 
понашања које су уврстили у емоционално злостављање детета (3) :

Одбацивање/обезвређивање детета – стално исмевање, омаловажавање 
или понижавање детета; окривљавање детета за све недаће у породици (дете 
као „жртвени јарац”); одбијање, исмевање и посрамљивање детета када исказује 
своја осећања и потребу за љубављу; стално неправично поступање према детету 
због фаворизовања другог детета у породици, одбијање да се дете похвали или 
да му се признају успеси, поступак са адолесцентном као са малим дететом тзв. 
„инфантилизација“. 

Терорисање/застрашивање – понашање које ствара климу страха; родитељ 
прети детету екстремним, или неодређеним али тешким казнама, или намеће 
нереална ишчекивања и кажњава дете ако их не испуни. Примери оваквог 
понашања су: претње озлеђивања детета, или других чланова породице, 
или предузимање деструктивних или насилних мера према стварима или 
љубимцима детета; излагање детета или приморавање на учешће у застрашујућим 
активностима; понављано излагање детета насиљу у породици; честа промена 
„правила игре” у односима родитељ – дете; чести изливи беса према детету, 
наизменично са периодима лажне топлине.

Игнорисање – родитељ је психолошки недоступан детету, преокупиран собом 
и није у стању да одговори на понашање детета, на пример: не примећује развојну 
компетентност коју дете достиже или не реагује на њу; одбија да током дужег 
времена разговара са дететом, да се бави дететом нпр. да му чита, игра се са њим 
и слично; не смирује, мази или држи одојче/мало дете; не показује интересовање 
у разговору о детету са учитељима/наставницима или другим одраслим особама; 
не реагује на бол, патњу детета.

Изолација – понашање које спречава дете да користи нормалне прилике за 
успостављање социјалних односа, на пример: забрањивање детету да се игра 
са другом децом; исписивање детета из школе, забрана да се дете/адолесцент 
учлањује у клубове, учествује у спортским и другим ваншколским активностима; 
кажњавање детета што се упушта у стицање нормалних социјалних искустава; 
усађивање страха детету према особама изван породице.

Експлоатација/подмићивање детета – понашање које подстиче дете да се 
упушта у антисоцијалне или девијантне активности, посебно у области насиља, 
сексуалности, злоупотребе супстанци, или наметање улоге детету која задовољава 
личне интересе родитеља а оштећује развојне способности детета. Овде спада 
на пример приморавање или дозвољавање детету да се бави проституцијом, 
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просјачењем, продајом наркотика или нелегалним радом; коришћење детета 
за порнографију; очекивање да дете преузме одговорности родитеља за бригу о 
млађој браћи и сестрама за коју дете није развојно дорасло. 

Друга категоризација емоционалног злостављања и занемаривања детета, коју 
предлаже Дања Глезер (4), заснована је на развојним потребама детета и узима као 
главни критеријум незадовољавања тих потреба које се може испољити као:

1. Емоционална недоступност родитеља, нереаговање на потребе детета и/
или њихово занемаривање. Родитељ је обично преокупиран својим специфичним 
тешкоћама, као што су ментално обољење (схизофренија, депресија, укључујући 
и постнаталну депресију), злоупотреба супстанци или је презаузет својим послом, 
и није у стању да одговори на емоционалне потребе детета нити обезбеђују неку 
адекватну замену.

2. Приписивање негативних својстава детету. Родитељ је непријатељски 
настројен према детету, оцрњује га, понижава, окривљује и одбацује. Нека деца 
одрастају са уверењем да заслужују такво понашање родитеља и почињу да се 
понашају у складу са таквим негативним уверењем о себи.

3. Развојно неприкладне или неконзистентне интеракције са дететом. Овде 
спадају интеракције са дететом које су недоследне или нису у складу са развојним 
нивоом детета, затим, очекивања од детета која су испод или изнад дететових 
развојних могућности, као и излагања детета збуњујућим или трауматичним 
интеракцијама, на пример излагање детета насиљу у породици. Родитељи који се 
понашају на овај начин често то не чине намерно него им недостају основна знања 
и вештине о васпитавању деце јер су и сами били лишени адекватне родитељске 
бриге у свом детињству или злостављани. 

4. Неуспех да се препознају или прихвате дететова индивидуалност и 
психолошке границе. Родитељи користе дете за испуњавање својих психолошких 
потреба и нису у стању да увиде разлику између реалности детета и својих 
властитих веровања и жеља. Овај облик емоционалног злостављања се често среће 
у контексту компликованог развода праћеног конфликтом око старатељства над 
дететом или око начина виђања детета. 

5. Неуспех да се унапреди социјализација детета. Ове спада активно 
спровођење погрешне социјализације, на пример подмићивање или укључивање 
детета у криминалне активности, као и занемаривање психолошких потреба детета 
односно пропуст да се детету обезбеди одговарајућа когнитивна стимулација и 
могућности за учење. 

Ову категоризацију сматрамо корисном јер представља путоказ ка интер-
венцијама које треба предузети, а које су различите зависно од типа развојних 
потреба које су незадовољене. 
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Распрострањеност емоционалног злостављања и занемаривање

Подаци о инциденцији емоционалног злостављања и занемаривања се 
јако разликују, зависно од извора података, истраживаног узорка, прихваћене 
дефиниције и примењених инструмената. У САД, где је пријављивање свих видова 
злостављања и занемаривања деце обавезно а непријављивање се кажњава, налази 
се следећа стопа учесталости злостављања и занемаривања: физичко злостављање 
10,5/1000, занемаривање 20,2/1000, сексуална злоупотреба 6,3/1000, емоционално 
злостављање 22/1000. Треба имати у виду да ове бројке представљају само „врх 
леденог брега“ јер се процењује да само 5% до 7% случајева злостављања и 
занемаривања доспе до социјалних и других служби где се појава региструје (1). 

У нашој средини не постоји обједињена евиденција о злостављаној и 
занемареној деци, али подаци појединих система указују да је обим појаве већи 
него што се то обично мисли. Тако, на пример, у Институ за ментално здравље, 
где се годишње региструје око 110 нових случајева злостављања и занемаривања 
деце, најзаступљеније је емоционално злостављање (61%), затим физичко (51%) и 
сексуално злостављање (17%) и занемаривање (26%) – често се код једног детета 
региструје више врста злостављања (5). 

Ретка истраживања у општој популацији, спроведена последњих година у нашој 
средини, показују да чак 73% деце узраста од 2 до 14 година доживљава психолошко 
злостављање и телесно кажњавање као уобичајени вид дисциплиновања у породици. 
(5). 

Емоционално злостављање је, такође, најчешћи облик насиља међу децом 
(вршњачко насиње). Резултати истраживања у оквиру програма „Школа без 
насиља“, у коме је учествовало око 26.000 ученика трећег до осмог разреда, 
показало је да је 64% ученика бар једном, у последња три месеца, доживело насиље 
вршњака, а најзаступљеније је било вербално насиље – вређање, давање погрдних 
имена, исмевање, затим оговарање, ширењe лажи и социјална изолација, а потом 
физичко насиље (5). 

Последице емоционалног злостављања и занемаривања у детињству

Злостављање и занемаривање је извор интензивне патње детета а одражава 
се и на целокупан развој детета: физички, психички и когнитивни. Последице су 
озбиљне и често далекосежне. Одлика емоционалног злостављања и занемаривања 
јесте њихово кумулативно и често одложено дејство. Последице се обично не 
уочавају одмах након злостављања него тек после извесног периода,
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Злостављање мења дететов поглед на свет, представу о себи и дететову 
способност за емоционално реаговање. Злостављано дете се осећа издано, 
посрамљено, губи поверење у друге али и у себе. Дете, нарочито млађе, не може 
да прихвати да је његов/њен вољени родитељ, лош него мисли да је оно, дете, 
безвредно, криво, чим се према њему тако понашају особе које он воли и цени. 
Тако се зачиње депресивност која може трајати целог живота, или се јавити тек у 
одраслом добу када је трауматско искуство из детињства можда и заборављено. 

Злостављано дете пати, његов осећајни живот осцилира између интензивне 
патње коју изазива невољно враћање у свест трауматских догађаја и осећања 
умртвљености којим се дете брани од превелике патње. Пригушујући патњу, дете 
често пригушује и своју интелектуалну радозналост, своју креативност. Многи 
случајеви тзв. интелектуалне инхибиције, неуспешности у школи, повезани су са 
негативним искуствима злостављања у детињству.

У периоду детињства и младости последице злоупотребе и занемаривања 
се најчешће уочавају као соматски или емоционални поремећаји, али не треба 
губити из вида да емоционално занемаривање може резултирати и смртним 
исходом. Промене у понашању и у развоју које увек треба да побуде сумњу да 
је дете изложено емоционалном злостављању и занемаривању јесу: заостајање у 
развоју; неоргански застој раста код деце до три године; поремећаји привржености; 
изразит страх од одвајања; енуреза, енкопреза; поремећаји навика (ударање 
главом, уједање); поремећаји спавања; поремећаји исхране (анорексија, булимија); 
неуобичајене емоционалне реакције – фобије, хипохондрија, опсесивност; 
изразита плашљивост, појачана опрезност, хипервигилност; изненадне и 
необјашњиве промене понашања и расположења, депресивност; проблеми у учењу, 
пад успеха у школи, незаинтересованост; покушај самоубиства, самоповређивање; 
антисоцијално, делинквентно понашање. 

Наведени симптоми су најчешће мултифакторски условљени и не могу 
се сматрати сигурним доказом али указују са великом вероватноћом да је дете 
изложено или да је било изложено емоционалном злостављању. При доношењу 
закључка да је понашање детета последица емоционалног злостављања треба 
узети у обзир целокупност околности, индивидуалних, породичних и друштвених, 
којима је дете изложено у садашњости или је било изложено у прошлости. 

Физички показатељи занемарености детета су: стална глад, лоша хигијена, 
неодговарајуће облачење, стално одсуство надзора, сталан замор или одсуство 
пажње, несрећан изглед. Показатељи у понашању су кашњење говора и 
перцептивно-моторног развоја, неодговарајуће тражење наклоности, раван афекат 
и мало узбуђивање због било чега, преузимање одговорности и брига одраслих, 
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слаба контрола импулса, расејаност, поремећај пажње, ниско самопоштовање, 
апатичност, делинквентни испади, вандализам, злоупотреба супстанци/алкохола, 
проституција, прошња и крађа, спорадично или ретко похађање школе, спавање 
на часовима у школи, рано долажење у школу и веома касно одлажење.

У породицама у којима постоји занемаривање, оно је опште и обично погађа 
сву децу. Одлика родитеља који занемарују децу јесте унутрашња дезорганизација 
која се појачава стресовима које намеће сиромаштво, недостатак образовања, 
незапосленост и друго. 

Последице злостављања и занемаривања у детињству могу досезати и у одрасло 
доба. Све више студија потврдује хипотезу да бреме насилног искуства не ремети 
само на живот оних који су то искуство имали – него и живот њихових потомака 
путем механизма тзв. међугенерацијског преношења обрасца насиља (6). 

У покушајима да се феномен преобраћања жртве у насилника објасни 
најчешће се призива механизам „идентификације са агресором“. Дете, уместо да 
осећа анксиозност и понижење због тога што је жртва или да се осећа рањиво пред 
агресијом других, постаје насилник. 

У прошлости је пренаглашавана учесталост феномена међугенерацијског 
преношења обрасца насиља што је довело до стварања мита о његовој 
неизбежности. Новија, медодолошки боље конципирана истраживања показала 
су да већина родитеља који су били злостављани као деца, ипак не понавља 
исти образац понашања касније у животу, односно не злоставља своју децу. 
Учесталост »међугенерацијског преношења насиља« варира, према различитим 
истраживањима, између 18% и 70%. Већина истраживача се слаже да права 
учесталост „међугенерацијског преношења насиља“ износи око 30% односно да 
ће, отприлике, једна трећина злостављане деце пренети образац злостављања на 
своје потомке у следећој генерацији.(7). 

Последњих година пажња истраживача све више усмерава ка чиниоцима који 
могу помоћи процесу зацељивања и опоравка након трауматских искустава у 
детињству. Резилијентност и заштитни механизми омогућавају да се разуме зашто 
сва злостављана деца не постају социјално неприлагођена и зашто многа деца, којој 
би иначе било суђено да понове проблеме у понашању својих родитеља, постижу 
успех у друштву. Током живота увек постоје прилике за нове доживљаје. Деца која 
су у стању да искористе ове прилике могу доживети развојну 'прекретницу' која 
ће их усмерити у правцу позитивније путање. Тако на пример, школски живот, 
са својим богатим окружењем нових односа и задатака, нуди деци прилике да 
идентификују, развију и успоставе нове, снажније и социјално вредније аспекте 
свога Ја. Међутим, деца која избегавају овакве прилике, одупиру им се или их 
не користе, не само да ће пропустити доживљај заштитних искустава, већ ће 
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исто тако увећати своју изложеност ризицима, укључујући социјалну изолацију, 
некомпетентност у вештинама и школски неуспех. Несигурна деца, посебно деца 
која су претрпела занемаривање или злостављање, су та која ће највероватније 
избегавати нове прилике, одупирати им се и осећати анксиозност пред њима. 
Потребне су интервенције да се помогне овој веома вулнерабилној деци да 
препознају такве прилике и одговоре на њих. (8). 

Интервенције код емоционалног злостављања и занемаривања детета

Интервенцијама код емоционалног злостављања и занемаривања деце настоји 
се модификовати квалитет интеракције између детета и његове социјалне средине 
која укључује родитеље, породицу, вршњаке и друге одрасле особе. Крајњи циљ 
сваке интервенције јесте обезбедити физичку безбедност и благостање деце, и 
унапредити здрав психосоцијални развој детета. Било која техника или средство 
који воде ка овом циљу су одговарајући. Способност да се позитивно делује на 
односе родитељ-дете или дете-друге особе требало би да представља главну 
компоненту доброг практичног рада. Идеја о ‘прекретницама’, када се животни 
ток неке јединке може скренути на позитивнији, адаптивнији пут, представља 
идеју водиљу многих интервенција.

Брижљивом анализом понашања детета, његових потреба и историјата 
односа, терапеути могу да планирају како да умање ризике и стресоре, и да 
повећају факторе заштите и подршке, укључујући ‘доживљену сигурност’. У 
оквиру позитивније доживљаваних односа, дете може да развије и оснажи своје 
резилијентности; самопоштовање, ефикасност, разумевање друштва и његове 
повезаности, рефлексивност и аутономију. Доживљена сигурност детета вероватно 
ће се повећати уколико његови/њени пружаоци неге, а можда и друге одрасле 
особе које су детету важне, постану емоционално доступнији и осетљивији. Тада 
ће дете градити позитивније гледиште о себи, другим особама и емоционално 
подржавајућим и конструктивним вредностима односа. 

Интервенције се могу класификовати на основу њиховог фокуса. Основна 
подела је на интервенције које се усредсређују на мењање аспеката доживљавања и 
понашања родитеља, и оних које се усмеравају на промену аспеката доживљавања 
и понашања деце. Многе интервенције су усмерене и на родитеље и на децу.

Рад са родитељима мале деце пројектован је тако да смањује излагање 
деце ризицима, док терапијски рад са старијом децом има за циљ да третира и 
модификује проблематично друштвено понашање детета које се већ развило у 
одговор на продужену изложеност високоризичној средини и односима. 
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Рад који се директно односи на квалитет интеракција родитељ-дете обухвата 
технике као што је обука у родитељским вештинама, програми за едукацију 
родитеља, програми за модификацију понашања и измену родитељских перцепција 
о деци. Родитељи се могу научити функцији рефлексије како би побољшали 
разумевање себе и друштва, и били у стању да се боље усредсреде на ментална 
стања своје деце. На пример, злоупотребљавајућим родитељима се може помоћи 
да се усредсреде и измене своје обрасце лоше комуникације, посебно у области 
емоција.

Директан рад са децом има за циљ да побољша њихову социјалну и емоционалну 
компетентност и понашање. Терапија игром, психотерапија, терапија музиком, 
групни рад – могу помоћи деци да побољшају емоционално разумевање себе 
самих и других особа тиме што ће им се пружити прилике да препознају и именују 
осећања, да размисле о мотивацији и поступцима, и да размисле о прошлим и 
садашњим односима и начину на који они делују на осећања и понашање. Деци 
треба помоћи да истраже измешана и хаотична осећања. Циљ је да се деци помогне 
да разумеју, савладају и изађу на крај са конфликтним и разноликим осећањима, 
перспективама других људи и односом између осећања и понашања.

У раду са децом, као и са родитељима, корисне су и когнитивно-бихејвиоралне 
технике које уче особе како да конструктивније реагују на тешке, унесрећујуће 
или проблематичне ситуације. Когнитивна обрада и неискривљено ментално 
представљање негативних животних искустава делују као заштитни механизам. 

 Патриша Критенден сугерише да би практичари требало да спроводе и 
планирају своје интервенције и третмане водећи рачуна о развојном редоследу 
(8) Током третмана деца би требало да пролазе кроз неке или све од следећих 
развојних фаза:

•  Отпочети са техникама емоционалне и материјалне подршке како би 
се одржала доступност, развило поверење, брижност, прихватање, 
емпатија, сузбила анксиозност, смањили стресори, повећала сигурност. 
Резилијентности које се овим техникама унапређују су само-вредност и 
самопоштовање. 

•  Технике у другој фази по карактеру су семантичке, когнитивне и 
интерпретативне. Овим техникама се дефинишу, препознају, именују, 
разумеју и разликују осећања и понашања са циљем да се њима боље 
управља, да се побољша рефлексивна функција и развију позитивни 
когнитивни процеси. Рефлексивност помаже појединцима да схвате смисао 
властитог доживљавања. Резилијентности које се на овај начин унапређују 
су саморазумевање, рефлексивност и социјално разумевање.
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•  Интервенције у трећој фази укључују оне које се заснивају на бихејвиоралним 
принципима и циљ им је да се понашање промени, да се ствари обављају 
на други начин, боље или вештије. Резилијентности које се на тај начин 
унапређују су ефикасност и интерперсонална компетентност.

•  Најзад, интервенције у последњој фази намењене су деци чије основне 
развојне потребе почињу да бивају задовољене, што им омогућава да усмере 
своје способности ка рационалном размишљању и поступцима, односно, да 
буду у стању слободно да одаберу понашање и ток деловања без одбрамбеног 
искривљавања. Резилијентност која се тиме унапређује је аутономија, 
укључујући способност за планирање и савладавање проблема. 

Број могућих интервенција је немерљив, али у основи свих њих стоје покушаји 
да се побољшају самопоштовање, интерперсонална компетентност, поуздање, 
флексибилност у понашању и емоционално разумевање себе и других путем 
побољшаних когнитивних представа и обраде. 
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1.3  ПРЕПОЗНАВАЊЕ И РАНА 
ДИЈАГНОСТИКА ХИПЕРКИНЕТСКОГ 
ПОРЕМЕЋАЈА: ДИФЕРЕНЦИЈАЛНО-
-ДИЈАГНОСТИЧКИ АСПЕКТ

Анета Лакић, 
Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину, Београд

Резиме: Рана дијагностика хиперкинетског синдрома у примарној здравственој 
заштити базира се, пре свега, на доброј диференцијално-дијагностичкој 
дистинкцији, при чему треба обратити посебну пажњу на поремећаје који 
„на први поглед“ личе на хиперкинетски поремећај, а у основи то нису. То се 
односи на тзв. „немирно дете” а посебно на поремећај понашања. У раду су дате 
главне диференцијално-дијагностичке дистинкције у односу на ова два облика 
бихевиоралних испољавања.

Нова времена доносе нова сазнања и нове дилеме, иако се у основи може рећи 
да сва бивствовања и испољавања постоје „откад је света и века”.

Фокусирање интереса, последњих десетак година у нашој средини, на 
хиперкинетски поремећај (1, 2, 3, 4, 5, 6), отворило је нека старо-нова питања и 
недоумице.

Као почетни основни проблем се поставља, још увек недовољно инкорпорирана 
у свест (и то како лаичке тако и стручне јавности) чињеница да је хиперкинетски 
поремећај медицинско стање које има своју јасно дефинисану клиничку слику, 
биолошку основу, ток и терапијски приступ.

Тенденција изједначавања симптома хиперкинетског поремећаја са тзв. 
„немирним“ дететом је само израз сличности „на први“ (површни) поглед и 
најчешће је резултат, свесне или несвесне, негације постојања клиничког ентитета  
хиперкинетског поремећаја.

Са друге стране, термин „хиперактиван“ је поприлично модеран и широко 
распрострањен тако да га, пре свега родитељи а и неки стручњаци, често користе 
да означе дете које је једноставно физички активније – „живо“, пре свега од својих 
родитеља а и осталих одраслих у околини, а да заправо нема друге карактеристике 
(симптоме) хиперкинетског поремећаја. 

Када се говори о диференцијалној дијагнози између хиперкинетског 
поремећаја и поремећаја понашања (7, 8) ситуација је умногоме комплекснија. То се 
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пре свега односи на чињеницу да многа деца која имају хиперкинетски поремећај 
могу испољавати понашања која личе на симптоме поремећаја понашања, а нису 
поремећај понашања. Али исто тако треба рећи да је у једном броју случајева 
хиперкинетски поремећај удружен са поремећајем понашања (коморбидитет).

Управо зато је неопходно јасно дефинисати основна клиничка испољавања 
и дијагностичке критеријуме за хиперкинетски поремећај, јер то је основ за 
препознавање, рану дијагностику и адекватан третман.

Хиперкинетски поремећај

Хиперкинетски поремећај (1) Attention deffi  cite hyperactivity disorder (ADHD) 
(2) означава клинички ентитет који је синдром а чији су кардинални симптоми: 
хиперактивност, поремећај пажње и импулсивност. Заправо то је синдром 
поремећаја пажње, хиперактивности, импулсивности али и других дефицита 
егзекутивних функција. Он укључује оштећену способност „да се планира свој 
рад и изврши свој план“ (8). 

Ови симптоми морају бити изражени у том степену и обиму (свепрожимајући) 
да доводе до значајних тешкоћа у функционисању у различитим доменима 
свакодневног живота (кућа, школа, посао, социјални односи...). Поремећај се 
јавља рано у детињству, (око 3. до 4. године живота), траје дуго уз варијације у 
степену и изражености појединих симптома и о њему се говори као о хроничном 
поремећају.

Епидемиолошки подаци  говоре да 5–20% деце у свету има овај поремећај. 
Преваленца је виша код деце основношколског узраста (3-10%) него код 
адолесцената. Заступљеност поремећаја у односу на пол је 3:1 „у корист“ дечака.

Клиничка слика

Доминантни симптом у клиничкој слици (5,6) је претерана, дезорганизована 
активност. То су деца која су стално у покрету, „не могу да се скрасе”; док седе 
врпоље се, дирају друге особе, додирују и узимају ствари око себе. Делују као 
да имају вишак енергије са којом не знају шта ће. „Безглаво”’ се упуштају у 
разне активности, делују као да су „без страха” али су због тога код њих много 
чешћа акцидентална повређивања. Раздражљиви су, импулсивно реагују, тешко 
подносе осујећења (хоће све и одмах) што је узрок честих сукоба са вршњацима. 
Са поласком у школу постаје упадљив, (поред хиперактивности) и поремећај 
пажње у смислу хипервигилности и хипотенацитета („летећа” пажња). У једној 
структурираној и организованој ситуацији каква је у школи и која захтева висок 
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степен самоконтроле, постаје упадљив недостатак истрајности у активностима које 
захтевају дуже когнитивно ангажовање. Последица тога су отежано савладавање 
предвиђеног школског градива: због тешкоћа концентрације, „брзоплетости” 
и погрешног закључивања је и следствено слаб успех у школи. У односима са 
одраслима карактеристично је понашање без уобичајене социјалне дистанце 
(дезинхибисано), па често ова деца од стране старијих (васпитача, учитеља, 
наставника) бивају схваћена као безобразна и неваспитана. Генерално гледано 
ова деца су детињаста, мање зрела. Због постојећих тешкоћа у функционисању 
и реакцијама околине на њих (неприхваћеност, кажњавање, обележавање, 
одбацивање) често се код ове деце развија низ емоционалних проблема као 
што су преосетљивост, несигурност, депресивност или поремећај понашања. 

Ток и прогноза

Истраживања показују да у више од половине деце, која имају АДХД, овај 
поремећај перзистира и у току адолесценције и у одраслом добу.

Етиологија 

Иако се говори у мултифакторијелно условљеној етиологији (5,6,9) ипак, данас 
се сматра се да је најзначајнији поремећај у АДХД, поремећај виших кортикалних 
функција (егзекутивне функције, „селф“ регулација, узбуђеност и мотивација) 
изазван дисфункцијом у метаболизму и неуротрансмисији катехоламина у 
префронталном (орбиталном и предњем цингулатном) кортексу и са њим 
повезаним субкортикалним структурама (базалне ганглије). Ове више кортикалне 
функције су инхибиторне, планирају циљану контролу процеса когнитивног 
система који управља акцијом и понашањем. Оне имају улогу у одржавању 
будности, одржавању и јачању пажње, инхибицији неодговарајућих акција и 
прилагођавању стратегија одговора када су грешке начињене или се околности 
мењају. То значи да је хиперкинетски поремећај биолошки а не психолошки 
условљен.

Дијагностика

Природа самог поремећаја (манифестације, коморбидитет) условљава 
комплексност процене и следствене дијагностике. Поуздана дијагноза зависи од 
целовитог испуњења три критеријума :
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1.  Коришћење експлицитних критеријума за дијагнозу користећи ИКБ-10 или 
DSM – IV – TR.

Процена понашања увек има субјективну ноту па је коришћење специфичних 
скала за процену понашања као што је Conners Rating Scale представља једноставан 
а валидан начин за сакупљање описа понашања детета од стране различитих 
информатора (дете, родитељи, учитељи). 

2.  Обједињавања информација у вези дететових симптома из више од једне 
ситуације. 

Добра процена захтева добро упознавање са подацима из личне анамнезе 
детета и неопходно је објединити све податке, од више различитих информатора 
који тек обједињени дају слику понашања детета кроз време и различите 
ситуације. 

3.  Трагање за коегзистирајућим стањима која би могла да отежају дијагностику 
или компликују третман.

Допунска испитивања (психолошко тестирање, одређивање IQ...) су битна у 
утврђивању евентуалних других фактора који би могли имати утицаја на испољену 
проблематику. 

Поремећај понашања

Поремећај понашања (7,8) представља знатно одступање од узрасно 
и средински прихватљивих норми понашања. Карактерише га присуство 
понављаних и трајних (најмање 6 месеци) образаца антисоцијалног, агресивног 
и изазивачког понашања. У односу на интерперсоналне односе деце која имају 
поремећај понашања разликују се три категорије овог поремећаја: социјализовани 
поремећај понашања, поремећај понашања ограничен на породичну средину, 
несоцијализовани поремећај понашања.

Клиничка слика

Поремећај се може испољити као стално присутна изражена непослушност, 
чести и тешки напади беса, лагање, бежање из школе, бежање од куће, крађе, 
подметање пожара, жестока деструктивност према имовини, сталне туче или 
застрашивања, суровост и насиље према другим људима и животињама.
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Табела 1. – Диференцијална дијагноза АДХД и поремећаја понашања

АДХД

ПОРМЕЋАЈ ПОНАШАЊА

СОЦИЈАЛИЗОВАНИ
ОГРАНИЧЕН НА 
ПОРОДИЧНУ 
СРЕДИНУ

НЕСОЦИЈАЛИЗОАНИ

ГЛАВНИ 
СИМПТОМИ

Хиперкине-
тичност, 
поремећај 
пажње, 
импулсивност

Антисоци-
јално, 
агресивно 
понашање 

Изазивачко, 
агресивно 
понашање

Антисоцијално, 
агресивно 
понашање

Место-обухватност 
испољавања

Свепрожимајуће 
(школа, кућа, 
вршњаци)

Спољње 
окружење кућа Спољње 

окружење, кућа

Придружени 
емоционални 
проблеми

да да/не да да

Прихваћеност од 
стране вршњака не да – у групи где 

припадају да не

Свест и/или намера да 
(у)чини лоше другима не да да да

Постоји емпатија и 
саосећање да не понекад не

Понашање нарушава 
права других и доводи 
у сукоб са законом

не да

да 
(укућана)
не 
(остали)

да

Понашање се 
карактерише од 
околине као

Досадно, 
ометајуће, 
дезинхибисано, 
безобразно, 
неваспитано

Агресивно, 
опасно, 
угрожавајуће, 
насилничко

Безобразно, 
опасно

Агресивно, 
опасно, 
угрожавајуће, 
насилничко

У Табели 1 су дате главне дифренцијално-дијагностичке разлике између 
хиперкинетског поремећаја и поремећаја понашања. Овако дате релативно 
јасне границе између ова два поремећаја умногоме олакшавају рад у примарној 
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здравственој заштити, где деца која на било који начин „искачу“ од већине, 
бивају најчешће послата као „проблем“ и то обично „дијагностиковани“ 
поремећај понашања  од стране учитеља или наставника. Треба нагласити да 
препознавање хиперкинетског поремећаја, тај први корак у раној дијагностици , 
не започиње у лекарској ординацији. Манифестације поремећаја први  уочавају 
родитељи, наставници, вршњаци, околина и они први реагују. 

„Помоћ“ дата у виду диференцијалне дијагнозе између хиперкинетског 
поремећаја и поремећаја понашања (Табела 1) је од користи за оне ситуације када 
не постоји коморбидитет. Нажалост, морамо рећи да је поремећај понашања 
најчешће коморбидно стање код хиперкинетског поремећаја.

Ипак, треба знати да, при дијагностиковању првенство има хиперкинетски 
поремећај у односу на поремећај понашања (када испуњава критеријуме за то) а 
ово је значајно јер и посредно има утицај след корака у терапијском приступу.

Дијагностика у лекарској ординацији је заправо рана дијагностика и базира 
између осталог на доброј диференцијално-дијагностичкој дистинкцији. За други 
корак, правилан терапијски приступ, који је специфичан за сваки од ова два 
поремећаја, рана  правилна дијагностика је од пресудног значаја. 
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2.1  ТЕСТОВИ ЗА ГЕНЕТСКИ ЗДРАВО 
ПОТОМСТВО

Александар Крстић, 
Академија медицинских наука СЛД, Београд

Увод

Програм за генетски здраво потомство подразумева: рад генетског 
саветовалишта са планирањем генетског испитивања и скрининга породице 
и популације, неинвазивни генетски скрининг ултразвуком (у 12, 16, 20. и 22. 
гестационој недељи – ГН), испитивање раних и касних генетских биохемијских 
маркера ( у 13. и 16. ГН ), инвазивни генетски скрининг ( аспирациона биопсија 
чупица у 11. ГН, ултрарана амниоцентеза у 13–14. ГН, рана амниоцентеза у 15-20. 
ГН, кордоцентеза у 20–24. ГН, а према најновијим испитивањима, у том периоду 
може се успешно урадити и амниоцентеза и из ћелија плодове воде добити 
употребљиви цитогенетски резултати ), цитогенетски преглед добијених ћелија 
свим поменутим инвазивним техникама и примену молекуларногенетичких 
тестова за испитивање ћелија плодове воде (1, 2, 3).

Генетско саветовање (информисање)

Постоји много дефиниција генетског саветовања, али суштина свих 
јесте процес комуникације у којем се даје генетска информација. Циљеви 
генетског саветовања јесу: да пацијент, односно породица схвате медицинско-
генетске чињенице, да разумеју тип наслеђивања и ризик од поновног јављања 
болести у породици, да се понуде решења проблема, да се пружи помоћ у 
избору најбоље могућности у светлу постојећег ризика од понављања болести, 
уочавања оптерећења психолошке, социолошке и економске природе, а у оквиру 
постојећих циљева породице и њихових религиозних и етичких схватања, затим 
праћење прилагођавања породице процесу савладавања проблема и помагање 
саветодавног тима. Део овог процеса су генетски тест и скрининг. Генетски 
скрининг је вишестепени процес. Према дефиницији, то је процес постављања 
сумње на генетску болест у општој популацији, препознавање генетске болести 
или предиспозиције за генетско обољење код особа код којих је повећан ризик да 
добију дете са генетском болешћу. Иако има пуно откривених наследних болести, 
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досад је рутински скрининг уведен за само неколико њих (тридесет болести је 
могуће испитати, а једанаест се рутински у свету открива, док је код нас обавезан 
скрининг на фенилкетонурију и конгенитални хипотиреодизам) (3,4,5,6). 

Протоколи за труднице и новорођенчад

Да би се обезбедило генетски здраво потомство, код трудница је потребно да се 
примени следећи поступак (протокол): све труднице у 12. ГН треба да обаве преглед 
ултразвуком, како би се измерила нухална транслуценција (НТ), јер је увећање 
НТ индикација за контролу плодове воде и примену феталне ехокардиографије;  
пожељно је да се ураде рани генетски биохемијски маркери (у 13. ГН) и обавезно 
НТ;  труднице обавезно треба да ураде „трипл“ тест, биохемијске генетске маркере 
и НТ у 15–16. ГН;  труднице млађе од 20 година и старије од 35 година треба да 
изврше контролу плодове воде (рана амниоцентеза – РАЦ); труднице које су зачеле 
у 27. и 28. години треба да ураде контролу плодове воде (јер је у 28. ГН и после 35. 
године највећа учесталост рађања детета са Дауновим синдромом); све труднице 
треба да се подвргну ултразвучном генетском скринингу у 20. ГН, а затим да се 
одаберу труднице код којих ће бити обављени прегледи четвородимензионалним 
колор доплером у 22. ГН и феталном ехокардиографијом; код трудница код којих 
је откривена повећана НТ или које имају у породици најмање једног члана с 
урођеном маном срца треба да се у 22. ГН уради фетална ехокардиографија.

Протокол код новорођенчади

Сваком новорођенчету урадити тест на фенилкетонурију (Гатријев тест код 
нас,  а постоје и савременије методе) и конгенитални хипотиреоидизам (код нас 
TSH тест).  Новорођенче код којег се примећују знаци одступања од уобичајеног 
изгледа, малформације или сумњиви синдром треба детаљно да прегледа и испита 
клинички генетичар (дисморфолог), као и целу породицу (тражити узрок јављања 
и да ли је de novo или наслеђен облик хромозомопатије); тамо где није могућ масов-
ни скрининг, селективно треба да се уради TSH тест новорођенчету из породице 
у којој постоји поремећај функције тиреоидее код мајке, оца или члана мајчине, 
односно очеве породице (7).        

Неинвазивни генетски скрининг ултразвуком  

Неинвазивни генетски прегледи помоћу ултразвука обављају се у 11–13 одно-
сно 12, 16, 20. и 22. ГН. Рано откривање аномалија код фетуса током трудноће од 
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непроцењивог је значаја за правовремено информисање родитеља о вероватноћи 
оболевања потомка. Суштина ових скрининга трудница јесте у томе да се приме-
ном једноставних и безболних метода неинвазивне дијагностике открију феталне 
аномалије у што ранијем гестационом добу. Такође, циљ је да се на што широј 
популацији трудница изврши одабир оних код којих је заступљен већи ризик од 
рађања болесног потомка. Додатним методама, најчешће  инвазивним, то може да 
се докаже или оповргне. 

Током првог триместра трудноће ултразвуком се, према методологији Снејдерса 
(Snijders) и Николаидеса (Nicolaides), установљавају: гестациони узраст (10–14. 
ГН), дужина плода (CRL, 38-84 mm) и НТ већа од 2,2 mm. Визуелизацијом носне 
кости, доплерском анализом протока крви кроз дуктус венозус и присуства трику-
спидне регургитације може се посумњати на повећан ризик од хромозомопатија, 
генетских синдрома, мана срца плода и лошег исхода трудноће. 

Повећани ризик за развој конгениталних аномалија плода и хромозомопатија 
је индикација за примену инвазивних метода пренаталне дијагностике. Оне се 
предлажу и уз сагласност родитеља изводе у строго стерилним условима и уз кон-
тролу  ултразвуком, и притом  се уз веома мали, безначајни ризик од компликација 
узимају узорци (ткиво хориона, амнионска течност или крв фетуса), који се 
шаљу у цитогенетску лабораторију ради анализе. Једино се на основу кариотипа 
плода могу са сигурношћу искључити хромозомопатије. Једна од метода које се 
примењују у дијагностици је фетална ехокардиографија. 

Код свих фетуса код којих је скринингом урађеним у првом триместру 
трудноће утврђено задебљање НТ веће од 2,2 mm треба урадити  феталну 
ехокардиографију због високе учесталост урођених мана срца. За поједине боле-
сти, које се кариотипизацијом плода не могу искључити, а неопходна је њихова 
потврда, треба применити по плод нешкодљиву магнетску резонанцију (MR), 
урадити процену циркулације доплером или применити строго специфичне 
PCR-FISH  методе у оквиру молекуларне дијагностике. Повећањем дебљине НТ 
пропорционално се повећава и основни ризик од патолошког кариотипа плода у 
датој гестационој старости: ако је НТ 2,5–3,4 mm, патолошки кариотип се бележи 
у 3% случајева, а ако је НТ 5,5–6,4 mm, хромозомопатија се дијагностикује у 64% 
случајева. Одређивањем дебљине НТ плода у периоду 10–14. ГН и других ана-
лиза може се тачније одредити ризик за оболели плод. Убацивањем нумеричких 
вредности за ГН, НТ и старост труднице у посебан програм за обраду података 
одређује се тзв. компјутерски ризик постојања хромозомопатије (тризомије 21, 
13–15 или 18) плода. Индикација за контролу плодове воде је вредност ризика већа 
од 1 : 300 (или 1:270), док је ризик нормално од 1 : 600 до 1 : 800 (3,8).



Клиничка генетика

50

Практичан значај прегледа ултразвуком током првог триместра трудноће није 
само у откривању повећаног ризика од развоја хромозомопатија код плода, већ 
и од развоја мана срца, те је путоказ за одабир трудница које ће се подвргнути 
феталној ехокардиографији током касније трудноће (сигурни резултати код нас 
се добијају у 22. ГН). Ризик од постојања хромозомопатија може се проценити и 
до 90% сензитивности (1), што се сматра веома високом вредношћу, уз 5% лажно 
позитивних резултата.

Преглед труднице ултразвуком током другог триместра гравидитета је 
последњих година потиснут, а његов значај у откривању конгениталних аномалија 
плода занемарен, али и даље постоји потреба за њим с обзиром на то да, и поред 
велике медијске популаризације скрининга у првом триместру, многе труднице до-
лазе на преглед и после 14. ГН. Ултразвучни скрининг у другом триместру трудноће 
одликује визуелизација типичних аномалија за поједине хромозомопатије и генет-
ске синдроме. Зато је веома важно да се откривањем неког ултразвучног маркера 
типичног за неку хромозомопатију (нпр. Даунов синдром) трага и за другом, како 
би се постојећи ризик повећао и индиковало генетско испитивање плода. Радио-
лог Берил Бенасераф (Beryl Benacerraf) (9) је код трудница у 14–20. ГН уочила висо-
ку учесталост постојања Дауновог синдрома код фетуса с повећаним задебљањем 
врата ( НТ већим од 5 mm).

Испитивање генетских биохемијских маркера

Испитивање раних и касних генетских биохемијских маркера обавља се у 13. и 
16. ГН. Учесталост аномалија код фетуса је директно повезана са старошћу мајке. 
Расподела је таква да крива учесталости зависи од старости труднице са два врха: 
један „пик“ је у 28. години, због највећег броја трудница, а други, због поодмаклих 
година, између 35. до 45. године. Примећено је и да код трудница млађих од 20 го-
дина постоји повећан ризик од рађања детета са Дауновим синдромом. Грубо гле-
дано, ако је трудница  узраста између 15 и 29 година, ризик да роди дете са Дауно-
вим синдромом је 1 : 1.500; ако има 30–34 године, ризик је 1:800; ако је стара 35–39 
година, ризик је онда 1 : 270; ако има 40–44 године, ризик је 1:100; а ако има више од 
45 година, онда је ризик 1 : 50 (1,8). Истраживања обављена код нас показала су да 
је у Војводини учесталост рађања детета са Дауновим синдромом 1:734 (1,22‰) (8). 
Важно је рећи да је овај ризик у различитим популација врло сличан.  Биохемијска 
анализа серума је алтернатива за откривање трудноћа код којих постоји висок 
ризик од рађања плода који је носилац тризомије 21 или друге хромозомопатије, 
те због тога треба урадити једну од инвазивних дијагностичких метода: цитоге-
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нетско испитивање ћелија чупица, ћелија плодове воде или крви фетуса. Данас се 
при генетском саветовању води рачуна о породичној оптерећености одређеним 
болестима и о старости труднице и њеног партнера. Поред ултразвучног прегледа 
плода (НТ и други генетски маркери), узима се и крв за испитивање супстанци у 
серуму, које се називају маркерима. То су: слободни (free) и тотални (t) β-hCG (бета 
хумани хорионски гонадотропин), PAPP-A (плазма-протеин А у трудноћи, енгл. 
pregnancy-associated plasma protein), AFP (алфа-фетопротеин), uE3 (неконјуговани 
естриол) и InhA (инхибин А). Поменути серумски маркери код трудница служе 
за одређивање ризика од рађања плода са Дауновим синдромом (тризомија 21; 
учесталост од 1 : 600 до 1 : 1.000), Едвардсовим синдромом (тризомија 18; учеста-
лост 1:3.000–6.000), Патауовим синдромом (тризомија 13–15; учесталост 1:5.000) 
и оштећењима неуралне тубе (spina bifi da aperta; учесталости 1:1.300 живорођене 
деце у САД). Постојање Дауновог синдрома се у првом триместру трудноће огледа 
у повећању вредности hCG у серуму и НТ, као и у смањењу вредности PAPP-A. У 
другом триместру у серуму труднице се бележе повишени нивои hCG, β-hCG и 
InhA, а снижени нивои AFP и uE3. Све вредности се стати стички изражавају у 
тзв. MoM вредностима (енгл. multiples of the median value) (10).

Инвaзивни генетски скрининг

У инвазивна генетска испитивања убрајају се: аспирациона биопсија чупица (у 
11. ГН), ултрарана амниоцентеза (у 13. ГН), рана амниоцентеза (у 15–20. ГН) и кор-
доцентеза (у 20–24. ГН). Најчешћи инвазивни поступак код нас је испитивање пло-
дове воде – РАЦ, које се ради између 15. и 20. ГН (ретко се врши и ултрарана у 13. и 
14. ГН). Поступак се обавља на клиникама, гинеколошким одељењима болница и 
у амбулантним условима, а изводи га искусни гинеколог- акушер који уз контролу  
ултразвука узима 8-20 ml плодове воде. Узорак се затим преноси до цитогенетске 
лабораторије у термосима на температури тела, али може да се пошаље и поштом 
ако се не очекује повишење температуре преко 38°C (јер тада ћелије угину ). Опас-
ност од компликација је веома мала (0,5–1%) када поступак врши добро обучена 
особа. Други поступак који се код нас често изводи је кордоцентеза (вађење крви 
из пупчаника ), која се обавља код трудница  између 19. и 24. ГН. Губитак плода се 
бележи у 1–3% случајева. Ова интервенција се у нашој земљи врши у малом броју 
установа. Трећа метода узимања узорака плода је: аспирациона биопсија чупица 
(CVS), која се код нас веома ретко врши, и то најчешће због одређивања пола. 
Врши се код обољења у којима  пол одређује генетско оптерећење, што је и етички 
оправдано, а и онда када је ризик за добијање хромозомопатија висок. Губитак 
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плода се бележи у 2-3% случајева, а често се изгуби плод који је носилац аномалије. 
Неретко треба понављати, односно урадити и РАЦ, јер се добије тзв. мозаик, па је 
потребно искључити лажни мозаицизам (1,11).

Цитогенетика и молекуларна генетика ћелија плода

Ћелије добијене аспирационом биопсијом чупица, плодове воде добијене ам-
ниоцентезом и крви фетуса добијене кордоцентезом испитују се цитогенетским 
и молекуларногенетским методама и техникама (1,12).

Плодова вода обилује вијабилним ћелијама које је плод одбацио. Неке од њих, 
као цитотрофобласти и фибробласти, лако се гаје у условима in vitro у култури. 
Коришћењем посебних хранљивих подлога ћелијама је у условима in vitro омогућено 
да расту, да се развијају и деле. Када достигну довољан број у деоби, заустављају се 
колхицином, препарирају и анализирају различитим цитогенетским техникама. Кла-
сична цитогенетска техника представља прво слово азбуке у цитогенетици и с њом 
почиње свака цитогенетска анализа.Ћелијска суспензија нанесена на чиста пред-
метна стакла и обојена Гимза бојом садржи бројне метафазе, које се анализирају на 
микроскопу при увеличању 1.000–1.400 пута. Класичном техником добијају се по-
даци о броју хромозома и њиховој морфологији. Структура хромозома се најчешће 
испитује техником Г-трака (1). Иако се комбинацијом ове две технике може прециз-
но проценити који су хромозоми у реаранжману, увек остаје велика дилема да ли 
је реаранжман потпуно балансиран или постоје делеције гена на местима прекида 
хромозома. Посебан проблем представља интерпретација реаранжмана у пренаталној 
дијагностици. Сматра се да готово сваки балансирани реаранжман кроз неколико 
генерација може да постане небалансиран и да садржи мањак или вишак генетског 
материјала. У таквим случајевима потребне су примена савремених техника молеку-
ларне цитогенетике и анализа целовитости гена флуоресцентном хибридизацијом in 
situ (FISH) или PCR методом. За обе методе потребне су циљне ДНК пробе и додатно 
време да се уради анализа. FISH се примењује више од 15 година. Искуства у свету су 
показала да FISH, колико год био драгоцен у разјашњавању статуса циљног гена, ипак 
даје информацију само о анализираном гену. Петнаестогодишњеискуство у свету је 
показало да је најсигурнија анализа генома уцелини тзв. multicolour FISH или његова 
варијанта M-band (multicolour banding). Комбинацијом флуоресцентних ДНК бојења и 
компјутерског програма који очитава интензитет флуоресценције могуће је сагледати 
најфиније реаранжмане у читавом геному. Ова технологија је савремена, али и скупа. 
Захваљујући међународној сарадњи и пројектима, доступна је и нама за случајеве када 
је резолуција класичних метода недовољна да се да јасан закључак.
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Анализа ДНК-моногенска обољења

Моногенска обољења настају као последица мутација у појединачним генима. 
То су индивидуално врло ретке болести, с учесталошћу од 1:500 до 1:50.000, али 
су као група врло бројне. Према подацима из литературе, данас је познато више 
од 20.000 моногенских обољења, од којих се већина испољава у дечјем узрасту 
и значајно скраћује животни век болесника. Захваљујући познавању  секвенце 
људског генома, све већи број гена одговорних за клиничко испољавање болести 
је могуће испитивати анализом ДНК молекула.

Индикације за молекуларну дијагностику

Улога генетског саветовалишта је веома велика у испитивању породица с 
наследним болестима. Током генетског саветовања заинтересоване породице (или 
особе) могу добити информацију о ризику за наслеђивање болести и могућностима 
њиховог дијагностиковања. Том приликом дају сагласност за извођење 
молекуларних анализа ради потврде клиничке дијагнозе, пресимптоматске 
дијагностике, откривања хетерозиготних носилаца и пренаталне дијагностике.

Потврда клиничке дијагнозе

Анализе молекула ДНК у дијагностичке сврхе су безбедније за болесника и 
прецизније у поређењу са другим дијагностичким техникама. Тако се клинич-
ка дијагноза Дишенове (Duchenne) мишићне дистрофије некада потврђивала 
биопсијом мишића, болним и недовољно прецизним поступком, док се данас за-
снива на узимању узорка крви за ДНК анализе. Анализе ДНК се могу вршити у 
било којем узрасту болесника, а често су значајне и за остале чланове породице. 
За дијагностиковање болести на молекуларном нивоу некада је потребно приме-
нити неколико различитих техника, као код Енџелмановог (Angelman) синдрома, 
које могу да потврде, али не увек и да искључе дијагнозу. Откривање мутације код 
пробанда је у највећем броју случајева неопходно за сва даља испитивања у окви-
ру ризичне породице, од откривања носилаца мутације до пренаталне дијагнозе. 
Због тога је у свим породицама у којима постоји сумња на неку наследну болест 
од пресудног значаја узимање узорка крви пробанда и изолација ДНК молекула, 
као и у ситуацијама када молекуларна дијагностика тог обољења тренутно није 
могућа. За болести с касним почетком, као што је Хантингтонова (Huntington) бо-
лест, анализа ДНК је индикована само када испитивана особа има клиничке сим-
птоме, с обзиром на чињеницу да постоје строги протоколи за пресимптоматско 
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испитивање. Када се молекуларне анализе врше ради потврде клиничке дијагнозе 
код оболелог детета или одрасле особе, након добијања резултата је неопходно да 
се у оквиру генетског саветовалишта пацијенту или његовим родитељима пруже 
све потребне информације о анализи и њеним могућим импликацијама – генетич-
ким и клиничким (потврда клиничке дијагнозе наследне болести може значити да 
су и млађа браћа и сестре у ризику да оболе).

Пресимптоматско испитивање

Ове анализе се обављају код особа без симптома које имају „позитивну“ 
породичну анамнезу за наследне болести.

Откривање хетерозиготних носилаца

Откривање носилаца мутираног гена у ризичним породицама или 
популацијама има пресудан значај у превенцији наследних болести. У случају 
„позитивне“ породичне анамнезе, овај тип анализа се саветује у време када 
пацијенти сами могу да одлуче да ли уопште желе да знају свој статус носиоца. 
За неке аутозомно рецесивне болести, као што је цистична фиброза, браћа и 
сестре оболелих особа се јављају за утврђивање статуса носиоца тек када изаберу 
партнера и планирају потомство. Ако се хетерозиготност потврди, неопходно је 
да се и партнер подвргне испитивањима, с обзиром на чињеницу да плод може 
да оболи само ако су оба родитеља носиоци мутираног гена. Исти став важи и за 
друге аутозомно рецесивне болести, када је индикована пренатална дијагноза. 

Пренатална дијагностика

Пренатална дијагностика је индикована у породицама у којима постоји ризик 
од оболевања од наследних болести с лошом прогнозом, за које засад не постоји 
могућност лечења. Молекуларне пренаталне анализе су циљане и односе се само 
на болест за коју постоји ризик. Оба родитеља морају бити упозната с ризиком од 
губитка детета приликом узимања ткива фетуса.

Скрининг новорођенчади

У последње време се молекуларногенетске анализе примењују при скринингу 
новорођене деце, нарочито у развијеним земљама (фенилкетонурија, цистична 
фиброза, конгенитална адренална хиперплазија, хомоцистинурија, галактоземија 
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и друге). На овај начин се откривају деца код које је заступљен висок ризик од 
оболевања од одређених наследних болести, што омогућава благовремену примену 
третмана.

Закључак

Савремена медицинска генетика је део превентивне медицине. Њен напре-
дак је веома брз, тако да познавање и оног што се код нас ради на добијању ге-
нетски здравог потомства често није доступно већем броју лекара, а поготову не 
популацији становништва која треба да користи усвојене методе да би добили децу 
која су генетски здрава. То је утолико више важно, јер је природни прираштај у ве-
ликом делу наше земље негативан. Зато је познавање неинвазивних и инвазивних 
тестова за испитивање генетског здравља потомства веома значајно, те је потребно 
да се с овом проблематиком упозна што већи број лекара. Применом тестова за 
генетско здравље обезбеђује се здраво потомство, али и врло често спречава да се, 
услед незнања, уклоне здрави плодови или направе пропусти, те дозволи рађање 
деце с хромозомопатијама. Примена родословља, клинички преглед труднице, 
детаљан преглед плода ултразвуком, утврђивање нухалне транслуценције и геста-
ционог узраста, рани и касни биохемијски скрининг, примена инвазивних техника 
генетског испитивања плода, коришћење четвородимензионалног колор доплера 
и феталне ехокардиографије чине савремени приступ у пренаталној дијагностици 
и основ превенције рађања деце са генетским оштећењима. Биохемијским скри-
нингом и ултразвучним прегледом може се  у чак 90% случајева поставити сумња 
на хромозомску аномалију, али се једино на основу налаза цитогенетске анализе 
ћелија плода може поставити дијагноза са скоро стопостотном тачношћу.
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2.2  КЛИНИЧКА ГЕНЕТИКА У ПРАКСИ  
ПЕДИЈАТРА

Јадранка Јовановић-Привродски
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад

Посматрајући инциденцију наследних болести и конгениталних аномалија 
која се креће око 79/1000 живорођених као и узимајући у обзир свакодневна 
открића на пољу генетике која уносе нова сазнања у етиологију, а самим тим у 
третман и преветиву у медицини,  све се више намеће чињеница да сваки лекар 
мора да зна основе клиничке генетике како би  адекватно спроводио третман 
болести и приступио превентиви .

За педијатра је ово неопходност, јер се највећи број наследних болести и 
аномалија испољавају у дечјем узрасту.

Педијатар је један  од првих у низу који се сусреће са  конгениталним 
аномалијама тј. дефектима на рођењу које се најчешће могу сматрати  клиничким 
еквивалентом наследних болести (мада се дефекти на рођењу  могу јавити  и због 
других етиолошких фактора), те сноси и највећу одговорност за дијагнозу, а самим 
тим и лечење наследних болести и конгениталних аномалија (1).

Педијатријска пракса и клиничка генетика

Клиничка евалуација сваког детета почиње са добро узетом анамнезом и 
физичким прегледом који утичу на одређивање лабораторијских тестова. За 
дијагностику наследних болести је изузетно значајна евалуација дисморфичног 
детета.

Евалуација дисморфичног детета

Физички преглед дисморфичног детета укључује  идентификацију  великих 
конгениталних аномалија, минор малформација и развојних  поремећаја који су 
козметски или функционално несигнификатни. При  овоме је неопходно познавање 
класификације конгениталних аномалија (аномалије облика, структуре, или 
функције које су присутне на рођењу). Веома је битно да ли ће се нека аномалија 
класификовати као малформација, деформација, дисрупција  или дисплазија.
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Малформације су морфолошке абнормалности органа или делова тела које 
се јављају због ненормалног развоја јединке. Настају у периоду органогенезе, тзв. 
ембриопатије од 3. до 8. недеље интраутериног развоја јединке.

Деформација је измена у позицији делова тела или облика изазвана 
менахичким утицајем (ишчашење кука, деформитет зглобова, итд). Јавља се у око 
2% новорођенчади, а настаје после периода органогенезе.

Дисрупција (разарање) настаје услед деструктивних процеса који мењају 
већ нормално формирану структуру услед механичких, васкуларних, хемијских 
фактора. 

Дисплазија је дезорганизација ћелијске структуре у ткивима (хемангиоми, 
флеке боје кафе итд).

Након утврђивања о коме се типу конгениталних аномалија ради  неопходно је 
утврдити  да ли је дијагностикована једна или више  аномалија  и да ли су аномалије 
везане са секвенцу или асоцијацију   или представљају  препознатљиви синдром. 

Синдром је скуп више абнормалности. Код неких сидрома етиологија је 
заједничка, а код неких није.

Асоцијације су удруженост више аномалија код којих се не може доказати 
заједнички узрок.

Дијагностика минор аномалија је значајна, јер је примећено да се јављају 
удружене са мајор аномалијама, те да присуствно више од 2 минор малформације 
може значити присуство и мајор аномалије (2).

Минор аномалије су честе у популацији  а чине их  мале аномалије као што 
су: епикантус, хипертелоризам, линија 4 прста, клинодактилија 5 прста итд. и 
релативно су честе у популацији. У свакодневној пракси се користи ММС (минор 
малформациони скор).

Конгениталне аномалије су најчешћи узроци морталитета у новорођеначком и 
одојчадском  периоду те је важно знати да добро узета фотографија за време живота, 
али исто тако и са аутопсије  може одиграти велику улогу у постављању тачне дијагнозе, 
а касније при планирању потомства за израчунавање рекуретног ризика.

За постављање дијагнозе код дисморфичног детета могу да нам послуже 
бројни компјутерски програми са диференцијалним дијагнозама при чему треба 
знати да се све наследне болести деле  у три групе (2, 3).   

Класификација наследних болести

1. Моногенске болести су  узроковане мутацијом једног гена. Инциденција 
је око 2% целокупне популације. Мутација гена може бити присутна само у 
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једном хромозомском пару, или на оба хромозомска пара али исто тако и у 
митохондријалној ДНК. Зависно од тога да ли је ген локализован на аутосомном 
или полном хромозому постоје следећи типови наслеђивања:

Неке аутозомно-доминантне болести: неурофиброматоза, Хантингтонова 
хореа, Марфанов синдром, ахондроплазија, Шарко-Мари-Тут-ова болест тип 1, 
туберозна склероза, хередитарна сфероцитоза.

Неке аутозомно-рецесивне болести: цистична фиброза, таласемија, Теј-Сакс-
ова болест, Вилсонова болест, галактоземија, фенилкетонурија, Фанконијева 
анемија, конгенитална адренална хиперплазија 

Неке X везане доминантне болести: витамин Д резистетни рахитис,  Ретов 
синдром 

Неке X везане рецесивне болести: хемофилија А и Б, мишићна дистрофија-тип 
Дишен, агамаглобулинемија Брутон, слепило за боје, синдром фрагилног X

Неке Y везане наследне болести: азоспермија
Неке митохондријалне болести: Леберова оптичка атрофија, глувоћа, 

Паркинсоновна болест (један од начина наслеђивања), миоклонична епилепсија 
– неки облици

2. Хромозомски поремећаји су узроковани вишком или мањком хромозома 
(нумеричке хромозомске аномалије), односно хромозомског сегмента. (структурне 
хромозомске аномалије). 

Најчешћи хромозомски поремећаји

Трисомија 21 (Даунов синдром, ДС), инциденција 1/680
Карактеристичне црте лица: епикантус, хипертелоризам, заравњен корен носа, 

Брашфилдове мрље, протрузија језика, мале ушке лошије формиране, заравњен 
окципит, линија четири прста и каракетристични дерматоглифи. У новорођенчаком 
периоду може постојати хипотонија, дуготрајна хипербилирубинемија, 
леукемоидна рекација, срчана мана, атрезија ануса, осим карактеристичних црта 
лица постоји ментална ретардација, кратка статуа, аутоимуне абнормалности и 
губитак слуха.

Трисомија 13 (Патау синдром, ПС), инциденција је око 1/5000
Новорођенчад са трисомијом 13 имају аномалије мозга, централни или 

унилатаралан расцеп лица, микрофталмију или анофталмију, дефекте коже на 
косматом делу главе, колобом, катаракту, омфалокелу, срчану ману, полидактилију, 
аномалију урогениталног система, абнормалне дерматоглифе, а присутна је и 
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ментална ретардација. Умиру убрзо по рођењу, а мозаични облици до краја прве 
године.

Трисомија 18 (Едвардс-ов синдром, ЕС), инциденција је око 1/ 8000
Новорођенчад имају мало лице, истурен окципит, мале ушке, микроцефалију, 

хипертелоризам, епикантус, микрофталмус, промене на екстермитетима, стиснуту 
шаку и типичан положај прстију где други прст лежи преко трећега, пети преко 
четвртог, парцијална синдактилија, пес калканеовалгус, тешке срчане мане. 
Углавном умиру у новорођеначком периоду, а само 10% преживи 2. годину.

Клинефелтеров синдром (КС), инциденција је 1/1000. 
Соматски развој дечака је нормалан до 4 године. То су дечаци са малим 

(до 3 цм) тврдим тестисима (као сталан налаз), који имају проблема у школи, 
касније психички и емоционално сазревају, осетљиви су и рањиви.У адултном 
добу то су евнухоидне особе са гинекомастијом и слабом мускулатуром. Може 
постојати блага ментална ретардација која се посебно одражава у сфери говорног 
изражавања. Готово сви мушкарци са КС су стерилни.

Двоструки Y синдром, инциденција 1/1000.
Постоје минор аномалије, лоше развијене ушке, пектус инфундибули-

форме, клинодактилија петог прста, ингвинална хернија. Такође постоји рана 
деликвенција која се испољава већ у 5-6. години лажима, малим крађама, сукоби-
ма у школи и са родитељима. То је особа са асоцијалним понашањем која се слабо 
социјално уклапа, али која се адекватним васпитањем може правилно усмерити. 
То су особе са виском статуом и са нормалном фертилношћу.

47, XXX синдром (Трисомија X), инциденција 0,8/1000
Уочљив епикантус, хипетелоризам, клинодактилија петог прста, виша статуа 

и блага ретардираност, чешће склоне психотичним реакцијама. Мали број има 
присуство радиоулнарне синостозе, олигоменореју и превремену менопаузу. 
Постоји ризик од психијатријских проблема специјално шизофреније те се 
често откивају у психијатријским установама. Већина ових особа рађа децу са 
нормалним кариотипом.

Тарнеров синдром (ТС), инциденција 1/2500.
Клиничке карактеристике: широк врат са ниском линијом косе, абнормалним 

положајем ушки, високим непцем, штитастим грудним кошем, лимфедемом стопа-
ла и шака који углавном нестају у првој години живота, срчаном маном (најчешће 
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коарктација аорте), ниска статуа, са аменорејом и недостатком секундарних пол-
них карактеристика због оваријума облика везивних трака.

Делеција 5p-. Инциденција 1:30.000 до 50.000 и већина је женског пола. Кли-
ничке карактеристике: ПМ нешто нижа, микроцефалија, округло лице, дебели 
образи, епикантус, угнут корен носа, мијаукав плач који се губи у одојчадском 
периоду, те уколико се не препознају у том периоду онда их је тешко касније пре-
познати, али имају менталну ретардацију.

Делеција 4p- синдром (Волфов синдром) ПМ око 2000 гр избочено чело, 
епикантус, хипертелоризам, избочено чело, птоза капака, кратак врат, размакнуте 
брадавице, хернија, микроцефалија, риме окули антимонголоидно постављене, 
постојање аномалија на унутрашњим органима (бубрези, срце) које су веома честе. 
Могућ је и расцеп непца и вучја чељуст као и абормалности гениталија.

Прадер-Вили синдром. Микроделеција 15 хромозома се у 60% случајева може 
открити FISH методом. Клиничка слика Прадер Вилијевог синдрома се открива 
после рођења у одојчадском периоду са хипотонијом, а касније са гојазношћу, 
малим шакама и стопалима, пламено црвеном косом, застојем у развоју.

Милер-Дикеров синдром који се јавља код делеције 17p13.3 са клиничком 
сликом која укључује лисенцефалију, дисморфизам микроцефалију и рану смрт.

3. Мултифакторски поремећаји настају услед присуства већег броја гена 
(полигенска основа) уз постојање прага на који делује као окидач неки од фактора 
спољашње средине током живота. Болест се чешће појављује у једној породици 
него у другој. Осим болести и неке особине се могу овим типом наслеђивати. 
Мултифакторске болести се не наслеђују по менделијанском типу. Наследност је 
и до 60%. Око 5% у педијатријској популацији и око 60% у целокупној популацији 
везано је за мултифакторско наслеђивање. 

Неке мултифакторски наследне болести: инсулин зависни дијабетес, инсулин 
независни дијабетес.

За дијагнозу наследних болести  неопходно је коришћење специфичних  
тестова. Постоје три групе генетских тестова: циотогенетски тестови, ДНК 
тестови, и тестови за метаболичке болести (4, 5).

Генетски тестови у пракси

Цитогенетски тестови: анализа кариотипа (скуп свих хромозома у једној 
ћелији са описом њиховог броја и морфологијом).
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Флуоресцнетна ин ситу хибридизација (FISH) је техника за одређивање броја 
или организације хромозома, или хромозомских региона (резултати се добијају 
брзо).

PCR (Polimerase Chain Reaction) детекција гена путем ланчане реакције 
полимеразе ДНК која омогућава брзу и прецизну дијагностику  наследних 
обољења. (захтева малу количину материјала)

Превентивни аспект рада у клиничкој генетици се огледа путем служби 
генетског саветовалишта. Код породица где је дијагностикована наследна болест, 
се одвија у генетском саветовалшту (6, 7).

Генетско саветовалиште

Генетско саветовалиште је место где се породицама са ризиком од неког 
обољења даје генетичка информација односно предочава болест са својом 
прогнозом, тип наслеђивања, вероватноћа да ће потомство имати одређену болест 
и информацију пацијент о могућностима тј. мерама  и поступцима за спречавање 
јављања код потомства (планирање здравог потомства) и израчунавање рекуретног 
ризика коришћењем метода пренaталне дијганостике. Давање генетичке 
информације се одвија путем 4 стадијума:

1. Постављање праве дијагнозе. 
2. Утврђивање типа наслеђивања и утврђивање ризика при чему ризик мора 

бити квантификован и квалификован. 
Квалификација ризика укључује давање информације о типу  појаве , 

клиничким карактеристика обољења, могућности дугорочног оптерећења који  
утичу на квалитет живота.

Квантификација ризика је нумеричка вредност ризика  појаве.
3. Разматрање могућности превенције и мере превенције.
Разматра се са пацијентима  могућност превенције и могућност пренаталне 

дијагнозе. Да ли се и са каквом тачношћу може превенирати и пренатално утврдити 
обољење, уз  какве интервецније и ризике који оне носе, као и која је висина ризика 
интервенције .

4. Комуникација и разговор са пацијентима са подршком.
Генетичко саветовање треба да је  без принуде, да се даје информација на 

основу које појединац мора  да донесе сопствену одлуку  заснованој на правој 
разумљивој информацији о ризицима и могућностима превенције и методама 
пренаталне дијагностике.



Јадранка Јовановић-Привродски

Општи педијатар у рутинској пракси, осим детаљног физичког прегледа, уз 
знање која има, треба да консултује генетску службу, тј. педијатра-генетичара. 
Педијатри генетичари су едуковани за идентификацију узрока наследних болести,  
они  сугеришу који генетски тест урадити за постављења тачне дијагнозе, али 
исто тако и превентивно делују при планирању потомства кроз рад у генетском 
саветовалишту. Они су укључени у праћење стања деце са наследном болешћу као  
и у решавање проблема  који се јављају у породицима са наследном болешћу. 

ЛИТЕРАТУРА

1. Th ompson&Th ompson. Genetics in medicine. W.B. Saunders Company, Philadelphia 2001. 
2. Jovanović-Privrodski J. Genetika u perinatologiji. U: Milašinović Lj i sar. Klinička fi ziologija 

trudnoće. Kosmos, Beograd, 2005.
3. Suri M, Young ID, Hatchwell E. Genetics for Pediatricians. Remedica, London, 2005.
4. Special Requirements for Electronic Medical Record Systems in Pediatrics.

Pediatrics 2001; 108: 513–5.
5. Cunniff  C. Prenatal screening and diagnosis for pediatricians. Pediatrics 2004; 114:889-94. 
6. Anderlid BM. Genetics for pediatricians. Acta Paediatrica 2005; 94: 990.
7. McCann E. Genetics for Pediatricians. J Med Genet 2005; 42: 876. 





3.
Метаболички поремећаји

Модератор:
Проф. др Милена Ђурић

Комодератор:
Асист. др сц Милош Јешић





67

3. 1  НЕУРОМЕТАБОЛИЧКЕ БОЛЕСТИ-
КАДА ПОСУМЊАТИ

Милена Ђурић, Маја Ђорђевић
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије 
„ Др Вукан Чупић“, Београд

Дијагноза неурометаболичких болести је веома важна због њихове тежине и 
лоше прогнозе. Међутим, уколико се рано открију, неке се могу лечити. Дијагноза је 
компликована и ради се у специјализованим лабораторијама. Педијатри не мисле 
на ове болести јер су ретке, а клинички симптоми су неспецифични. Треба имати 
у виду да је довољно да се препознају неки клинички знаци и симптоми да би се 
посумњало на неурометаболичке болести, без детаљног познавања метаболичких 
путева у организму. У Сједињеним Америчким Државама од њих оболева 1: 
1400 до 1: 5000 деце. Ове болести чине 5,75% узрока заостајања у развоју, према  
студијама урађеним у терцијерним центрима. Иако су појединачно ретке ипак 
једно од 1000 новорођенчади има урођену биолест метаболизма (УБМ). Whehlan 
и сар. су направили мнемотехничку скраћеницу која се лако памти а требало би 
да наведе лекара у примарној здравственој заштити да упути дете на испитивање 
код специјалисте за поремећаје метаболизма: породична ГЕНЕЛ (1).

Породична анамнеза о консангвинитету, оболелој браћи или сестрама, или 
оболелима у више генерација, као и анамнеза о умрлој новорођенчади треба да 
побуде сумњу на урођену болест метаболизма.

Групе конгениталних аномалија или краниофацијална дисморфија повезане 
су са поремећајима енергетског метаболизма који делују у феталном периоду. 
На пр, Smith-Lemli Opitz-ов синдром је изазван урођеним поремећајем синтезе 
холестерола. Дисморфија се налази и код обољења пероксизома, неких болести 
лизозома, поремећаја синтезе холестерола, синдрома дефицита гликопротеина 
(СДГ), конгениталне лактатне ацидозе, глутарне ацидурије типа 2 и дефицита 
3-хидроксиизобутил коензим А деацетилазе. 

Екстремна или неуобичајена реакција на честе поремећаје као што су изузетно 
озбиљна погоршања општег стања одојчета у инфекцији или метаболичком стресу 
(гладовање) треба да побуде сумњу на урођену метаболичку болест. На пример, 
деца са кетоацидуријом са рачвастим бочним остатком – болест са мокраћом 
мириса на јаворов сируп (енгл. maple syrup urine disease – MSUD) су најчешче 
без симптома на рођењу, али инфекција уринарног тракта или ентероколитис 
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могу их увести у тешку метаболички ацидозу са знацима дехидрације, а некада 
и енцефалопатије. Дијареја рефракторна на лечење у одојачком периоду треба 
да побуди сумњу на на могућност конгениталне хлоридне дијареје или лактаза, 
сукраза- изомалтаза дефицит.

Неуролошки симптоми могу имати клиничку слику енцефалопатије, али 
и рецидиватних или прогресивних епизода поремећаја понашања, главобоља, 
конвулзија и коме.

Екстремни или неуобичајени симптоми  у виду необичних мириса зноја и урина. 
Примери таквих мириса су: мирис прженог шећера, односно јаворовог сирупа, 
код болесника са MSUD, мирис на ознојене ноге код изовалеринске ацидемије и 
глутарне ацидурије типа 2, мирис на мишевину код фенилкетонурије, на буђ код 
метил-кротонил ацидурије, мирис на покварени рибу код триметиламинурије, 
мирис на рибу код тирозинемије, итд.

Лабораторијски резултати који изненађују: налаз ниске концентрације уреје 
у серуму код новорођенчета са респираторном алкалозом може бити путоказ за 
дијагнозу дефицита ензима циклуса уреје и може навести клиничара да одреди 
амонијак у серуму. 

Најважније је запамтити да се дијагноза метаболичке болести поставља 
када се искључе сви чешћи узроци, као што је сепса или хипоксично-исхемична 
енцефалопатија Важна особина урођених болести метаболизма је да се код већине 
болесника симптоми и знаци погоршавају после стреса који се јавља у току инфекција 
или гладовања, а код болесника са поремећајем метаболизма циклуса уреје, амино- и 
органских киселина после млечног оброка, односно оброка богатог протеинима.

Неуролошка испољавања могу бити у виду необјашњене енцефалопатије, 
епилептичних напада, акутне и рецидивантне атаксије или акутне психотичне 
епизоде.

Акутна метаболичка енцефалопатија

Акутна метаболичка енцефалопатија обично настаје због накупљања у 
мозгу, метаболита као што су аминокиселине, прекурсора (амонијак), услед 
дефицита есенцијалног производа (аденозин трифосфат), или због поремећаја 
у транспорту (карнитин). Ови поремећаји се зову „обољења малих молекула“. 
Већина метаболита пролази кроз плаценту, и метаболише у организму труднице 
тако да су деца на рођењу здрава. Она се отпуштају из породилишта али се после 
неколико часова, дана или недеља јављају педијатру због повраћања, лошег 
узимања хране, летаргије, иритабилности и конвулзија, док је патоанатомски 
супстрат едем мозга. Када се новорођенче или одојче са овим симптомима 
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доведе код педијатра, треба мислити и на УБМ. Најважније је запамтити да се 
дијагноза метаболичке болести поставља када се искључе сви чешћи узроци, 
као што је сепса или хипоксично-исхемична енцефалопатија. Поред рутинских 
анализа, у циљу искључивања поменутих чешћих болести, важно је утврдити да 
ли постоји метаболичка ацидоза. Она се не налази код болесника са епилепсијом 
зависном од пиридоксина и код дефицита ензима циклуса уреје. Код неких 
УБМ епилептични напади се могу регистровати још in utero као, на пример, код 
некетонске хиперглицинемије. Рефракторни напади се описују и код болесника са 
дефицитом молибдена као кофактора, а биохемијски се може регистровати. Неки 
поремећаји захтевају компликована испитивања неуротрансмитера у ликвору. 
Акутна енцефалопатија код старијег детета може настати због поремећаја у 
оксидацији масних киселина у митохондријама, дефицита ензима циклуса уреје, 
нарочито орнитин транскарбамилазе (хиперамонијемија тип 2), митохондријалне 
енцефалопатије, синдрома дефицита карнитина, метилмалонске ацидурије с 
касним почетком и интермитентне тиамин зависне MSUD (2).

Мнемотехничка формула за акутну енцефалопатију је ГЕЛАК што 
подразумева одређивање глукозе, електролита, лактата, амонијака и кетона. 
Мерење концентрације ових метаболита је веома битно у разрешавању етиологије 
акутне енцефалопатије и на основу ових резултата се доноси одлука о даљем 
метаболичком испитивању. 

Један од честих узрока енцефалопатије је хипогликемија. Најчешћи узроци 
хипогликемије у узрасту новорођенчета су прематуритет, интраутерусни застој у 
расту, мајчин дијабетес мелитус и сепса који се могу лако дијагностиковати. Ако 
се искључе ови узроци треба мислити на УБМ. Ако хипогликемију не прати и 
присуство кетона у мокраћи диференцијално дијагностички треба размотрити 
хиперинсулинизам (посебно у првом месецу живота) и поремећај бета оксидације 
средњеланчаних масних киселина у митохондријама (посебно у узрасту дојенчета) 
За поремећај метаболизма масних киселина у митохондријама карактеристично 
је да се први симптоми јављају за време гладовања и у току инфекција, а често се 
манифестују сликом болести сличном Рајовом синдрому или изненадном смрћу. 
Кетотска хипогликемија без ацидозе се виђа код деце рођене пре времена, пролазна 
је и престаје упоредо са сазревањем ензимских система који учествују у процесу 
глуконеогенезе, углавном у току прве деценије живота.    

Када је хипогликемија удружена са метаболичком ацидозом треба посумњати 
на поремећаје глуконеогенезе (нпр. дефицит глукозо 6 фосфатазе, гликогеноза 
тип 1 и дефицит фруктозо 1– 6 дифосфатазе)  или на органске ацидемије. Када је 
кетоза удружена са хипо- или хипергликемијом треба мислити и на MSUD.

Метаболичка енцефалопатија може бити последица повећане концентрације 
амонијака у серуму.  Најчешће УБМ које доводе до енцефалопатије услед 
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примарне хиперамонијемије су поремећаји циклуса уреје. Енцефалопатија се 
може испољити већ у првим недељама, али се може јавити и у каснијем животном 
добу (концентрације амонијака могу да буду и преко 1000 микромол/л). Најчешћи 
поремећај је X-везан  дефицит орнитин транскарбамилазе (хиперамонијемија типа 
2). Посебан ентитет представља транзиторна хиперамонијемија код превремено 
рођене деце која је пролазна, али некад доводи до енцефалопатије и захтева 
примену озбиљних терапијских процедура. Секундарна хиперамонијемија, која 
никад не доводи до енцефалопатије, пошто су концентрације амонијака знатно 
ниже, виђа се код супресије интермедијарног метаболизма органских киселина. 
Амонијак директно делује на респираторни центар и доводи до респираторне 
алкалозе, а такође и токсично оштећује ћелије централног нервног система. 

Акутна енцефалопатија може бити последица и метаболичке ацидозе. 
Перзистентна метаболичка ацидоза може да укаже на органску ацидемију, 
поремећај метаболизма пирувата или респираторног ланца митохондрија. 
Конгенитална лактатна ацидоза чини велику групу ових енцефалопатија. Она 
може да укаже на дефицит пируват дехидрогеназе и поремећаје оксидативне 
фосфорилације, али се јавља и секундарно код циркулаторних поремећаја. 
Код органских ацидемија може се регистровати тешка метаболичка ацидоза са 
анјонском разликом већом од 16, али нормалним лактатима у серуму. Треба имати 
у виду да је мерење лактата у серуму под великим утицајем спољних фактора, 
тако да је најсигурнији начин за реалну процену концентрације лактата, код деце 
са енцефалопатијом, њихово одређивање у ликвору. За поремећаје оксидативне 
фосфорилације карактеристичан је однос лактат/пируват већи од 20, док је за 
дефицит пируват дехидрогеназе тај однос мањи од 20. 

Органске ацидемије су поремећаји интермедијарног метаболизма, а настају 
због дефицита ензима који разграђују органске киселине. За разлику од поремећаја 
метаболизма аминокиселина, код ових поремећаја се региструје и метаболичка 
ацидоза. Осим енцефалопатије, ови болесници имају умерену хиперамонијемију, 
због секундарне инхибиције циклуса уреје нагомиланим органским киселинама. 
Панцитопенија је честа код болесника са органским ацидемијама и може да 
предиспонира настанак сепсе.

Хронична енцефалопатија или епизодична болест

Хронична хиперамонијемија код малог детета може да се испољи цикличним 
повраћањем, избирљивошћу у јелу (нетолеранцијом протеина), променама у 
понашању, и неуролошким дефицитом (спастичка диплегија), као код дефицита 
аргиназе.  У прошлости најчешћа стечена митохондријална хепатопатија „Рајов 



Милена Ђурић, Маја Ђорђевић

71

синдром“, јављала се код деце која су у току вирусних инфекција (инфлуенца, 
варичела) добијала салицилате. Клинички се испољавала повраћањем и 
енцефалопатијом (напади, поремећај свести, кома) а смртност је била 40%.  
Преваленција ове болести се значајно смањила са престанком употребе салицилата 
у дечјем узрасту. Осамдесетих година прошлог века откривен је одређен број 
болести које клинички,  биохемијски и патолошки имитирају Рајов синдром. 
Ова „болест слична Рајовом синдрому“ (фулминантна хепатоенцефалопатија) 
испољава се можданом и хепатичком дисфункцијом, са лактатном ацидемијом, 
са хиперамонијемијом и другим карактеристичним биохемијским показатељима. 
Болест је често бифазична. Прву фазу чини вирусна инфекција која лако пролази. 
У другој фази јавља се енцефалопатија и повраћање које траје од неколико часова 
до читавог дана. Потом настаје прогресивни поремећај свести са летаргијом и 
конфузијом који код неких болесника порогредира до коме и на крају долази до 
хернијације можданог стабла. Те болести углавном се односе на поремећај бета 
оксидације масних киселина у митохондријама, али и за неке органске ацидемије 
(дефицит дуголанчане ацил КоА-дехидрогеназе, дефицит  кратколанчане ацил-
кодехидрогеназе, MCADs).

Застој у психомоторном развоју

Ово је најчешћи разлог упућивања деце код педијатра-неуролога и метаболога. 
Дете може имати симптоме и знаке преко којих се може открити узрок. На пример, 
алопеција, кожни раш и хипотонија могу да упуте на дефицит биотинидазе.

Застој у развоју може бити удружен са специфицним неуролошким знацима 
као што су дискинезија, дистонија,  паркинсонизам и хореоатетоза. Ови 
екстрапирамидни знаци сугеришу могућност поремећаја синтезе биоптерина, 
4-ОН бутерне ацидурије и Pelizaeus-Merzbacher-овог синдрома. 

Мали број урођених поремећаја метаболизма има клиничку слику постепеног 
застоја у развоју, лошег узимања хране, хипотоније,  атаксије и аутистичних 
особина као на пример 3-ОН бутерна ацидурија, мевалонска ацидурија и дефицит 
аденилсукциназе. Уколико аутизам коегзистира са ненапредовањем и хипотонијом 
неопходно је искључити урођене поремећаје метаболизма (3).

Болести великих молекула

Код ових обољења накупљају се велики молекули у ткивима и телесним 
течностима и доводе до деменције, епилепсије, поремећаја покрета, постепеног 
слепила и спастицитета. Пошто ови поремећаји доводе до симптома и знакова 
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који су последица таложења, клиничка слика се испољава у различито време 
после рођења. Ове болести обухватају поремећаје метаболизма у лизозомима и 
пероксизомима, као и болести Голџијевог апарата. Болести лизозома су група од око 
40 болести  код којих због дефицита ензима не долази до разлагања макромолекула 
у пептиде, аминокиселине, моносахариде, нуклеинске киселине и масне киселине. 
Према природи материјала који се накупља оне су класификоване као: болести 
нагомолавања липида (Гошеова и Ниман-Пикова болест); ганглиозидозе 
(укључујући Теј-Саксову болест), леукодистрофије, мукополисахаридозе, 
поремећаје накупљања гликопротеина и муколипидозе.

Код болести пероксизома долази до нагомилавања неметаболисаних масних 
киселина врло дугих ланаца у плазми, што представља ефикасан скрининг тест. 
Ова обољења имају клиничку слику централне и периферне демијелинизације. 
Код једног броја болесника у новорођеначком периоду захваћени су јетра, срце, 
скелетни мишићи и нервни систем (Целвегеров синдром, неонатални облик 
Рефсумове болести и неонатална X-везана адренолеукодистрофија).

Поремећаји Голџијевог апарата се карактеришу урођеним поремећајима 
гликозилације протеина у Голџијевом апарату. Протеини су недовољно 
гликозилисани тако да је њихова функција, транспорт и преживљавање 
поремећено. Дијагноза се поставља мерењем хипогликозилисаног трансферина 
(дефицит фосфоманомутазе)(4).

ЗАКЉУЧАК

Уобичајено је схватање да не треба размишљати о неурометаболичкој 
болести док дете не почне да заостаје у развоју. Међутим,  клиничка слика, поред 
заостајања обухвата и интермитентну атаксију, дизморфију, екстремне симптоме 
после уобичајених инфекција, акутне и хроничне необјашњене енцефалопатије, 
епилептичне нападе, екстремне или неуобичајене симптоме (чудни мириси). Иако 
су појединачно ретке, ове болести заједно чине велику групу обољења. Неопходно 
је у односу на симптоматологију  прво искључити  честе болести, а потом мислити 
„метаболички“.
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3. 2   КЛИНИЧКИ ЗНАЦИ УРОЂЕНИХ 
БОЛЕСТИ МЕТАБОЛИЗМА КОД 
НОВОРОЂЕНЧЕТА

Милош Јешић
Универзитетска дечја клиника, Београд

Појединачна учесталост урођених болести метаболизма (УБМ) није велика и 
то је разлог зашто се често говори да су ово ретке болести. Међутим,  кумулативна 
учесталост УБМ се креће од 1:1500 до 1:5000, према различитим литературним 
подацима. Према скоријој студији у Енглеској, учесталост УБМ  износи око 1:1000,  
што значи да је у популацији једна особа од 1000 оболела, а једна од 500 је ноцилац 
гена за УБМ. Учесталост се временом мењала како се повећавао број откривених 
УБМ. Сматра се да још увек нису откривене и описане све УМБ (1).

У узрасту новорођенчета може се јавити скоро 100 УБМ. Нажалост, само 
двадесетак  се може лечити. Чињеница да се мали број УБМ може лечити, не 
ослобађа неонатолога/педијатра одговорности да се максимално потруди да се ове 
болести дијагностикују. Код оних болести које се не могу лечити, давање генетског 
савета представља циљ који је подједнако важан као и лечење.

Фетални период
Већина УБМ фетуса не утиче на фетус и мајку, као што већина УБМ мајке не 

утиче на фетус. Од овог правила има изузетака.
Утицај болести мајке на фетус: код мајки које болују од фенилкетонурије 

постоји повећан ризик од спонтаног побачаја, интраутеринe рестрикције раста, 
менталне ретардације, микроцефалије, урођених срчаних мана и низа минор 
аномалија. Ризик је пропорционалан нивоу фенилаланина у крви и зато је важна 
стриктна дијета са ниским садржајем фенилаланина још пре концепције.

Утицај болести фетуса на мајку: ако фетус има урођени поремећај 
оксидације масних киселина, код мајке се може јавити низ тегоба које се најчешће 
испољавају као HELLP синдром (хемолиза, повишене трансаминазе и снижен број 
тромбоцита). Крајњи исход је често „акутна масна јетра трудноће“. Индикативно 
је да се болест мајке повлачи након порођаја, што указује да је фетус имао токсични 
ефекат на мајку. 

Утицај болести фетуса на фетус: већина УБМ се не испољава у феталном 
периоду због тога што циркулација мајке одстрањује патолошке метаболите 
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или надокнађује оне који недостају. Након порођаја, без ове позитивне улоге 
циркулације мајке, стварају се услови за испољавање УБМ. Клинички знаци се 
могу јавити већ  неколико сати па до неколико недеља након порођаја. УБМ које 
се испољавају у феталном периоду су болести депоновања, када се дете рађа са 
органомегалијом. Друга група су болести депоновања у лизозомима или друге 
појединачне УБМ које могу изазвати хидропс фетуса (2).

Новорођеначки период

Неуролошки клинички знаци: у типичне неуролошке знаке спадају 
енцефалопатија која се може развијати поступно (од сомноленције, преко 
ступора до коме) или нагло, затим поремећаји тонуса (најчешће као хипотонија) 
и конвулзије, које могу бити повремене или врло упорне. Енцефалопатија која је 
удружена са хипогликемијом, метаболичком ацидозом или хиперамонијемијом 
сумњива је на УБМ. Неки клинички знаци, иако неуролошки, испољавају 
се као гастроентеролошки (слабије сисање-хипотонија) или респираторни 
(респираторни дистрес-стимулација респираторног центра јоном амонијума или 
ефекат метаболичке ацидозе на респираторни центар).

Кардиомегалија и кардиомиопатија: поред знакова срчане инсуфицијенције, 
могуће су аритмије и срчани застој. Ако се болест срца открије на време и искључе 
остали разлози, треба спровести дијагностику за УБМ. Када се кардиомиопатија 
развија споро, болест може остати недијагностикована у новорођеначком периоду. 

Промене на очима: некада су лако уочљиве (катаракта, замагљење корнее), а 
некада се откривају само офталмолошким прегледом (мрља као црвена трешња 
– cherry red spot на ретини, ређе дислокација сочива). Ако код новорођенчета 
сумњамо на УБМ на основу других клиничких знака, потребно је спровести 
офталмолошки преглед.

Гастроинтестинални поремећаји: испољавају се као одбијање оброка, 
ослабљен рефлекс сисања, повраћање, дијареја, жутица, хепатомегалија. 
Повраћање је клинички знак са широком диференцијалном дијагнозом. Поједине 
УБМ изазивају повраћање деловањем тосичних метаболита на пилорус. Као 
резултат, може се заиста развити хипертофична стеноза пилоруса, која чак може 
бити и оперисана, а да се заправо примарно ради о УБМ. Слична ситуација, али 
знатно ређе, може се десити када се дијагностикује и лечи панкреатитис, а да се не 
препозна да је примарна дијагноза УБМ.

Поремећај функције јетре: врста поремећаја функције јетре представља 
први путоказ ка одређеној УБМ. Разматрају се три групе УБМ према поремећају 
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функције јетре: хипогликемија, хепатоцелуларно оштећење са инсуфицијенцијом 
јетре – цирозом и холестатска болест. Подела има више практичан значај као прва 
оријентација и не искључује могућност истовременог присуства два или сва три 
клиничко-лабораторијска знака. 

Хепатомегалија и спленомегалија: ради се о озбиљним и лако уочљивим 
клиничким знацима који често наводе на сумњу на УБМ. Јетра је увећана из два 
разлога: хепатоцелуларна болест или депоновање некомплетно метаболисаних 
макромолекула у јетру. Спленомегалија је најчешће последица депоновања и јавља 
се код болести депоновања у лизозомима.

Хематолошки поремећаји: могу се јавити неутропенија, тромбоцитопенија 
и анемија. Не зна се тачан разлог ове панцитопеније, али се претпоставља да се 
ради о директној супресији костне сржи. Неутропенија доводи до склоности 
инфекцијама и присутна је, од чешћих УБМ, код гликогенозе тип Ib. 

Необичан мирис: за неколико УБМ као важан клинички знак, помиње 
се необичан мирис пацијента или урина. Присуство необичног мириса је 
интермитентно, заправо најизраженије у периоду метаболичке дескомпензације. 
Проблем може представљати врста мириса са којим су аутори упоређивали мирис 
новорођенчета са одређеном УБМ. То су: јаворов сируп, урин мачке, зној стопала и 
мишји измет. С обзиром да искуство препознавања ових мириса није уобичајено, 
савет је да се новорођенче са сумњом на УБМ и његов урин обавезно помиришу, 
јер присуство необичног мириса упућује на неку од ових УБМ.

Промене на коси и кожи: ове промене су врло различите, од измењеног 
квалитета косе и коже до различитих пигментација, осипа, деквамације, ихтиозе 
или алопеције. Код Менкесове болести промене на власи косе потврђују се  и 
микроскопски, када су најчешће већ испољени други озбиљни клинички знаци 
(хипотонија, застој у развоју, упорне конвулзије).

Дисморфични синдроми: присуство дисморфизма код новорођенчета са УБМ 
није уобичајено, али се одређени број УБМ испољава и дисморфизмом, када 
овај елемент клиничке слике самостално или удружен са осталима може водити 
дијагнози.

Сепса: често је испољавање УБМ под клиничком сликом сепсе. Тада су 
параметри инфекције негативни. Међутим, и код доказане сепсе, нарочито ако 
се понавља, основна болест може бити УБМ. Добро је позната склоност сепси 
изазваној бактеријом Е. coli код новорођенчади која имају галактоземију (2).

Мањи број УБМ може довести до хидропса фетуса. Када се искључе најчешћи 
узроци, диференцијално дијагностички треба размишљати о УБМ.
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Поред издвојених група клиничких знакова УБМ код новорођенчета, треба 
знати како се најчешће описује новорођенче код кога се у периоду од неколико сати 
до више дана или недеља од рођења развила акутна (катастрофална) болест. 
Збир клиничких знака најчешће обухвата: респираторни дистрес, хипотонију, 
одбијање оброка, повраћање, дијареју, дехидрацију, сомноленцију и конвулзије 
(2–5). Асимптоматски период након рођења је у ствари време потребно да дође 
до метаболичке декомпензације, јер више нема „заштитног“ ефекта циркулације 
мајке.

Диференцијално дијагностички, осим са сепсом, УБМ може бити замењена са 
хипоксично исхемичком енцефалопатијом, интравентрикуларном хеморагијом, 
дуктус зависним срчаним манама, срчаном инсуфицијенцијом, шоком, 
бубрежном инсуфицијенцијом, конгениталном адреналном хиперплазијом или 
конгениталним вирусним инфекцијама (2–4).

Природа УБМ условљава двојак дијагностички приступ: метаболички 
скрининг (пренатални и постнатални) и препознавање клиничких знакова 
УБМ. Алгоритми за дијагностику УБМ на основу клиничких знака се све више 
усавршавају. Први корак за било који од алгоритама је сумња на УБМ. Стога 
познавање клиничких знакова УБМ, и поред најсавременијих метаболичких 
скрининга, још увек представља основу даље дијагностике за многе пацијенте.

Табела 1 Клинички знаци и диференцијална дијагноза УБМ код новорођенчади (6)

Акутна енцефалопатија

  Метаболичка ацидоза
Лактатна ацидоза: поремећаји 
  респираторног ланца; поремећај 
  метаболизма пирувата
   Органске ацидозе: пропионска и 
  метилмалонска ацидемија

  Хипогликемија
хиперинсулинизам
органске ацидозе
гликогеноза тип I
недостатак фруктозо-1,6 дифосфатазе 
галактоземија
фруктоземија
болест јаворовог сирупа
поремећај оксидације масних киселина
инсуфицијенција хипофизе
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  Хиперамонијемија
дефект циклуса урее
пролазна хиперамонијемија неонатуса
органске ацидозе

 Поремећај метаболизма амино киселина
болест јаворовог сирупа

Тешка хипотонија
  поремећаји пероксизома 
  некетотска хиперглицинемија
  конгенитална лактатна ацидоза
  конгенитални поремећај гликозилације

Жутица и поремећај функције јетре
  галактоземија
  тирозинемија тип 1
  фруктоземија
  поремећај респираторног ланца
  поремећаји пероксизома 
  цистичка фиброза
  недостатак α-1 антитрипсина
  цитрулинемија тип II
  Niemmann-Pick tip C
  поремећај метаболизма жучних киселина
  неонатална хемохроматоза
  конгенитални поремећај гликозилације
  поремећај оксидације масних киселина

Обољење срца – кардиомиопатија
  поремећај оксидације масних киселина
  поремећаји респираторног ланца
  синдром Barth 
  гликогеноза тип II и IV
  недостатак срчане фосфорилаза-киназе
  болест депоновања у лизозомима

Енцефалопатија са конвулзијама
  некетотска хиперглицинемија
  пиридоксин-зависна епилепсија
 

 пероксизомални поремећаји
  недостатак сулфит оксидазе
  недостатак молибден кофактора
  конвулзије зависне од фолне киселине
  дефект транспортера глукозе

УБМ са дисморфијом
  поремећаји лизозомалног депоновања
  пероксизомални поремећаји
  конгенитални поремећај гликозилације
  конгенитална хипотиреоза
  конгенитална адренална хиперплазија
  фенилкетонурија мајке
  недостатак пируват дехидрогеназе
  недостатак карнитин палмитил 
  трансферазе II
  глутарна ацидурија II
  мевалонска ацидурија
  синдром Smith-Lemli-Opitz 
  Menkes-ова болест

Хидропс фетуса
  поремећаји депоновања у лизозомима 
  поремећај респираторног ланца
  неонатална хемохроматоза
  гликогеноза тип IV

Необичан мирис новорођенчета или урина
  изовалерична ацидемија – зној стопала
  болест јаворовог сирупа – јаворов сируп
  недостатак β-metilkrotonil-CoA karboksilaze
- урин мачке
  глутарна ацидурија II – зној стопала
  недостатак мултипле карбоксилазе
- урин мачке
  фенилкетонурија – мишји измет
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3.3  ПРЕНАТАЛНА ДИЈАГНОЗА 
УРОЂЕНИХ БОЛЕСТИ 
МЕТАБОЛИЗМА

Маја Ђорђевић, Жарко Пузигаћа, Сања Грковић
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије
„Др Вукан Чупић”, Београд

Урођене болести метаболизма (УБМ) су генетски одређене и последица су 
смањене функције ензима који учествују у метаболичким процесима. Смањена 
функција ензима може бити последица не само мутације у гену који кодира 
синтезу ензима, већ и поремећаја у метаболичком путу витамина као кофактора 
ензима. Урођене болести метаболизма најчешће захватају већи број органа и имају 
лошу прогнозу. За мали број болести постоји успешна терапија, док код осталих, 
прецизна дијагноза омогућава пренаталну дијагнозу у наредним трудноћама. 
Највећи број УБМ се преноси аутозомно рецесивним путем, што значи да је 
ризик понављања у наредним трудноћама 25%. Када су у питању митохондријалне 
болести, односно болести оксидативне фосфорилације, пренатална дијагноза је 
јако комплексна и није довољно прецизна, тако да се углавном и не примењује (1, 
2, 3). 

 Индикације и приступ пренаталној дијагностици 
урођених болести метаболизма

Пренатална дијагноза УБМ је индикована у породицама са ризиком само ако 
је постављена прецизна дијагноза код индексног болесника. Има изузетака од овог 
правила. У неким популацијама, у којима је познато да је инциденција болести 
јако висока, као што је Теј-Саксова болест код Ашкенази Јевреја, све породице су 
у ризику. У тим ситуацијама, с обзиром да је број мутација које изазивају болест 
мала, испитује се хетерозиготност оба брачна партнера и приступа, ако су оба 
партнера хетерозиготи, пренаталној дијагностици већ у првој трудноћи (3). 

Свака породица са ризиком која планира трудноћу треба да се обрати тиму 
стручњака у циљу добијања информација везаних за пренаталну дијагностику. У 
нашој установи ове информације се добијају у оквиру Генетског саветовалишта 
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у чијем раду учествују педијатар који се бави УБМ, молекуларни биолог и 
гинеколог. Заинтересованим породицама детаљно се објашњањава природа 
болести индексног болесника, ризик за понављање болести, избор ткива и методе 
за пренаталну дијагностику и поузданост резултата. Важно је да се договор о 
пренаталној дијагнози обави пре планиране трудноће (4).

Избор ткива фетуса и методе за пренаталну дијагнозу

Које ткиво плода и коју методу применити за пренаталну дијагностику, 
првенствено зависи од природе болести. Дијагностику треба радити што је могуће 
раније, а изабрана метода мора имати мали проценат нежељених последица, као 
што је спонтани побачај (3).  

Биопсија хорионских ресица (у енглеској литератури „Chorionic villus sample”- 
CVS) се ради између 8. и 12. недеље трудноће и најсигурнији је начин пренаталне 
дијагнозе било да се одређује концентрација ензима или се примењује ДНК 
анализа. Предност ове методе је што се изводи у раној трудноћи, а резултати се 
добијају већ после неколико дана (1, 3). 

Амнионска течност се узима између 15. и 16. недеље трудноће, убодом стерилне 
игле у трбушни зид труднице, јер је у тој старости трудноће концентрација 
метаболита највиша. Мере се  метаболити који су концентровани у феталном 
урину, а разблажени у амнионској течности. Ова метода није сигурна и ретко се 
користи у пренаталној дијагнози (3). 

Из културе амниоцита може се директно одредити концентрација ензима или 
се користе радиоактивни прекусори. И ова метода није довољно поуздана. 

Крв фетуса се ретко користи у пренаталној дијагнози УБМ. Основни разлози 
су што је пункција пупчаника могућа тек после 20. недеље трудноће, а количина 
крви потребна за анализу је велика. Највећи број лабораторија у свету не прихвата 
да ради пренаталну дијагностику УБМ анализом крви фетуса. 

Биопсија феталне јетре или коже је данас замењена савременијим, поузданијим и 
мање агресивним методама. ДНК анализа и анализа ензима из CVS је потпуно потиснула 
патохистолошке анализе појединих ткива у циљу пренаталне дијагнозе (1, 3).

Пренатална дијагноза појединих група урођених болести метаболизма

Болести лизозома
У ове болести спадају: мукополисахаридозе, болести разградње гликопротеина 

(α манозидоза, фукозидоза и друге), муколипидозе, липидозе (Гошеова болест, 
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Теј-Саксова болест, Ниман-Пикова болест, Крабеова болест, метахроматска 
леукодистрофија и друге), цероид липофусциноза, цистинозa и друге. Метода 
избора за ове болести је анализа ензима из CVS, која је веома успешна и поуздана. 
Ретко се може користити анализа метаболита у амнионској течности или анализа 
ензима у култури амниоцита (1, 3). 

Болести пероксизома
У групу ових болести убрајају се: Целвегеров синдром, ризомелична 

хондродисплазија пунктата, X везана адренолеукодистрофија, Рефсумова болест 
и друге. Пренатална дијагностика ових болести није лака. За пренаталну дијагнозу 
Целвегеровог синдрома користи се директно одређивање концентрације ензима 
дихидроксиацетон фосфат ацилтрансферазе (DHAPAT) из CVS, али некада, када се 
код индексног болесника региструје извесна активност ензима, мора се користити 
култура амниоцита. Треба имати у виду да повећана нухална транслусценција 
која се повезује са Дауновим синдромом, може да буде повећана и код плода са 
Целвегеровим синдромом. Одређивање концентрације масних киселина врло 
дугих ланаца се користи у пренаталној дијагнози других урођених болести 
метаболизма пероксизома. За ову анализу не може се користити CVS већ култура 
амниоцита. За X-везану адренолеукодистрофију значајна је ДНК анализа али и 
одређивање пола фетуса (1, 3).

Митохондријалне болести
Група митохондријалних болести представља највећи проблем у дијагностици, 

терапији и пренаталној дијагнози УБМ. Болести оксидативне фосфорилације 
су последица мутација у митохондријалној (мт ДНК) или нуклеарној (нДНК) 
ДНК, а данас се мисли да су многе мутације мтДНК под утицајем нДНК, што 
додатно отежава пренаталну дијагнозу. Болести које су последица мутација у 
мтДНК су спорадичне, не преносе се менделовским начином наслеђивања, већ 
цитоплазматским, матерналним. Болест се манифестује само ако је број мутараних 
мтДНК већи од нормалних, а клиничка слика зависи од њихове случајне расподеле 
у ткивима. Пренатална дијагноза помоћу CVS није поуздана. Постоје покушаји 
да се код неких болести, када је код индексног болесника ензимска активност 
откривена у култури фибробласта или директом ДНК анализом, приступи 
пренаталној дијагностици. Без обзира на све досадашње резултате, треба имати 
у виду да су увек могући лажно позитивни или негативни резултати. Ово су 
разлози због чега многе лабораторије тешко, или уопште не прихватају пренаталну 
дијагнозу митохондријалних болести (3). 
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Поремећаји метаболизма амино и органских киселина
Један број болесника са поремећајем метаболизма амино и органских киселина 

има добар одговор на терапију, тако да пренаталну дијагнозу замењује неонатални 
скрининг (5). То је основни, али не и једини разлог зашто пренатална дијагноза 
ових болести није толико честа колико би могли очекивати, с обзиром на њихову 
учесталост. Други разлог је што мерење метаболита у амнионској течности који се 
излучују урином, није довољно поуздан, ензимска анализа је компликована, а ДНК 
анализа није могућа. Ипак за сада се пренатална дијагноза заснива на ензимској 
анализи из CVS, а када год је могуће и на анализи ДНК. 

Мерење сукцинилацетата у амнионској течности може да послужи у 
пренаталној дијагнози тирозинемије тип 1, али се сигурнијим сматра мерење 
ензима фумарлацетоацетазе или ДНК анализа у CVS. Пренатална дијагноза 
некетонске хиперглицинемије је увек била компликована. Мерење односа глицин/
серин у амнионској течности се готови више и не користи, а мерење концентрације 
ензима у CVS захтева узимање велике количине узорка ткива. Будућност је свакако 
ДНК анализа. 

Пренатална дијагноза болести циклуса уреје, као што је дефицит орнитин 
карбамоил трансферазе, некада се вршила биопсијом јетре, а данас се заснива 
на ДНК анализи. Код других поремећаја циклуса уреје одређују се метаболити у 
амнионској течности (6). 

Дикарбоксилне киселине нису повећане у амнионској течности код плода са 
дефицитом средњеланчане ацил дехидрогеназе (поремећај метаболизма масних 
киселина у митохондријама). С обзиром да је ово чест метаболички поремећај, да 
је пренатална дијагноза несигурна, а да раним откривањем болести и применом 
терапије могу да се спрече озбиље клиничке манифестације болести, више се ради 
на унапређењу неонаталног програма скрининга (3, 5). 

За многе поремећаје метаболизма органских киселина пренатална дијагноза 
се заснива на мерењу метаболита у амнионској течности путем тандемске 
масене спектрометрије. Поред тога, обавезно се одређују и ацилкарнитини, 
који су неопходни за прецизну дијагнозу ових болести. Директно одређивање 
ензима из CVS данас може да се користи за пренаталну дијагнозу пропионске и 
метилмалонске ацидурије. 

Болести метаболизма угљених хидрата
Искуство у пренаталној дијагнози ових болести је ограничено, јер је код већине 

болесника одговор на терапију добар. Код галактоземије се инсистира на раном 
откривању, у првим данима живота, а код гликогеноза (изузев Помпеове болести) 
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пренатална дијагноза се заснива на ДНК анализи. Иако према метаболичком 
поремећају Помпеова болест припада групи гликогеноза, ензим одговоран за њен 
поремећај се налази у лизозомима, тако да се пренатална дијагноза ове болести 
заснива на ензимској анализи из CVS (1,3). 

Будућност пренаталне дијагностике урођених болести метаболизма

Данас се пренатална дијагностика највећег броја УБМ заснива на анализи 
ензима из CVS. Код већине болести нису познате све мутације које доводе до 
клиничког испољавања болести, што је највеће ограничење у коришћењу ДНК 
анализа. Напредак генетике треба да омогући да се ове болести откривају ДНК 
анализама, било из CVS било изоловањем феталних лимфоцита из крви труднице 
(3).

Закључак

Пренатална дијагноза је могућа за највећи број УБМ. Она је индикована у 
породицама са ризиком када је постављенаи прецизна дијагноза код индексног 
болесника. Породица која је у ризику за рађање детета са УБМ, пре планирања 
трудноће упућује се у генетско саветовалиште, у коме треба да добије неопходне 
информације. Најпоузданији начин пренаталне дијагнозе је ДНК анализа. Избор 
методе зависи од природе болести и могућности доступних лабораторија. 
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4.1   ХЕМОРАГИЈСКИ СИНДРОМ КОД 
ТЕРМИНСКОГ НОВОРОЂЕНЧЕТА

Борисав Јанковић
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије
„Др Вукан Чупић“, Београд

Мада је сложена активност прокоагулантних, антикоагулантних и фибрино-
литичких протеина зависна од гестације и узраста, код здравог и на време рођеног 
детета наведени чиниоци успостављају међусобну равнотежу која обезбеђује 
спонтану хемостазу. Упркос томе, и у овој групи деце се могу очекивати урођени 
или стечени поремећаји са појавом хеморагијског синдрома (ХС). Овим термином 
се уобичајено означава продужено спонтано или провоцирано крварење у кожу, 
поткожна ткива, унутрашње органе или крварење из гастроинтестиналног тракта 
(1, 2). 

С обзиром на време појаве, могућности клиничке и лабораторијске 
дијагностике, превенције и терапије, ХС код терминског новорођенчета може бити 
од интереса за лекара из породилишта, као и за педијатре из примарне здравствеме 
заштите и из болничких педијатријских одељења. 

Превенција и дијагноза у породилишту

И према најновијим препорукама свако новорођенче непосредно по рођењу 
добија профилактичну дозу витамина К1 (фитоменадион – Конакион ММ ®) од 
1 мг за терминско, а 0,5 mg за дете рођено пре термина. Тиме се превенира тзв. 
класична и касна хеморагијска болест новорођенчета (КХБН) која настаје услед 
дефицита витамина К и изостанка активације  II,VII,IX и Х фактора каогулације 
(3, 4).

Пример из праксе:  У Институту за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан 
Чупић“ у периоду од 2001. до краја 2008. године лечено је 10 новорођенчади и одојчади узраста 28–52 
дана са тешким обликом КХБН (интракранијално крварење доказано је код 9, умрло је 5 болесника). 
Шест болесника је примило профилактичну дозу витамина К, за троје подаци недостају, док је код 
једног детета профилакса изостала. 
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Конакион® се налази у ампулама са 10 mg фитоменадиона у 1 mg (намењене 
одраслим особама) и ампулама за педијатријску примену од 0,2 ml са 2 mg активне 
супстанце. Према расположивим подацима, у нашој средини значајно преовладава 
потрошња конакиона намењеног одраслим особама. То указује на могућност да се 
код новорођене деце вишекратно користи једна ампула за одрасле услед чега се 
инактивацише веома нестабилни фитоменадион. Осим тога, профилактична доза  
се налази у волумену  од свега 0,1 ml што ризикује губитак приликом апликације. 
Из наведених разлога препорука за профилактичну примену витамина К је 
допуњена обавезом да се ампула конакиона користи само за једно новорођенче, а 
да се апликација врши инзулинским или туберкулинским шприцевима. Апсолутну 
обавезу такође представља одговарајуће писмено документовање профилаксе.

Изузетно, појава КХБН после профилактичне примене витамина К, може 
бити повезана са генским мутацијама које смањују активацију FVII (5).

На основу перинаталне анамнезе у породилишту је могућа правовремена 
претпоставка о хемофилији као најчешћем урођеном поремећају коагулације код 
новорођенчета. 

Пример из праксе:  У Институту за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др 
Вукан Чупић“ током протекле три године лечено је пет новорођенчади узраста 1–21 дан са 
доказаном хемофилијом (4 са хемофлијом А; 1 са хемофилијом Б) од којих је само код једног 
са истовременом транспозицијом великих крвних судова постојала позитивна породична 
анамнеза. Захваљујући томе правовремено је постављена дијагноза хемофилије А и уз 
одговарајућу супституцију у 12. дану живота успешно је изведена сложена кардиохируршка 
интервенција. Од преостала 4 болесника само је још код једног у породилишту постављена 
дијагноза хемофилије Б на основу продуженог крварења на месту убода за узимање узорка 
крви за метаболички скрининг, једно дете је преведено у Институт са сумњом на сепсу и 
ДИК, док је троје деце из породилишта отпуштено као здраво.

Дијагноза хемофилије у породилишту је објективно отежана чињеницом 
да најмање  код 30% болесника нема позитивне породичне анамнезе, као и да се 
ХС може јавити знатно по отпусту из породилишта. За разлику од FVIII чије су 
концентрације одмах по рођењу истоветне као и у каснијем узрасту, нивои F IХ 
су и код здравог новорођенчета снижени што додатно отежава лабораторијску 
дијагностику хемофилије Б (2).

Рана појава ХС код „здравог“ терминског новорођенчета може да буде 
последица изо или аутоимуне тромбоцитопеније. У првом случају мајка нема, 
док у другом и код ње по правилу постоји имуна тромбоцитопенија. Лечење 
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подразумева интравенско давање имуноглобулина и трансфузије тромбоцита у 
породилиштима за високо ризичне трудноће или терцијарним педијатријским 
установама (6).

Новорођенче са у дому здравља

Према углавном устаљеној и ускоро озваниченој пракси, боравак у 
породилишту здравог и на време рођеног детета  ограничава се на три дана. У 
том случају збрињавање ХС са каснијом појавом може захтевати иницијално 
збрињавање у установама примарне здравствене заштите. Са практичног аспекта, 
узроци ХС синдрома код терминског новорођенчета у одсуству значајније измене 
општег стања и других поремећаја могу се сматрати вероватно безазленим или 
потенцијално озбиљним (Табела 1). 

Табела 1.–  Најчешћи типови и и узроци ХС код терминског новорођенчета

УЗРОК ХЕМОРАГИЈСКОГ СИНДРОМА
Вероватно безазлен Потенцијално озбиљан
Локализација Узрок Локализација Узрок
Повраћање свеже крви Рагаде Дифузне петехије

и хематоми Хемофилија
КХБН
Тромбоцитопенија

Свежа крв у 
неизмењеној столици

Аналана фисура Хематемеза и мелена

Вагинално крварење Матернални 
хормонски 
трансфер

Пупчана рана

Ињекциони убод
Подсецање заноктица

  
На потенцијално озбиљан ХС такође указује одржавање великог (или великих) 

кефалхематома и необјашњива појава интракранијалног крварења. Поред 
тога, и на основу сопственог искуства да су  код шест од 10 раније поменутих 
болесника са тешким обликом КХБН понекада и данима претходила крварења 
на месту ињекционог убода или после подсецања заноктица, посебну пажњу 
треба посветити тим „упозоравајућим“ крварењима. Проблеме у дијагностици 
неонаталног ХС илуструје и податак да су два наша болесника са доказаном 
хемофилијом  упућена због конвулзија, односно сумње на тумор. У првом случају 
доказана је интракранијална хеморагија у 21. дану,  а у другом се радило о великом 
хематому у глутеалној регији код петодневног новорођенчета. 
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На основу претходних разматрања, дијагностика ХС у примарној здравственој 
заштити пре свега треба да се усмери према високом степену сумње на могући 
стечени или урођени поремећај коагулације, а у пре упућивања детета на 
хоспитално збрињавање увек треба дати 1 мг конакиона супкутано (интравенско 
давање носи известан ризик озбиљне алергијске реакције) (1,2,6).

Дијагностички и терапијски поступак у хоспиталним условима

Новорођенче са ХС увек захтева хоспитално збрињавање које значи истовреме-
ну лабораторијску дијагностику и неодложну терапију. Основна лабораторијска 
дијагностика ослања се на релативно једноставна испитивања, односно тзв. коагула-
циони скрининг. Поред броја тромбоцита ту спада одређивање протромбинског (PT), 
активисаног парцијалног тромбопластинског (аPTT) времена и мерење концентрације 
фибриногена у серуму. Уколико се искључе тромбоцитопенија и ретки случајеви 
изоловане хипофибриногенемије, продужење PT и аPTT указује на дефицит витамин 
К зависних чинилаца коагулације. Нормализација PT уз одржавање продуженог 
аPTT треба да усмери дијагностички поступак према хемофилији. У сваком случају 
одступања у коагулационом скринингу захтевају допунска испитивања у циљу 
прецизне дијагнозе узрока ХС (2, 6).

Ургентна терапија ХС код терминског новорођенчета, поред витамина К, 
подразумева инфузију свеже смрзнуте плазме (10-20 mg/kg) и криопреципитата. 
Тиме се брзо коригују дефицити код КХБН и привремено зауставља крвареље код 
хемофилије као најчешћих узрока ХС код терминског новорођенчета (6). 
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4.2  ХИПОГЛИКЕМИЈА КОД 
НОВОРОЂЕНЧАДИ

Свјетлана Маглајлић, Милош Јешић, 
Универзитетска дечја клиника, Београд

Хомеостаза гликозе код фетуса и новорођенчета. Гликоза (главни енергетски 
супстрат плода) кроз плаценту пролази олакшаном дифузијом, а гликемија мајке 
одређује концентрацију гликозе у крви плода. Нормално гликемија новорођенчета 
(НН) на рођењу је 70–80% гликемије мајке. Кад гликоза превазилази потребе 
плода, депонује се као гликоген (основни извор гликозе првих сати после 
рођења) и триглицериди. После рођења, подвезивањем пупчаника, се прекида 
доток гликозе и других хранљивих материја (гликемија плода опада достижући 
најниже вредности између 30 и 90 мин од рођења), те долази до пораста глукагона, 
катехоламина и кортизола (који стимулишу гликогенолизу и гликонеогенезу), 
док се смањује ниво инсулина. Пад гликемије после рођења је праћен повећањем 
концентрације хормона раста (највише између 48 и 72 сата живота). Инсулин, 
глукагон и хормон раста не пролазе кроз плаценту и њихова концентрација у 
крви плода потиче од самог плода. Новорођенче нормално ствара 4-6 mg гликозе/
мин. Одржавање нормалне гликемије током неонаталног периода зависи од 
феталних резерви гликогена, гликогенолизе и гликонеогенезе, баланса инсулин/
глукагон, као и пероралног уноса. Хипогликемија је последица промене било ког 
од наведених фактора (1–3).

Неуропатологија. Гликоза је есенцијални извор енергије коју користи мозак. 
Утрошак гликозе је пропорционалан његовој маси, те је за нормалну функцију 
мозга неопходно 25 μkal/100 gr ткива мозга, а при прекиду дотока гликозе, њена 
резерва траје 30–60 мин. Неурони и ћелије глије су јако осетљиви на недостатак 
гликозе (посебно кортекс). Асимптоматска пролазна хипогликемија има добру 
прогнозу што сугерише ефекат алтернатиног метаболичког сусптрата у ЦНС (1, 
4).

Неурофизиолошки, хипогликемијом новорођенчета се сматра гликемија <2,6 
mmol/l. При интерпретацији лабораторијских вредности гликозе треба узети у 
обзир да је вредност гликозе у плазми за 14% виша него у крви (крв има еритроците 
који садрже течност = дилуиран узорак, као и гликолитичке ензиме = гликолиза). 
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При стајању крви на собној температури, у еритроцитима се обављају процеси 
гликолизе, те се гликемија узорка смањује за 0,8–1,1 mmol/h (1, 4, 5).

Клинички знаци хипогликемије код новорђенчета су неспецифични, 
представљају поремећаје кардиопулмоналног и централног нервног система 
(бледило, одбијање оброка, хипотонија, тахипнеја, абнормалан плач, тремор, 
апнеја, иритабилност, кома, конвулзије, темепратурна нестабилност, необјашњива 
цијаноза, срчани застој). Клиничка слика хипогликемије је последица смањења 
расположивости гликозе за ЦНС и адренергичке стимулације условљене смањењем 
нивоа глукозе у крви (1–3).

Висок ризик од хипогликемије имају новорођенчад са: 1. Хиперинсулинизом 
(транзиторни и трајни): дете дијабетичне мајке, фетална еритробластоза, S.Beckwith-
Wiedemann (транзиторни) и несидиобластоза или аденом Лангерхансових 
острваца (трајни). 2. Смањеним магационирањем гликозе: превремено рођено 
дете, интраутерина рестрикција раста и неадекватан калоријски унос. 3. Повећа-
ном утилизацијом гликозе (стрес): сепса, асфиксија, респираторни дистрес, хипо-
термија, полицитемија и шок. 4. Урођеним поремећајима метаболизма: болести 
таложења гликогена, галактоземија и органске ацидемије и 5. Ендокриним 
дефицијенцијама: адренална инсуфицијенција и конгенитални хипопитуитаризам 
(1, 3, 5, 6)

Са клиничког становишта, хипогликемија се дели на: а/ транзиторну и б/ 
перзистентну.

а/ Транзиторна хипогликемија новорођенчета:

Идиопатска хипогликемија или слаба адаптација настаје из непознатих 
разлога код одређеног броја новорођенчади (може довести у везу са обезитетом 
или интолеранцијом гликозе мајке) 

Интраутерина рестрикција раста. Етиологија је мултифакторијелна: 
метаболичке потребе релативно великог мозга, мале резерве гликогена, масти и 
беланчевина, а ограничена гликоконеогенеза. 

Прематуритет. Незрелост гликонеогенезе и гликогенолизе, као и мале 
резерве гликогена и масти чине превремено рођену децу склоном ка хипогликемији 
која се у 1.сату живота запажа код 70% ове новорођенчади. Хипогликемија је 
обично транзиторна и коректибилна. 

Асфиксија. Перинатални стрес прекида оксидативну фосорилизацију и доводи 
до анаеробне гликолизе и стварања лактата
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Неонатална сепса повећава метаболичке захтеве и осетљивост на инсулин, 
док је калоријски унос смањен. 

Хипотермија ремети метаболичке процесе са последичном хипогликемијом, 
која са своје стране може деловати на терморегулациони центар у хипоталамусу 
и појачавати хипотермију.

Гладовање, односно немогућност адекватног ентералног калоријског уноса 
доводи до хипогликемије код рочног новорођенчета, а овај ефекат је много 
израженији код новорођенчади са интраутерином рестрикцијом раста, превремено 
рођеног детета или у стањима асфиксије.

Хипервискозност. У еритроцитима се одвија гликолиза. 
Урођена срчана мана. Хипогликемија код новорођенчета са урођеном срчаном 

маном је мултифакторијелна (смањен калоријски унос, повећан утрошак енергије, 
смањена перфузија јетре или чак фокална некроза јетре), али не смемо заборавити 
да хипогликемија може транзиторно довести до кардиомегалије (1,2,4,6). 

Транзиторна хипогликемија може бити условљена транзиторном хиперинсули-
немијом која се среће код:

Макросомичног детета дијабетичне мајке (које има смањену секрецију глу-
кагона и инхибисано ендогено стварање глукозе).

Фетална еритробластоза. Приближно 20% новорођенчади са концентрацијом 
хемоглобина у пупчанику <100 г/Л има тешку хипогликемију. Повезаност анемије 
и хиперинсулинемије није потврђена, а не постоји корелација између тежине 
анемије, хипоксемије, нивоа инсулина и Ц-пептида.

S.Beckwith-Wiedemann  карактерише пупчана кила, макроглосија, 
висцеромегалија, гигантизам, паралелни набори на ушним шкољкама, 
хиперинсулинемична хипогликемија и повећан ризик од настанка Вилмсовог 
тумора. Третман се састоји у лечењу хиперинсулинемије.

Лекови дати мајци: 1/ β-симпатикомиметици (хипергликемију мајке и о 
реактивна хиперинсулинемија плода), 2/ антидиабетици и бензотиазидски 
диуретици (стимулишу панкреас плода на синтезу инсулина), 3/ β-адренергички 
блокатори (промена катехоламина). и 4/ инфузија гликозе током порођаја

Идиопатски транзиторни неонатални хиперинсулинизам (обично код деце 
са интраутерином рестрикцијом раста, али и код рочне, здраве новорођенчади, 
етиологија није позната, могући узрок је привремена неравнотежа регулације 
сектеције инсулина (1,4,5,7)
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б/ Перзистентна хипогликемија новорођенчета

Несидиобластоза (спорадична или у склопу фамилијарне ендокрине 
аденоматозе, која сугерише аутосомно рецесивно наслеђе). Већина новорођенчади 
са органским хиперинуслинизмом и хипогликемијом, умире, а могућа је појава 
синдрома изненадне смрти.

Аденом панкреасних острваца (изузетно) ретко (3,5,7)
Урођени поремећаји метаболизма: 1/ угљених хидрата (>1:10000), 2/ оксидације 

масних киселина (1:10000), 3/ Хередитарна интолерација фруктозе (1:20000 – 
1:50000), 4/ Болести таложења гликогена (1:25000), 5/ Галактоземија (1:40000), 6/ 
Органске ацидемије (1:50000), 7/ Дефицит фосфоенолпируват карбоксикиназе 
(ретко) и 8/ Примарна лактична ацидоза (ретко) (1,8,9).

Испитивање хипогликемије је условљенo клиничком сликом и анаместичким 
подацима, а хипогликемија мора бити потврђена лабораторијски. Даља испитивања 
укључују крвну слику (полицитемија), гасне анализе крви (метаболичка ацидоза) 
и електролите (дисфункција надбубрега), а уколико хипогликемија траје дуже 
од 1 недеље или њена корекција захтева инфузију гликозе >8 мг/кг/мин, треба 
размотрити неке ређе узроке хипогликемије те анализирати: инсулинемију, 
хормон раста, кортизол, АЦТХ, тироксин, глукагон, уринарне и плазматске 
амино киселине, редукујуће супстанце и кетонска тела у урину. Ово ће омогућити 
дијагнозу или указати на потребу специфичнијих анализа (1-3,5)

Откривање (скрининг) хипогликемије:
а/ НН без фактора ризика: гликемију одредити 1–2 пута дневно пре оброка у 

току првог дана живота, а касније по потреби
b/ НН са фактором високог ризика: ТМ >4000 g или ТМ <2000 g, велико за 

гестациону старост (ЛГА), мало за гестациону старост (СГА) или са интраутерусна 
рестрикцијом раста, деца мајки са инсулин зависним или гестационим дијабетесом, 
гестација до 37 н, НН са сумњом на сепсу или НН мајки са хориоамнионитисом и 
НН са знацима који сугеришу хипогликемију, треба одредити гликемију у 1. сату 
живота, затим сваки сат наредна 3 сата, а потом 2 пута свака 3 сата. 

 Овај скрининг треба да укључи и новорођенчад са: хипоксијом, перинаталним 
дистресом или ако је АПГАР у 5 мин <5, НН мајки које су примале оралне 
антидијабетике или β-блокаторе, са хепатомегалијом (болести таложења 
гликогена), микроцефалијом, дефектима средње линије, НН са макроглосијом 
или хемихипертрофијом (Beckwith-Wiedemann), као и НН суспектну на урођене 
поремећаје метаболизма (3, 4, 8–10).

Циљ третмана је да предупреди хипогликемију, да је коригује, а потом се 
настави испитивање и лечење.
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Асимптоматска хипогликемија:
•  уколико су 2 гликемије у размаку од 15 мин 2,6 mmol/l, треба наставити 

праћење, а уколико је < 2,6 mmol/L треба лечити ив применом гликозе: 4–6 
mg/kg /мин (2,4–3,6 ml 10% гликозе/kg/l). Гликемију треба пратити сваких 1-2 
сата, до стабилизације гликемије, а по стабилизацији, на 4–6 сати. Уколико 
овај унос гликозе није довољан за нормализацију гликемије, парентерални 
унос повећавати 1–2 mg/kg/мин сваких 3–4 h. Ова деца нормално узимају 
млеко пер ос.

Симптоматска хипогликемије:
•  одмах дати ив болус гликозе у дози од 200 mg/kg (2 ml 10% гликозе/kg) током 

1 минута
•  наставити инфузију гликозе у дози 4–6 mg/kg/мин (2,4-3,6 ml 10% гликозе/

кг/х) евентуално повећавати количину за 1–2 mg/kg/мин до стабилизације 
гликемије

• кад се гликемија стабилизује током 3–6 сати, започети исхрану пер ос
•  уколико се гликемија одржава у границама нормале током 2–3 дана, ив. 

примену гликозе посепено смањивати за 1–2 mg/kg/мин, свака 3–4 сата

Уколико НН и даље захтева велики ив. унос гликозе да би се одржавала 
нормална гликемија, треба предузети фармаколошки третман који укључује:

1. глукагон: 0,15–0,3 mg/kg ив или им 
2. диазоксид: 5–20 mg/kg/дан у 2 или 3 дозе
3. хидрокортизон: 5 mg/kg/дан ив на 12 х
4. преднизон: 2 mg/kg/дан п.о.
5. соматостатин (октреотид): 5–25 μg/kg/дан 
6. епинефрин (само у случају дефицита епинефрина)
7. хормон раста (изоловани дефицит овог хормона или хипопитуитаризам).
Панкреатектомија (субтотална, 85–90% ткива панкреаса или тотална) 

се препоручује у случајевима несидиобластозе кад је медикаментозна терапија 
безуспешна (1–3, 7, 8, 10).
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4.3  НЕОНАТАЛНА ХИПЕРГЛИКЕМИЈА

Анђелка Ристивојевић
Клиника за гинекологију и акушерство 
Клиничког центра Војводине, Нови Сад

Добро познавање метаболизма глукозе у неонаталном периоду подразумева 
истовремено сагледавање глукозне хомеостазе током феталног живота, раног 
неонаталног периода код терминског новорођенчета и промењен метаболизам 
глукозе код претерминског новорођенчета, при чему се неонатална хипергликемија 
издваја као важан, релативно комплекснији и мање проучен, а самим тим и мање 
познат проблем од хипогликемије ове вулнерабилне популације.

Дефиниција

Проблем јасног одређивања вредности глукозе код новорођенчета условљен 
је не само методом (тест траке, ензиматске анализе, оптичка мерења), местом 
и начином узимања узорка крви (пуна крв, плазма/серум или капиларна крв), 
већ и због различитости у статистичким подацима бројних студијских група. 
Специфичности које припадају концептима савременог вођења и високог 
преживљавања врло незреле претерминске новорођенчади (< 1,000 g) значајно 
доприносе комплексности одређивања и тумачења јасне дефиниције неонаталне 
хипергликемије. 

Сматра се да за сада нема установљене дефиниције неонаталне хипергликемије 
и горња сигурна граница глукозе у овој популацији још увек није детерминисана. 
На основу резултата из врло респектабилних истраживачких центара сматрају 
се прихватљивима вредности глукозе из пуне крви > 6,9 – 7,0 mmol/l или плазме 
> 8,3 mmol/l током којих се не прекорачује праг реналног излучивања глукозе 
здраве претерминске новорођенчади. Резултати неонаталне хипергликемије 
могу бити под упливом трајања, врха вредности, гестацијске старости и 
клиничке стабилности. Уколико су вредности глукозе у крви > 20 mmol/l, могу се 
очекивати значајне осмотске промене, те се као практичнији модел дефиниције 
хипергликемије намеће потреба за мониторингом осмотске диурезе више него за 
изолованим сигурним повишеним нивоом глукозе у крви. Новија истраживања 
упућују да је опсег између >8 и ≤ 12 mmol/l глукозе у крви прихватљива оперативна 
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дефиниција хипергликемије у смислу опреза и потребе трагања за појавом глукозе 
у урину и доказом осмотске диурезе (1). 

У клиничкој пракси, присуство ≥ 1% гликозурије (или 56 mmol/l уринарне 
глукозе) може указивати на ризик од осмоларних промена и према томе значити 
потврду стриктног мониторинга глукозе. Серијске контроле узорака урина за 
анализу глукозе и осмолалности су практична препорука за мониторинг ризичне 
новорођенчади, посебно и због значајног смањења јатрогеног губитка крви (2).

Инциденција

Установљено је да се хипергликемија појављује у 40 до 80% VLBW (very low birth 
weight) неонатуса (< 1,500 g), а код SGA (small for gestational age) неонатуса распон 
је од 20 до 86%. Инциденца за терминску новорођенчад повезана је најчешће са 
основним узроком хипергликемије. Ова варијабилност највероватније је последица 
диспаритета у дефиницији и испитиваним популацијама (боље преживљавање 
VLBW неонатуса, рано и агресивно увођење парентералне исхране). Новорођенчад 
мања од 1,000 g око 18 пута чешће развијају хипергликемију од оних преко 2,000 g. 
У великим истраживањима новорођенчади са ТМ мањом од 1,000 г доказано је 
значајно снижење инциденце и нивоа хипергликемије са порастом ТМ (3).

Етиологија

Глукозна хомеостаза неонатуса је комплексан процес, изузетно битан у 
обезбеђивању довољних количина глукозе за потребе мозга и виталних органа. 
Обухвата многоструке метаболичке путеве, подразумевајући добро координисане 
хормоналне и метаболичке механизме адаптације код терминског новорођенчета. 
Код претерминске новорођенчади, током прве недеље живота постоји висок 
ризик за абнормалну глукозну хомеостазу. Степен незрелости многих функција 
највероватније има централну и још недовољно истражену улогу, нарочито 
на физиолошком и молекуларном нивоу. Сматра се да су непотпуна обрада 
проинсулина у острвским β-ћелијама панкреаса и релативна резистенција 
претерминске новорођенчади на инсулин (смањена регулација периферних 
рецептора ) битни предуслови за неонаталну хипергликемију. Ограничене 
резерве гликогена код VLBW неонатуса удружене са њиховим релативно вишим 
енергетским потребама, затим претерминска новорођенчад,  она са рестрикцијом 
интраутериног раста и болесна терминска новорођенчад, захваљујући 
слабим метаболичким резервама и ограниченом хормоналном одговору, под 
упливом фактора стреса или пак као реакција на стрес , могу чешће испољити 
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хипергликемију. Тешко болесна, нарочито претерминска новорођенчад (сепса, 
менингитис, ХИЕ, ИВК/ПВХ)  испољавају нижу или закаснелу секрецију инсулина 
у одговору на абнормалну количину понуђене глукозе (3, 4). 

Неонатална хипергликемија може бити повезана са високом производњом 
глукозе, њеном смањеном апсорпцијом и искористљивошћу или прекомерним 
парентералним уносом глукозе. Осим могућих грешака услед нетачног 
израчунавања енергетских потреба и инфузија глукозе, често су високе потребе 
у течностима неонатуса узрок да се превазиђе препоручени волумен и брзина 
инфузије глукозе. Прекомеран парентерални унос глукозе нормогликемичном 
новорођенчету остварује се давањем > 6.6 mg глукозе/kg/минут, или код 
неонатуса  < 1,000 g са > 6.0 gm/kg/минут, када још није успостављена перорална 
исхрана. Такође, рана и агресивна парентерална исхрана  све више се окривљује 
за прекомерни унос глукозе. Новији подаци говоре у прилог повишења од 24% 
концентрације глукозе у плазми уколико се даје сам интралипид, док се додатни 
ефекат бележи по убацивању глукозе и аминокиселина.

Неонатална интензивна нега најчешће подразумева бригу о клинички 
евидентном стресу као што су инфекције попут сепсе, некротични ентероколитис, 
респираторни дистрес и механичка вентилација, хипоксија, најразличитији 
узроци болних стања и стањима после хируршких захвата, који неминовно 
доприносе хипергликемији. За сваког клиничара од изузетне важности су примена 
хиперосмоларних формула исхране и неких чешће примењиваних лекова у 
неонаталном периоду (кортикостероиди, теофилин, диазоксид, фенитоин ) који 
могу довести до хипергликемије (4).

Досадашња сагледавања неонаталне хипергликемије повезивана су обавезно 
са осмотском диурезом и дехидрацијом, диселектролитемијом (повишен натријум 
и калијум) и интравентрикуларном хеморагијом. Међутим, изостале су валидне 
студије које би ово и потврдиле. Познато је да ниво од 13 mmol/l глукозе у крви 
не мора имати за последицу осмотску диурезу и забринутост у смислу појаве 
церебралног оштећења услед промене течности у хипергликемији није потврђена 
у литератури (2). За хиперосмоларни синдром најодговорнији су транскутани 
губитак воде LBW неонатуса, ограничена ренална функција и одговарајуће 
повишење екстрацелуларног волумена. Код LBW неонатуса хипергликемија 
се доводи у везу са апноичним кризама и последичним оштећењем мозга, као 
и тешком ретинопатијом прематуруса, мада су још недевољна тумачења у 
последњем ентитету повод даљих истраживања.  Претпоставља се да је повећано 
формирање слободних радикала кисеоника узрочно повезано са конгениталним 
малформацијама услед дијабетеса, које су последица нагомилавања сорбитола, 
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арахидонске киселине, недостатка миоиноситола и високих концентрација бета-
хидроксибутирата. Овим су покренута бројна нова питања и интереси за будућу 
најоптималнију дијагнозу и терапију хипергликемије (5).

Неонатални дијабетес мелитус (ндм)

Ово ретко стање дефинише се као хипергликемија ( > 6,87 mmol/l ) током 
првих 6 недеља живота код терминске и новорођенчади рођене близу термина, 
са инциденцом од 1:100 000 / 400 000 – 500 000 живорођених. Хипергликемија 
перзистира најмање 2 недеље и захтева инсулинску терапију. Неопходна је добра 
диференцијална дијагноза других облика и стања повезаних са хипергликемијом у 
том узрасту. Разликују се деца са транзиторним (ТНДM) и перманентним (ПНДM) 
неонаталним дијабетес мелитусом (6). 

ТНДM обично обухвата 50–60% случајева НДМ првих неколико дана живота 
(просечно 3) код деце са интраутерином рестрикцијом раста, слабим напредовањем, 
гликозуријом и дехидрацијом.  Нивои ендогеног инсулина и Ц-пептида су обично 
ниски или се не могу открити. Кетонурија је обично блага или одсутна, али када је 
дијагноза постављена касније, може се појавити дијабетесна кетоацидоза (ДKA). 
Просечно трајање инсулинске терапије је 3 месеца. Није утврђена аутоимуна 
основа ТНДМ, али се између 60 и 80% случајева повезује са три главна генетска 
поремећаја: УДП6 – ретка репродуктивна грешка у којој су обе копије хромозома 6 
наслеђене од оца, небалансирана очева дупликација 6q24 и метилациони дефекти 
на 6q24. Нормалан развој ове деце  бележи се са око 18 месеци, али се ипак у око 
60% бележи развој МОDY дијабетеса са 14 година, или релапс у 3. декади, што се 
повезује са каснијом експресијом перманентних дефицита функције β-ћелија.

ПНДM је дијабетес мелитус који се развија у неонаталном периоду без 
ремисије, са учесталошћу од 40–50%. Такође подразумева хипергликемију у 
неонаталном периоду, али је овде мање очевидна рестрикција раста, а вероватнији 
развој ДKA. Класична анамнеза полиурије, полидипсије и жеђања се тешко 
утврђује код ове популације и често може имитирати сепсу. Изостанак аутоимуне 
основе је и овде евидентан, али су зато бројна генетска стања која доводе до 
абнормалности у развоју или функцији панкреаса: тешка хипоплазија панкреаса 
удружена са мутацијом инсулин промотер факора-1 (ИПФ-1), Wolcott–Rallison 
синдром, X-везана имунодисрегулација, полиендокринопатија и ентеропатија 
(IPEX), X-везана фосфорибозил-АТП пирофосфат хиперактивност и дефицит 
глукокиназе (MODY 2), као и нека недефинисана генетска стања. 
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Терапија НДМ подразумева надокнаду течности и инсулин, при чему се у 
добро развијеним центрима препоручује континуирана субкутана инсулинска 
инфузија, а каснији третман зависи од испољеног облика НДМ (6, 7).

Терапија и прогноза

Терапијски приступ базира се на стриктном контролисању концентрације 
и брзине инфузије глукозе, до постизања  нормогликемије, уз избегавање 
хипоосмоларних раствора (могућа хемолиза и хиперкалијемија). Неминовност 
давања инсулина (0.01–0.1 ј/kg/сат и.в. или 0.1 ј/kg/сат с.к.) прати континиурани 
мониторинг гликемије на 4 – 6 сати и гликозурије у свакој порцији урина (8). Такође, 
подразумева се добро познавање калоријског уноса у примењеним формулама 
хране или парентералне исхране, при чему су истраживања о истовременом 
давању инсулина подељена у односу на краткорочне позитивне ефекте и могуће 
дугорочне предности, уз неопходан опрез избегавања хипогликемије. Лечење 
основног узрока неонаталне хипергликемије и даље остаје најкомплекснији 
терапијски приступ.

Новија открића указују на потребу увођења скрининга на неонатални дијабетес 
и обавезну молекуларну генетску дијагностику, због значаја откривених мутација 
у настанку типа 2 дијабетеса у одраслом добу.
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4.4  НОВОРОЂЕНЧЕ ВЕЛИКО ЗА 
ГЕСТАЦИОНУ СТАРОСТ

Светлана Стефановић
Институт за здравствену заштиту деце и омладине, Нови Сад 

 
Скрининг оствареног интраутеруcног раста новорођенчета представља прави 

изазов за неонатологе. Kада се након рођења измере телесни параметри: телесна маса, 
телесна дужина и обим главе, а то се не поклопи са проценом гинеколога нити се уклопи 
у физиолошке канале раста тј. антропометријске табеле за гестациону старост (ГС). 
Потребно је тада не само одредити да ли се новорођенче по телесним мерама налази 
изнад или испод две стандардне девијације, односно изнад 95. односно 97. перцентила 
или испод 5. односно 3. перцентила, већ је још важније одредити усклађеност или 
неусклађеност релативног односа телесне масе и телесне дужине. Статуропондурални 
(СП) индекс је параметар који управо одсликава однос између телесне масе и 
телесне дужине те је његовим одређивањем на лак начин постигнут циљ о реалној 
процени телесне грађе новорођенчета, што има даље импликације на одређивање 
дијагностичких и диференцијално-дијагностичких поступака ради евалуације узрока 
поремећеног интраутериног раста (нормална вредност 2,5–3,0; асиметрично повећан 
интраутеруcни раст, СП >3,0; симетрично повећан интраутеруcни раст, СП =2,5–3,0 
(1).На основу величине СП индекса почиње изазов за неонатолога да покуша да на 
основу телесних параметара новорођенчета донесе закључак о интраутеруcним 
условима којима је било изложено током читавог дотадашњег живота, тј. онолико 
дана, недеља и месеци колико је прошло од зачећа. 

Симетрично повећан раст

Симетрично повећан раст се дијагностикује на основу подједнако натпросечне 
порођајне телесне масе и порођајне телесне дужине новорођенчета. Тада је СП 
индекс у нормалном опсегу, тј. између 2,5 и 3, нпр: ПМ = 5250 g, ПД = 58 cm.

Конституционално крупно новорођенче

Када се роди крупно новорођенче, уколико је порођај прошао без опстетричких 
компликација, пре свега у смислу продуженог порођаја, окончавања порођаја 
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оперативним путем (вакуум-екстракција, форцепс, царски рез) и знацима 
порођајне повреде код новорођенчета – најчешће кефалхематом, трауматска 
цијаноза лица, прелом клавикуле, пареза и парализа pl. brachialis-a и друге 
озбиљне но срећом ретке порођајне повреде, сви су одушевљени (2, 3), како 
породиља, тако и акушерска и неонатолошка екипа у порођајној сали јер је порођај 
успешно окончан. Одушевљена је и породица јер је рођено крупно дете које се 
често поистовећује са напредним, здравим дететом јер је на рођењу величине као 
беба од 2-3 месеца живота.

Нажалост, то је редак случај и то једино кад су оба родитеља крупне телесне 
грађе па је и њихов плод, генетски њима подударно, крупно и здраво дете које је 
без компликација могла да роди крупна жена, широке карлице.

Новорођенче мајке са хипертиреозом

Ово новорођенче се лако препозна јер долази из високо ризичне трудноће мајке 
која је и током трудноће боловала од хипертиреозе те је проблем већ препознат 
и сигнализиран од стране гинеколога и акушера те неонатолог решава даље 
проблем хомеостазе тиреоидних хормона уз помоћ консултација са педијатром 
ендокринологом тј нема дилему око узрока повећаног интраутеруcног раста.

Beckwith Wiedemann-ов синдром
Веома се ретко среће у пракси, но клиничка слика је толико упечатљива да 

нема места никаквој дилеми јер дете поред тога што је крупно има и масу стигмата 
од којих су најуочљивије макроглосија са протрузијом хипертрофичног језика и 
омфалокела, уз клиничке и лабораторијске знаке тешке хипогликемије резистентне 
на терапију.

Асиметрично повећан раст
Асиметрично повећан раст се дијагностикује на основу натпросечне порођајне 

телесне масе која је праћена просечном телесном дужином новорођенчета, а тада 
је СП индекс већи од 3 (нпр. ПМ = 5250 g, ПД = 50 cm).

Дете дијабетичне мајке (Foetopathia diabetica)
Овај синдром означава новорођенче из трудноће у којој је код мајке постојала 

хипергликемија, било услед постојеће шећерне болести од које се трудница лечила 
и пре зачећа и актуелне трудноће, било услед хипергликемије која се јавила у 
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актуелној трудноћи и која представља болест трудноће, тј. пролазно стање које 
нестаје са окончањем трудноће.

Трудница са раније дијагностикованом шећерном болешћу је под сталним 
надзором од стране тима лекара који чине гинеколог и ендокринолог, а по потреби 
се укључују и лекари других специјалности, све са циљем да ризик за њу и њено 
будуће дете не буде већи него код трудница са нормалном регулацијом шећера у 
крви.

Како је склоност ка појави конгениталних мана код деце дијабетичних мајки 
повећана (што се тумачи негативним утицајем повећане гликемије на органогенезу) 
у тим се укључује генетичар јер је савремени тренд ка пренаталној дијагностици 
конгениталних мана. Код детета дијабетичне мајке то су најчешће конгениталне 
мане срца, малформације уха, VATER малформације (Vertebral, Anal, Tracheo, Eso-
phageal, Renal) (4). 

Гестациони дијабетес је стање кад се интолеранција угљених хидрата јавља 
једино током трудноће код иначе здраве жене, тј. жене која нема регистровану 
шећерну болест, мада детаљном породичном анамнезом по правилу се добије 
податак о постојању шећерне болести код чланова породице. Управо је трудноћа 
са свом специфичношћу хормонских и метаболичких промена стање у коме се као 
у огледалу преламају генетски ризици за настанак хроничних оболења, пре свега 
шећерне болести и артеријске хипертензије али и бубрежних и имунолошких 
болести. Учесталост јављања гестационог дијабетеса износи 3 на 100 трудноћа. 
Ризик за појаву гестационог дијабетеса, поред наследне компоненте , носи 
вишеструка трудноћа, а код једноплодне трудноће ризик носе труднице одмаклог 
животног доба (>35 година ) и труднице повећаног индекса телесне масе (енгл. 
BMI).

Без обзира што оваква трудница није раније боловала од дијабетеса, последице 
по њен плод су истоветне као и код плода дијабетичне мајке а отежавајућа околност 
је баш у непознавању овог здравственог проблема.

Најчешће компликације током трудноће су инфекција уринарног тракта, 
хипертензија, превремени порођај.

Упркос макросомији, већина порођаја се обавља природним путем, а једино у 
случају фетопелвичне диспропорције се саветује порођај царским резом. Наиме, 
код детета дијабетичне мајке увек постоји макар и дискретна незрелост плућа 
и склоност респираторном дистрес синдрому, а у оперативном порођају се увек 
јавља пролазна тахипнеја новорођенчета те се настоји избећи удруженост ових 
патолошких стања (5, 6). Типичан је изглед новорођенчета дијабетичне мајке у 
коме се издваја: кушингоидни распоред масног ткива (образи, рамена, грудни кош 
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), аспект „џина на стакленим ногама“ (мале шаке и стопала пропорционално у 
односу на величину тела) и појачана маљавост на ушним шкољкама. Патогномичан 
знак је повећан статуро-пондурални индекс > 3,0 (повећана телесна маса у односу 
на зону еутрофичности, нпр. ТМ = 4650 g, а ТД = 52 cm. 

 Поред наоко снажног и здравог изгледа, веома брзо се развијају неонатолошки 
проблеми јер се ради о акутном, тешком неонатолошком пацијенту, те је неопходна 
стална клиничка, лабораторијска и друга евалуација у правцу типичних стања као 
што су:

1. респираторни дистрес синдром
2. хипогликемија 
3. хипокалцемија 
4. хипербилирубинемија 
5. полицитемија 
6. хипервискозни синдром
7.  конгениталне мане. 
Стога је потребно начинити скрининг у правцу урођених мана, посебно срца, 

бубрега и кичме. 

Сваки поједини ентитет се лечи сходно усвојеним савременим постулатима 
неонатолошке праксе (7, 8).

Прогноза је добра. У случају да не постоје придружене конгениталне 
аномалије, успешно се коригује поремећена хомеостаза организма и дете се као 
здраво новорођенче отпушта са неонатoлошког оделења. Нема шећерну болест, 
а шансу да оболи ње има исту као и сва друга деца дијабетичних родитеља. У 
каснијем животу, има потпуно уредан физички и психомоторни развој (9). 
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5.1   ЗДРАВЉЕ АДОЛЕСЦЕНАТА У 
ПРОШЛОСТИ, САДАШЊОСТИ И 
БУДУЋНОСТИ

Александра Стојадиновић
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад

Адолесценција је период интензивних биолошких, психолошких и социјалних 
промена. Она представља врло значајан период за здравље особе, јер представља 
раскршће на коме адолесцент може да изабере пут који води ка добром здрављу и 
дугом, продуктивном животу или ка болести, инвалидитету или раном умирању

Здравље адолесцената зависи од бројних фактора. То су првенствено биолошке 
карактеристике самог адолесцента (узраст, пол, расна или етничка припадност, 
наследни фактори), његово понашање (које може да унапређује или угрожава 
здравље), уже социјално окружење (породица, пријатељи, локална заједница) 
и шири друштвени фактори (физички, економски, друштвено-политички, 
легислативни, културни и сл.).

Познато је да понашање адолесцената има пресудан утицај на њихово здравствено 
стање у садашњости и будућности, али и да су од великог значаја фактори окружења, 
с обзиром на то да обликују начин живота адолесцената. У периоду адолесценције 
се испробавају и усвајају понашања која могу позитивно или негативно да утичу на 
здравље. Данас се зна да је скоро две трећине прераних смрти и оптерећења болешћу 
код одраслих повезано са стањима или понашањима која су настала у адолесценцији, 
као што су употреба дувана, недостатак физичке активности, незаштићени сексуални 
односи или насиље. Светска здравствена организације (СЗО) је 1986. године истакла 
да су „здравље и здравствени проблеми млади људи дубоко укорењени у социјалним, 
политичким и економским околностима у којима млади живе“ (1).

Здравље адолесцената у прошлости

Подаци о здрављу адолесцената у прошлости су оскудни, пре свега зато што 
адолесценција није била препозната као посебан период у животу особе. Прву 
дефиницију адолесценције је пре нешто више од сто година дао амерички психолог 
Стенли Хол (пре нешто више од сто година) и од тада је почео формални развој 



Здравствени проблеми специфични за одолесценцију

110

концепта адолесценције. Адолесцентна медицина је као посебна грана медицине 
почела да се развија тек 1951. године, када је др Розвел Галагер, интерниста, основао 
прву клинику за адолесценте при Дечјем медицинском центру у Бостону (2).

У доступној литератури има веома мало податка о здрављу адолесцената. Један 
од најстаријих чланака из те области потиче из 1962. године и бави се проблемом 
организације здравствених служби за урбане адолесценте и у њему се као 
здравствени проблеми адолесцената наводе физичка оштећења, хроничне болести 
и психијатријски поремећаји. Истакнуто је, такође, да здравље адолесцената 
угрожавају и гојазност, анксиозност у адолесценцији и материнство пре 20. 
године живота, посебно када је настало изван брака. Указано је и на мали обухват 
адолесцената вакцинацијом против полиомијелитиса и нередовну стоматолошку 
заштиту, као ризике по здравље адолесцената (3).

Године 1980. СЗО је хронолошки дефинисала адолесценцију као период између 
10 и 19 година и предложила груписање здравствених проблема адолесцената 
у четири групе: биолошке/медицинске проблеме, ризична понашања, проблеме 
везане за сексуалност и емоционалне и психијатријске проблеме (4). Подаци о 
здрављу адолесцената се систематски прате од 80-тих година 20. века, али у многим 
земљама, укључујући и нашу, још увек не постоје адекватни подаци о здрављу 
адолесцентне популације.

Здравље адолесцената данас

Уопштено говорећи адолесценти су популација која која има нижи морбидитет 
и морталитет у поређењу са осталим узрасним групама становништва. Они су 
углавном преболели дечје заразне болести, а још увек не обољевају од хроничних 
обољења карактеристичних за одрасло доба. Постоје разлике у узроцима 
морбидитета и морталитета адолесцента између развијених земаља и земаља у 
развоју. У земљама у развоју млади пате од потхрањености и заразних обољења, 
као што су маларија и туберкулоза. Насупрот томе, код младих у развијеним 
земљама чести су гојазност, поремећаји исхране и недовољна физичку активност. 
Неки поремећаји здравља, попут поремећаја менталног здравља, повреда, суицида, 
хомицида, злоупотребе психаоактивних супстанци, полно преносивих инфекција 
и адолесцентне трудноће представљају универзалне проблеме адолесцената.

Повреде и насиље

Повреде представљају водећи узрок морталитета и инвалидитета адолесцента 
широм света. Оне настају задесно, због насиља или самоповређивања. У САД је 
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80% смртних случајева међу младима узраста 15 до 24 године проузроковано 
повредама (5).

Задесне повреде најчешће настају у саобраћајним удесима. Тинејџери су 2005. 
чинили 10% популације у САД али су били одговорни за 12% смртних случајева 
у саобраћајним удесима (6). Скоро једна четвртина (24%) адолесцената који су 
2005. у САД учествовали у саобраћајним удесима са смртним исходом возила је 
под утицајем алкохола (6).

Насиље може да се јави у различитим облицима: као интерперсонално насиље, 
самоповређивање и колективно насиље. Интерперсонално насиље обухвата 
спектар од претњи, преко туче до тешког физичког повређивања и убиства. У свим 
земљама младићи су најчешћи починиоци и жртве убиства. Према подацима СЗО, 
2000. године стопа хомицида је у свету износила 9,2 на 100.000 младих. Највише 
стопе су забележене у Африци и Јужној Америци, односно у земљама са бурним 
економским и социјалним променама, а најниже у Западној Европи. Треба имати 
у виду да на сваку убијену младу особу долази 20 до 40 младих којима је због 
интерперсоналног насиља потребно болничко лечење (7).

Суицид представља насиље усмерено према себи и кључни је показатељ 
отуђености младих. Највише стопе суицида су у земљама Источне Европе 
(Литванија, Русија, Белорусија). Предиспонирајући фактори за суицид су употреба 
алкохола, злостављање у периоду детињства, социјална изолација, као и депресија 
и други психијатријски проблеми (7) .

Многи млади у свету су изложени колективном насиљу које се јавља 
у различитим формама, као сукоби између народа или група, тероризам, 
протеривање становништва. Ови облици насиља имају далекосежне последице по 
физичко и ментално здравље младих. Према подацима СЗО, 20. век је био један од 
најкрвавијих периода у људској историји, а више од половине људи који су живот 
изгубили у различитим конфликтима широм света били су цивили (7). 

Употреба дувана, алкохола и илегалних психоактивних супстанци

Пушење цигарета је широко распрострањено међу младима. Већина 
пушача почиње са употребом дувана управо у периоду адолесценције. У многим 
развијеним земљама учесталост пушења је значајно опала међу младима у периоду 
између 70-тих и 90-тих година 20. века, а ово се приписује мењању става јавности 
према пушењу, јер је оно постало социјално неприхватљиво (8, 9). Насупрот 
развијеним земљама, учесталост пушења међу младима у земљама у развоју је 
у порасту. Глобализација је отворила нова тржишта у Африци, Азији, Источној 
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Европи, а дуванска индустрија је усмерила своје производе и кампање управо 
на ова тржишта, посебно на младе (9). Према подацима за 2006. годину, у нашој 
земљи пуши 15,5% адолесцената узраста 15 до 19 година, а проценат је опао за 7% 
у односу на 2000. годину (10).

Данас у САД због пушења умире 438.000 људи што је три пута више у односу 
на број умрлих због илегалних дрога, убиства, алкохола, АИДС-а, суицида и 
саобраћајних удеса заједно (8).

Алкохол је најчешће коришћена психоактивна супстанца међу адолесцентима. 
Употреба алкохола и илегалних психоативних супстанци је повезана са 
проблемима у школи, насиљем, суицидом, саобраћајним удесима, незаштићеним 
сексуалним односима, социјалним проблемима. 

Према подацима за САД, учесталост употребе алкохола је међу адолесентима 
опала у односу на 1979. годину када је достигла максимум (8). У неким земљама у 
Европи употреба алкохола међу адолесцентима је порасла и то пре свега у земљама 
источне Европе, док је опала у Великој Британији, Данској и Грчкој (9). У нашој 
земљи, у 2006. години, 5,5% младих узраста 15 до 19 година бар једном месечно 
је пило шест или више пића у низу, а сваки четврти (25,5%) се напио бар једном 
у животу. Алкохол чешће употребљавају млади који живе у домаћинствима са 
вишим приходима (10).

Употреба илегалних психоактивних супстанци (ПАС) је висока у многим 
земљама света, јер одражава склоност адолесцента ка експериментисању и 
преузимању ризика (2). У САД је у периоду од 1980. до 2006. године проценат 
адолесцента који су пробали било коју илегалну психоактивну супстанцу опао са 
66% на 48% (8). У Србији је, према подацима за 2006. годину, 6,9% младих узраста 
15 до 19 година пробало илегалне психоактивне супстанце. Прво узимање ПАС 
најчешће се одиграва између 13 и 16 година. Млади који живе у домаћинствима 
са високим приходима значајно чешће експериментишу са употребом ПАС, у 
поређењу са младима који су из домаћинстава са нижим приходима (10).

Сексуалност адолесцената

Сексуалност је битан аспект живота адолесцената, а незаштићени сексуални 
односи могу да угрозе здравље и будућност младе особе. У земљама у развоју 
и развијеним земљама бележе се различити трендови у погледу сексуалне 
активности адолесцената. У САД је проценат адолесцената који су имали сексуалне 
односе опао од 1991. до 2005. са 54,1 на 46,8% (8). Насупрот развијеним земљама, у 
многим земљама у развоју бележи се пораст удела адолесцента који су сексуално 
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активни пре ступања у брак. У САД је у периоду од 1991. до 2003. растао проценат 
адолесцента који су приликом последњег сексуалног односа користили кондом (са 
46,2 на 63%), а од тада стагнира (8). Са друге стране, у многим земљама у развоју, 
адолесценти у високом проценту адолесценти имају незаштићене сексуалне 
односе. На пример, на Филипинима преко 90% сексуалних односа адолесценти 
имају без заштите (2).

Према подацима за 2006. годину, у Србији је 29% младих узраста 15 до 19 
година (36,3% младића и 21,8% девојака) ступило у сексуалне односе У односу на 
2000. годину забележен је пораст процента младих који су ступили у сексуалне 
односе за 10,4%. Међу младима који су у последњих годину дана имали сексуалне 
односе са особом која није њихов стални партнер, 78,4% је приликом последњег 
сексуалног односа користило кондом. Просечан број нерегуларних партнера 
код сексуално активних адолесцената у последњих годину дана износио је 2,6 
партнера. Међу младима који су сексуално активни, 33,6% је у претходних годину 
дана користило непоуздане методе контрацепције (прекинут однос, плодни и 
неплодни дани) (10). У нашој земљи нема прецизних података о учесталости полно 
преносивих инфекција код адолесцената. 

Ментално здравље адолесцената

Иако се укупно посматрано физичко здравље адолесцената побољшало током 
последњих деценија, овај тренд се не региструје када се посматра ментално здравље 
младих (2). Процењује се да 20% деце и адолесцената у свету пати од озбиљних 
менталних поремећаја. У односу на ментално здравље, адолесценција је критичан 
период развоја. Симптоми психијатријских обољења најчешће се развијају пре 
25. године живота (2). У структури морталитета адолесцената у свету, суицид се 
налази на трећем месту по учесталости. Депресија често започиње у адолесценцији. 
Упркос економском просперитету, развијене земље се од друге половине 20. века 
суочавају са повећаном преваленцијом проблема у сфери менталног здравља код 
адолесцената, као што су депресија, суицид, поремећаји исхране (2).

Животни стил

У односу на животни стил адолесцената, уочава се да многи млади људи имају 
нездраве навике у исхрани и да су недовољно активни, што за последицу има 
гојазност. Према подацима за 2006. годину у нашој земљи 36,7% младих наводи 
да никада не размишља о здрављу при избору хране. У периоду од 2000. до 2006. 
године учесталост предгојазне деце и адолесцената је порасла са 8,2% на 11,2%, а 
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гојазних са 4,4% на 6,4% (2). Сличан тренд забележен је и у САД у периоду од 1976. 
до 2002. године (8).

Млади са повећаним ризиком

Млади који су припадници етничких мањина, млади са хроничним 
обољењимљ и млади са инвалидитетом, хомосексуалном или бисексуалном 
оријентацијом и тзв. „transgender adolescenti“, млади без родитељског старања (они 
који живе у установама социјалне заштите, на улици), млади који су у сукобу са 
законом посебно су вулнерабилни јер имају додатне ризике по здравље, а одрастају 
и развијају се под врло неповољним околностима. Осим тога имају недовољну 
социјалну подршку, а здравствена заштита им је често недоступна.

Здравље адолесцената у будућности

Водећи здравствени проблеми савремених генерација адолесцената су 
повреде, употреба дувана, алкохола и илегалних психоактивних супстанци, 
проблеми у сфери менталног здравља, полно преносиве инфекције, адолесцентна 
трудноћа, гојазност и други поремећаји исхране. Решавање ових проблема захтева 
стално ангажовање здравствених радника у будућности као и рад на превенцији. 
Социјални трендови, као што су сиромаштво и неравомерна расподела дохотка 
у свету, политичка превирања, миграција и урбанизација, мењање структуре и 
улоге породице, глобализација, нове информационе технологије утичу на здравље 
младих те је неопходно да се у будућности пронађу начини да се умање и уклоне 
неповољни, а ојачају позитивни утицаји на здравље младих.
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5. 2   ИЗАЗОВИ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ 
РЕПРОДУКТИВНОГ ЗДРАВЉА 
МЛАДИХ

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

Пораст учесталости сексуалне активности током адолесценције представља 
универзално обележје савременог друштва. Према налазима Студије о 
здравственом понашању школске омладине, приближно четвртина адолесцената у 
Европи (24% девојчица и 30% дечака) доживи сексуално искуство пре навршених 
15 година живота (1). Студија о ризичном понашању младих показује да у САД 
скоро половина адолесцената (46% девојака и 48% младића) први полни однос 
оствари пре 13. године (2). У нашем друштву су, међутим, још увек делимично 
задржане традиционалне норме понашања, па је у сексуалне односе ступило 29% 
младих узраста 15–19 година, односно 21,8% девојака и 36,3% младића (3).

Рана сексуална активност чини младе склоним ризичном сексуалном 
понашању, а првенствено чешћој измени сексуалних партнера, некоришћењу 
кондома и ефикасне контрацепције. То угрожава њихово репродуктивно здравље, 
јер повећава шансе за настанак адолесцентне трудноће, полно преносивих 
инфекција и запаљења унутрашњих полних органа.

Репродуктивно здравље, према дефиницији Светске здравствене организације, 
представља стање телесне и менталне способности и социјалне сигурности, а 
не само одсуство болести и неспособности у свим областима које се односе на 
репродуктивни систем, његове функције и процесе.

Политички одговори на промене у сексуалном понашању младих

С обзиром да млади представљају носиоце обнављања становништва у 
непосредној будућности, велики број држава је покушао да одређеним мерама 
допринесе очувању њиховог репродуктивног здравља.

У европским земљама постоји тенденција да се адолесцентима да значајно 
место у друштву, односно да се њихова култура и начин живота прихвате у 
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свим аспектима, укључујући и сферу сексуалности. Сексуално образовање је 
уведено у школе, са пружањем релевантних информација и вештина у оквиру 
различитих предмета или путем засебних тематских области. Државе финансирају 
дугорочне јавне едукативне кампање, уз подршку медија и коришћење различитих 
комуникационих канала (интернет, телевизија, филм, радио, панои) и места 
информисања (дискотека, апотека, здравствена установа). Кампање су осмишљене 
да шаљу директне и духовите поруке које указују на потребу за безбедним 
сексуалним општењем, али и на пријатне стране сексуалности. Младима је 
обезбеђено да лако и по ниској цени или бесплатно добијају контрацепцију и 
кондоме. У великом броју земаља, попут Шведске, Финске, Холандије и Велике 
Британије развијена су и саветовалишта за младе. Породица је постала место 
где се отворено с адолесцентима разговара о сексуалности и пружа се подршка 
едукативним активностима у школама и одласку младих у здравствене установе. 
Одрасли прихватају сексуалне везе старијих адолесцената као компоненту 
здравог емотивног сазревања. Таква друштва очекују да ће уважавањем права и 
поштовањем потреба адолесцената развити код њих осећање личне одговорности 
у односу на сексуално понашање. Захваљујући таквим програмима, велики број 
младих из европских земаља користи кондом и ефикасну контрацепцију (4). 
Истраживање спроведено у европским земљама показало је да је комбиновану 
оралну контрацепцију при последњем сексуалном односу користила четвртина 
сексуално активних девојака узраста 15 година (од 3% у Словачкој и Украјини до 
61% у Холандији), а кондом две трећине (од 61% у Румунији до 89% у Шпанији) 
(1).

У неким другим државама, попут САД, покушано је да се рестриктивним 
законским решењима допринесе очувању репродуктивног здравља адолесцената. 
У том циљу је сексуална едукација у школама замењена промоцијом апстиненције 
и обавезивањем младих на тзв. предбрачну невиност. Као позитиван ефекат тих 
мера уочено је одлагање почетка сексуалне активности у просеку за 18 месеци. 
Негативна страна је ипак превагнула, јер млади нису добили знања и вештине 
потребне за безбедно сексуално понашање, па су ретко користили кондом и 
ефикасну контрацепцију (5). Отуда је стопа трудноћа код адолесценткиња1 у САД 
у 2004. години била значајно виша (72,2/1.000), него у Француској (22,6/1.000), 
Немачкој (16,3) и Холандији (12,8/1.000). У САД је значајно виша и инциденција 
полно преносивих инфекција међу младима. Примера ради, стопа инфекције 
гениталним хламидијама код девојака узраста 15-19 година у САД је 2004. године 

1  Стопа трудноћа представља просечан број трудноћа насталих у једној календарској години 
у групи од 1.000 жена одређене старости – у овом тексту се односи на девојке узраста 15–19 
година.
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била 2761,5/100.000, а у Холандији 182,9/100.000 (6). У склопу рестриктивних 
законских решења, адолесцентима је у неким земљама САД (Тексас) одузето право 
да добију савет и контрацепцију без сагласности родитеља. Налази истраживања 
су указали да ће цена онемогућавања савета и контрацепције адолесцентима 
бити висока услед новог пораста броја трудноћа, полно преносивих инфекција и 
запаљења унутрашњих полних органа (7).

У Србији за сада постоји само одговор здравственог система, а састоји се у 
формирању саветовалишта за младе у школским диспанзерима домова здравља. 
Тај процес се споро одвија, тако да је од 1999. године до данас отворено свега 40-
ак саветовалишта. Стога је наша омладина у много већем ризику за настанак 
оштећења репродуктивног здравља, о чему говори ниска учесталост употребе 
ефикасне контрацепције (6,1% девојака узраста 15–19 година које су у стабилној 
партнерској вези), висока процењена стопа трудноћа (50/1.000) и висока учесталост 
полно преносивих инфекција (инфекција гениталним хламидијама детектована 
код 30,3% сексуално активних девојака узраста 19 година и код 22,1% младића 
адолесцентног узраста са генитоуринарним тегобама) (3, 8).

 Научно–технолошки прогрес у функцији заштите
репродуктивног здравља младих

Захваљујући научно-технолошком развоју у области репродукције и контроле 
полно преносивих инфекција, савременим генерацијама младих људи су дате 
могућности ефикасног раздвајања сексуалности од прокреације, планирања 
материчних крварења и веће слободе у сексуалном општењу. Поставља се питање да 
ли је реч о позитивним или негативним достугнућима савремене цивилизације?

Број ефикасних метода превенције зачећа који је прикладан за младе је у порасту. 
Комбинована хормонска контрацепција постоји у облику ултранискодозних 
препарата са продуженим режимима примене (24 активне таблете са веома ниском 
дозом синтетских полних хормона), контрацептивних фластера и вагиналних 
прстенова, а прогестагенски импланти су делотворни у периоду од пет година. 
Данас се безбедном за адолесценте сматра и интраутерина контрацепција, посебно 
када је интраутерином уметку додат цилиндар са прогестагеном. Паралелно с овим 
трендом, запажен је и пад укупне стопе фертилитета2 са 2,5 у 1960-им на 1,5 у 2000. 
години. Расте и удео жена које нису родиле ни једно дете, тако да је у генерацији 

2  Стопа укупног фертилитета представља број живорођене деце коју би родила једна жена у току 
репродуктивног периода, уколико би фертилитет по старости остао непромењен као у години 
посматрања а све жене доживеле крај репродуктивног периода.
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жена рођених 1960. године у Немачкој без деце остало 27,8%, Великој Британији 
21,5%, а у Финској 18% (9). У Србији стопа укупног фертилитета је у 2007. години 
износила 1,39, с евидентним одлагањем рађања деце за старије животно доба. 
Према подацима из пописа становништва Србије (2002.), регистровано је велико 
неучествовање у репродукцији девојака од 20. до 24. године (74,9% у централној 
Србији и 75,3% у Војводини), али и релативно велики удео жена које нису ро-
диле прво дете између 25. и 29. године старости (43,9% у централној Србији и 
41,7% у Војводини), односно 30-34 године (21,8% у централној Србији и 19,7% у 
Војводини) (10).

Коришћење комбиноване хормонске контрацепције у продуженом режиму, 
који се остварује континуираним узимањем више паковања без паузе, омогућило 
је девојкама и младим женама слободу у избору карактеристика материчних 
крварења. Истраживања спроведена у бројним земљама света су показала да 
велики број жена менструацију не доживљава као одраз женствености, већ 
као непотребан баласт који им умањује квалитет живота и професионално 
остваривање (11).

Боља контрола полно преносивих инфекција код младих данас се постиже 
периодичним скринингом на најчешћа излечива обољења из ове групе (инфекције 
гениталним хламидијама) и активном имунизацијом против вируса хепатитиса 
Б и хуманог папилома вируса. Поставља се, међутим, питање да ли ће увођење 
тих мера допринети промени обрасца сексуалног понашања младих са чешћом 
изменом партнера и умањивањем вредности стабилних, моногамних релација.

Закључак

Очување здравља и плодности младих људи данас се препознаје као битна 
мера за ублажавање неповољних демографских токова са којима је суочен велики 
број земаља Европе и света. Најбољи ефекти су остварени у европским земљама 
комбиновањем низа активности, а са заједничким циљем да се код младих 
развије одговорност за сопствено здравље. Са аспекта еволуције људског друштва 
контроверзно је питање научно-технолошког прогреса оствареног у области 
репродукције и контроле полно преносивих инфекција.
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6.1   ДИГЕСТИЈА И АПСОРПЦИЈА 
УГЉЕНИХ ХИДРАТА

Недељко Радловић
Универзитетска дечја клиника, Београд

Угљени хидрати, уз протеине и масти, представљају кључне чиниоце у 
исхрани човека. Поред есенцијалног учешћа у енергетском метаболизму, важни 
су и као конституенти различитих структурних и функционалних компонентни 
организма, као што су гликозаминогликани (мукополисахариди), протеогликани, 
гликопротеини, гликолипиди, нуклеинске киселине, нуклеотиди, извесни 
коензими, гликоген и други (1, 2). Основно порекло им је биљно, али се процесом 
гликонеогенезе могу синтетисати и у организму животиња, као и човека. 

Према броју моносахаридних јединица, угљени хидрати се деле на 
моносахариде, олигосахариде и полисахариде. У полисахариде спадају скроб 
и гликоген, у олигосахариде лактоза, сахароза и трехалоза, а у моносахариде 
глукоза, галактозе и фруктоза. Основни угљени хидрат у исхрани човека је скроб, 
док су остали, изузев лактозе у дојеначком периоду, знатно мање или минимално 
присутни. Скроб је полисахарид биљног порекла. Чине га два глукозна полимера, 
амилопектин (80–85%) и амилоза (15–20%), који се, поред заступљености, 
разликују по начину везивања глукозе, као и молекулском изгледу и маси (1, 2). 
Амилопектин је разгранате структуре, молекулске тежине око 100 милиона, док 
је амилоза линеарно-хеликоидног облика и далеко мања (МТ 500000). Молекули 
глукозе су у амилози повезани алфа 1,4 гликозидном везом, док се у амилопектину 
на месту гранања, тј. споја основног и бочних ланаца, поред ове, налази и алфа-
1,6 гликозидна веза. Гликоген је полисахарид животињског порекла, примарно 
присутан у јетри и мишићима и по молекулској структури сличан амилопектину. 
Лактоза, основни угљени хидрат млека већине сисара, је састављена из молекула 
глукозе и галактозе међусобно повезаних бета-1,4 гликозидном везом, док 
сахарозу, воћни шећер, чине молекули глукозе и фруктозе спојени алфа-1,2 
гликозидном везом. Трехалоза, глукозни димер повезан алфа-1,1 гликозидном 
везом, као и глукоза и фруктоза у слободном облику имају релативно мало 
учешће у стандардној исхрани човека. Трехалоза се налази у печуркама, а глукоза 
и фруктоза у воћу, воћним производима и меду. 
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Угљени хидрати се ресорбују у мономерном (моносахаридном) облику, 
те се полисахариди и олигосахариди морају претходно хидролизовати (3–5). 
Иако почиње у усној дупљи и желуцу, хидролиза полисахарида се, готово у 
целини, обавља у танком цреву. Разлагање алфа-1,4 гликозидних веза амилозе, 
амилопектина и гликогена се врши интралуминално под дејством алфа-амилазе, 
у усној дупљи и желуцу саливарне, а у танком цреву панкреасне, при чему настају 
олигосахариди, малтодекстрин, малтотриоза и малтоза. Разлагање олигосахарида 
до глукозе обављају одговарајуће олигосахаридазе, сахараза-изомалтаза, 
глукоамилаза и малтаза. За разлику од амилазе, олигосахаридазе су ковалентно 
везане за луминалну страну мембране ентероцита, при чему ензимски димер 
сахараза-изомалтаза разлаже алфа-1,6 гликозидну везу, а глукоамилаза и малтаза 
алфа-1,4 гликозидну везу глукозних олигомера. Лактозу хидролизује лактаза 
(β-галактозидаза), сахарозу сахараза-изомалтаза, а трехалозу трехалаза. Као и 
друге олигосахаридазе, лактаза и трахалаза су фиксиране за луминалну страну 
мембране ентероцита. Изузимајући глукоамилазу, која је присутна дуж целог 
танког црева, остале олигосахаридазе се налазе само у његовом проксималном 
делу. Након ослобађања, моносахариди прелазе у ентероцит, глукоза и галактоза 
активним котранспортом са натријумом, а фруктоза олакшаном дифузијом 
(3–5). Даљи трансфер моносахарида, тј. њихов прелазак из ентероцита у портни 
крвоток се обавља олакшаном дифузијом, при чему сва три моносахарида користе 
исти транспортни систем(3–5). Захваљујући савршенијем виду транспорта, 
глукоза и галактоза се двоструко брже ресорбују од фруктозе (3, 4). Део угљених 
хидрата који измиче дигестији и/или апсорпцији доспева у колон где подлеже 
бактеријској ферментацији. У склопу овог процеса настају кратколанчане 
масне киселине које се активним котранспортом са натријумом ресорбују и 
примарно користе за енергетске потребе колоноцита (5). Захваљујући високом 
функционалном капацитету дигестије и апсорпције угљених хидрата, степен 
њихове искористљивости при стандардној исхрани за узраст износи око 98% (3, 
4).

Након ресорпције, угљени хидрати се транспортују у јетру где се укључују 
у одговарајуће метаболичке процесе. Део глукозе се користи за обнову резерви 
гликогена, као и друге метаболичке потребе јетре, док остатак одлази у друга 
ткива где се катаболише или конвертује у гликоген и масти (1–4). Процесима 
фосфорилизације, трансфера на уридин-дифосфат и епимеризације, који се обављају 
у јетри под дејством галактокиназе, галактозо-1-фосфат уридилтрансферазе и 
уридиндифосфат галактозо-4-епимеразе, галактоза се трансформише у глукозу 
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(1, 2). Исту судбину има и фруктоза која се фосфорилише у фруктозо-1-фосфат 
или фруктозо-6-фосфат, а потом и у фруктозо-1,6-дифосфат. Прву реакцију 
катализује фруктокиназа, другу хексокиназа, а трећу киназа фруктозофосфата, 
односно фосфофруктокиназа. Фруктозо-1-фосфат и фруктозо-1,6-дифосфат 
се под дејством фруктозо-1-фосфат алдолазе хидролизују у дихидроксиацетон-
фосфат и глицериналдехид-3-фосфат и укључују у гликолизу или гликонеогенезу, 
док се део фруктозо-6-фосфата, тј. фракција која није фосфорилисана у фруктозо-
1,6-дифосфат, под дејством изомеразе глукозо-6-фосфата конвертује у глукозу, а 
потом у гликоген (1, 2).  

Угљени хидрати у прве 2-3 године по рођењу треба да чине 40-50% укупне 
калоријске вредности хране, а потом око 55% (6, 7). Поред енергетског значаја, 
угљени хидрати су изузетно важни у одржавању метаболичке равнотеже 
организма (5). Ова једињења, између осталог, обезбеђују стални ниво оксал-
-сирћетне киселине која има централну улогу у адекватном катаболизму масти (1, 
2). Исхрана са мање од 10% калорија угљено-хидратног порекла доводи до кетозе 
(5). Основни угљени хидрат у исхрани одојчета је лактоза, а у каснијем узрасту 
полисахариди, који, и иначе, имају приоритет у правилној исхрани човека (5, 7). 

Сем нутритивних, угљене хидрате одликују и ненутритивна својства, такође 
битна за здравље човека (5, 7). То се примарно односи на њихове несварљиве 
форме, тзв. влакна, као што су целулоза, хемицелулоза, пектин и друге, које својим 
присуством у храни делују повољно на гастроинтестинални транзит, превенцију 
гојазности, гликорегулацију и ниво холестерола у крви (9). Сем тога, влакна 
фаворизују раст Bifi dobacterium i Lactobacillus бактерија у колону, те се сматрају 
значајним фактором у превенцији гастроинтестиналних инфекција, нутритивне 
алергије, па и колоректалног карцинома (5). Отуда се храна са несварљивим 
угљеним хидратима постепено уводи у јеловник детета већ од навршених 6 месеци, 
при чему се њихов дневни унос од 5 g, колико износи на крају прве године, за сваку 
наредну годину увећава за по 1 g (9, 10). 

Неподношење угљених хидрата настаје као резултат малдигестије, 
малапсорпције или дефекта у конверзији галактозе и фруктозе у глукозу. Са 
спекта природе настанка, могу бити примарни (трајни), тј. генски дефинисани 
и секундарни (пролазни), који се јављају као последица различитих обољења. 
Најчешћи клинички ентитет ове врсте је, свакако, неподношење лактозе, док су 
остали, изузимајући нижу толеранцију сахарозе, знатно ређи или изузетно ретки 
(5). 
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6.2  МАЛДИГЕСТИЈА ПОЛИСАХАРИДА

Невенка Добричић-Чеврљаковић
Здравствени центар, Крушевац

Поремећај дигестије полисахарида се јавља у обољењима праћеним 
инсуфицијенцијом егзокриног панкреаса, као што су цистична фиброза, хронични 
панкреатитис, агенезија панкреаса, стање после панкреатектомије, тешка 
малнутриција, фамилијарни дефицит амилазе и синдром Shwachman-Diamond, 
Person, Johanson-Bizzard и Јеune синдром (1). Изузимајући цистичну фиброзу 
и Shwachman-Diamondov, остала патолошка стања удружена са егзокроном 
инсуфицијенцијом панкреаса код деце су ретка (1). 

Цистична фиброза (ЦФ) или муковисцидоза је аутозомно рецесивно обољење 
које карактерише присуство хипервискозног мукуса у егзокриним жлездама 
и малапсорпција хлора у знојним тубулима. Инциденција хомозигота у белој 
популацији износи 1:1000-5000, а хетерозигота 1:25–100 (2). Болест је ретка у 
обојених (2). Ген за ЦФ је клониран 1989. године, а детаљно је секвенциониран 
1990. и 1991. године. Лоциран је на хромозому 7q31–q32, има 27 егзона и дугачак 
је 250 kb. Информациона RNК кодира полипептидни ланац који се састоји од 1480 
аминокиселина (3, 4). Протеин, продукт гена за ЦФ је назван CFTR (Cystic Fibro-
sis Transmembrane Regulator) и по својој природи и функцији припада породици 
протеина који учествују у активном транспорту електролита кроз ћелијску 
мембрану (4). Основну структуру CFTR чине два хидрофобна трансмембранска 
домена који формирају хлорну пору, два домена која учествују у везивању и 
отпуштању АТP-а чиме обезбеђују енергију за процес транспорта и средишњи 
регулаторни домен који омогучује отварање и затварање јонског канала (4). 
Мутације у гену за ЦФ доводе до промене структуре и функције CFTR-а као 
јонског канала, односно нарушавања транспорта електролита, пре свега Nа+, Cl– 
и воде (4). Прва откривена мутација у гену за ЦФ је била делеција 3 базна пара у 
егзону 10 што за последицу има губљење (делецију) фенилаланина на позицији 508 
у полипептидном ланцу и названа је делта F508. Испоставило се да је ова мутација 
одговорна за испољавање ЦФ код преко 70% оболелих и да за последицу скоро увек 
има најтежи облик болести (1, 2, 4). Око 1500 других мутација у CFTR гену, које су 
откривене касније, одговорне су за ЦФ код преосталих 30% болесника (5). Како је 
број мутација које су узрочници болести веома велики, тако је и клиничка слика 
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веома хетерогена (2, 3). Данас, захваљујући развоју метода молекуларне генетике, 
ДНК анализа се рутински употребљава у постнаталној и пренаталној дијагностици 
ЦФ, као и у откривању хетерозиготних носилаца мутираног гена (2-5). Значај ране 
дијагностике болести, тј. пре испољавања симптома, у потпуности оправдава све 
чешћу примену неонаталног скрининга за цистичну фиброзу (5).

Малапсорпција хлора у знојним жлездама не даје тако драстичне клиничке 
манифестације као секреција хипервискозног мукуса (2). Хлор се губи у облику 
натријум и калијум хлорида, па болесници са цистичном фиброзом у околностима 
повећаног знојења показују склоност хипотоној дехидрацији, хипокалијемији и 
метаболичкој алкалози (2). Патолошка концентрација хлора у зноју (преко 60 
mmol/l) среће се у око 98% болесника са ЦФ (2).

Клиничка слика болести зависи од степена поремећаја функције бројних 
органа и система изазваних опструкцијом изводних канала егзокриних жлезда 
хипервискозним мукусом (2).

Респираторне сметње се јављају у око 90% случајева и представљају најтежу 
манифестацију ЦФ (2). У првим месецима живота јавља се пертусиформни 
кашаљ, а потом доминира опструктивни бронхитис. Услед отежане елиминације 
густог секрета и хиповентилације, цистична фиброза се често комликује 
рецидивирајућом бронхопнеумонијом, апсцесом и пнеумотораксом (2). Најчешћи 
инфективни узрочници су Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus i Hae-
mophilus infl uenzae (2, 5, 6). Често се налазе и пурулентни синуситис, назални 
полипи, рецидивирајући отитис, кондуктивна наглувост и маљичасти прсти (2). 
У каснијој еволуцији болести развијају се бронхиектазије и прогресивна плућна 
фиброза са емфиземом и плућном хипертензијом (2, 7). Смрт наступа због 
кардиореспираторне инсуфицијенције (2, 6). 

Егзокрина инсуфицијенција панкреаса праћена глобалним малапсорпционим 
синдромом се среће у 80-90% болесника и представља главну гастроинтестиналну 
манифестацију цистичне фиброзе (2). Потпун дефицит панкреасних ензима се 
среће у око 80% пацијената, делимичан у 10%, а скоро нормалан налаз у свега 10% 
оболелих. Холестазни синдром, меконијумски илеус и интестинална атрезија у 
неонаталном периоду и интусусцепција, цревна оптурација мукусом или волвулус 
у дојеначком периоду побуђују сумњу на ЦФ (2). После друге године живота се у 
20-30% оболелих јавља се ректални пролапс, док у каснијем периоду доминирају 
респираторне сметње удружене са знацима малапсорпције и неадекватног 
напредовања. Холестаза се дијагностикује у 20-30% болесника, стеатоза јетре и 
фокална билијарна цироза у 15-30%, а портна хипертензија у 2-5% случајева (2). 
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Дијагноза ЦФ се заснива на патолошком знојном тесту, као и генетском 
потврдом мутације (1-5). Од значаја су и функционална испитивања панкреаса, 
при чему је секретинско-панкреозимински тест најпоузданији (2). 

Shwachman-Diamondov синдром је, такође, аутозомно рецесивно обољење. Јавља 
се са учесталошћу од 1:10000-30000. Карактеришу га инсуфицијенција егзокриног 
панкреаса, ниски раст, хипоплазија костне сржи и скелетне малформације (1). За 
разлику од ЦФ, знојни тест је нормалан, док при секретинско-панкреозиминским 
тестом изостаје само ацинусна секреција. 

Надокнада ензимског дефицита и одговарајућа исхрана представљају основу 
терапије егзокрине инсуфицијенције панкреаса (1, 2). Адекватна исхрањеност 
повољно утиче на  опште стање пацијента, покрива енергетске потребе везане 
за повећан респираторни рад, повећава отпорност на респираторне инфекције 
и побољшава објективне показатеље плућних функција, као што су витални 
капацитет, парцијални притисак кисеоника и форсирани експираторни волумен 
(5, 8). Енергетске потребе детета са цистичном фиброзом, рачунате на телесну 
тежину, морају бити за 20-50%, а у инфекцији и 100% веће у односу на стандардне 
препоруке (1, 2). Заступљеност протеина треба да износи 15% укупне калоријске 
вредности хране, односно 20-30% више у односу на здраво дете исте телесне 
тежине (2). Енергетске потребе се, углавном, задовољавају угљеним хидратима, јер 
је њихова дигестија и апсорпција најмање оштећена. Есенцијалне масне киселине 
и липосолубилни витамини такође захтевају додатни унос, док су потребе за 
хидросолубилним витаминима и минералима еквивалентне здравом детету (2). 
Повећан унос натријума је неопходан у условима појачаног знојења (2). Мајчино 
млеко је због нутритивног састава и садржаја липазе и амилазе најбољи избор 
за исхрану одојчета са цистичном фиброзом (1, 2). Код одојчета на вештачкој 
исхрани саветују се млечне формуле базиране на екстензивним протеинским 
хидролизатима богатим у средњеланчаним триглицеридима (1, 2, 8). У стањим 
тешке малнутриције и великих енергетских потреба индикована је и парентерална 
исхрана. Препарати панкреасних ензима заштићени ацидорезистентном капсулом 
се дају уз сваки оброк (9).
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6.3   ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНА 
ИНТОЛЕРАНЦИЈА ЛАКТОЗЕ

Биљана Вулетић
Педијатријска клиника Клиничког центра, Крагујевац 

Највећи део енергетских потреба деце и одраслих обезбеђују угљени хидрати. 
Главни извор угљених хидрата у периоду одојчета је млечни шећер-лактоза која 
се налази у хуманом и краљем млеку и индустријски проипремњеним формулама 
млека за одојчад. Лактоза помаже раст Lactobacillusa bifi dusa у цревима, смањује 
pH у лумену црева и, уз друге факторе, спречава бујање патогених бактерија. 
Лактоза повећава апсорпцију калцијума и магнезијума. Хидролизу лактозе обавља 
дисахаридаза лактаза на четкастој превлаци луминарне стране цревног епитела. 
Разлаже је до моносахарида, глукозе и галактозе, које се ресорбују у јејунуму 
активним транспортом са натријумом. 

Активност лактазе је генски детерминисана. Ген за лактазу је локализован 
на дугом краку другог хромозома /2q21/. Лактазну активност не одређује само 
један ген већ хаплотип, сет блиско везаних гена који се наслеђују у комплету. До 
сада су PCR методом одређене 4 групе хаплотипова, А, Б, Ц и У са различитом 
експресијом у поједним деловима света (1). 

Интолеранција лактозе је неспособност метаболизма лактозе зато што 
потребни ензим лактаза недостаје у интестиналном епителу или је његова 
искористивост мала. Нехидролизована лактоза остаје неапсорбована у танком 
цреву и на нивоу колона узрокује осмотску дијареју (2). У колону се њеним 
разлагањем стварају испарљиви гасови и кратколанчане масне киселине. Гасови 
који настају бактеријском активношћу у колону су водоник, угљен диоксид и метан. 
Они се из интестинума одстрањују дифузијом у цревни крвоток, флатуленцијом 
и бактеријским катаболизмом. Ослобођене масне киселине кратког ланца типа 
бутирата имају значајну улогу у исхрани мукозе колона, с обзиром да колоноцити 
њима подмирују 70-80% својих енергетских потреба. 

Клинички симптоми у свим облицима интолеранције дисахарида су слични. 
Дијареја је доминантан знак неподношења лактозе. Поред дијареје, јављају се 
болови у трбуху, метеоризам, грчеви, чујна перисталтика, надимање и повраћање. 
Столице су течне или кашасте, киселе, пенушаве, праћене праском. Перианално 
се јавља ојед. Код млађе деце се уочава и хипогликемија. Након елиминације 
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лактозе из исхране детета, дијареја престаје, раст и развој се нормализују. Постоји 
неколико типова интолеранције лактозе (Табела 1). 

Табела 1.  Типови лактозне интолеранције

 Развојна  
 Секундарна 
 Конгенитална 
 Адултна 

Развојна неподношљивост млечног шећера у прематуруса је последица незреле 
активности лактазе. Познато је да лактазна активност расте током задње трећине 
интраутериног развоја и задржава висок ниво све до одбијања са дојке (2). 

Конгенитална интолеранција лактозе је изузетно ретка, генетски условљена 
аутозомно рецесивна болест у којој је спречена ензимска продукција лактазе. 
Појављује се убрзо после рођења и дијагностикује у раном неонаталном периоду 
(2). Типичан симптом ових оболења је водена дијареја која се јавља убрзо после 
подоја. Губитак нутријената је значајан тако да новорођенче не напредује и развија 
дехидрацију, ацидозу и хипогликемију. Након увођења дијете без лактозе дијареја 
престаје и наступа комплетан опоравак. 

     Секундарни облик интолеранције лактозе је пролазан и настаје услед 
оштећења слузнице танког црева са редукцијом његове фукционалне површине. 
Лактаза има физиолошки најнижу активност међу дисахаридазама па је зато 
највулнерабилнија, како у акутним, тако и у хроничним болестима танког црева. 
При томе водеће место имају  инфекције (Rotavirus, Giardia lamblia), нарочито 
унутар прве 2–3 године живота (1). Поремећај толеранције лактозе се јавља и у 
5-10% болесника са целијачном болешћу. У тежим облицима алергије на протеине 
крављег млека оштећење слузнице танког црева  прати интолеранција лактозе 
(3). Бројни лекови могу деловати директно токсично на ентероците и инхибирају 
дејство лактазе (метотрексат, цитостатици, неомицин). Редукција лактазне 
активности се среће у случајевима опсежне ресекције танког црева, нарочито 
јејунума, код примене јонизујућег зрачења (4).

Посебан облик интолеранције лактозе је адултни тип. Јавља се између 1 и 18 
година, а најчешће од 3–5 година. Активност лактазе у адултној хиполактазији 
износи 10% вредности донешеног новорођенчета. Смањење продукције лактазе 
у адултном типу интолеранције је генски детерминисана, аутозомно рецесивна 
болест. Разни алели одређују полиморфизам, односно перзистентну или 
неперзистентну лактазну активност. Још увек се сигурно не зна који елемент 
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овај полиморфизам контролише, сматра се да је у делу 76ОМНБИД некодирана 
варијација МЦМГ гена (2). Учесталост адултне хиполактазије варира од 6-10% 
(Северна Европа, САД) до преко 90% Кина, Јапан, Латинска Америка) (2, 5). У 
већини случајева лактазна актиност почиње да се снижава неколико година после 
одојачког периода. Адултни тип хиполактазије је стање у коме се тегобе јавњају 
само после хране која садржи лактозу. Симптоми су обично благи или умерени и 
слични као и у другим облицима интолеранције млечног шећера.  

Постоји више тестова за доказивање интолеранције лактозе (Табела 2). Прва 
два теста се изводе након оптерећења са 2g/kg воденог10% раствора лактозе. Ако 
лактоза није сварена пацијент манифестује симптоме интолеранције, односно 
висок садржај водоника у издахнутом ваздуху. У прилог потврде дијагнозе говоре 
pH мањи од 5,5, присуство редукујућих супстанци изнад 0,5% и појава лактозе на 
хроматографији (2).  

Табела 2. Тестови за доказивање интолеранције лактозе

 Лактоза толеранс тест 
 H2 breath test  
 Clini test  
 pH столице 
 Хроматографија столице  

Терапија интолеранције лактозе се заснива на рестриктивној дијети. У деце и 
адолесцената, потпуна рестрикција млека и млечних производа  се не препоручује 
зато што млеко представља драгоцен извор калцијума и других хранљивих 
материја (7). Већина пацијената са адултном хиполактазијом добро толерише 
100-250 ml млека односно 5–10 g лактозе у појединачној дози (6). У већини 
адаптираних препарата млека лактоза је замењена олигосахаридима чиме се 
обезбеђује оптимална калоријска вредност и истовремено избегава превелика 
осмолалност и интестинална интолеранција. Од давнина је познато да хиполактазни 
пацијенти добро толеришу ферментативне млечне производе као што су јогурт или 
кефир него обично млеко. Последнњих година је развијен нови метод у терапији 
интолеранције лактозе заснован на употреби ензимских супстрата (5). Лактазни 
ензим сличан продукту из танког црева хумане популацвије се индустријски 
продукује из гљиве рода Aspergilus niger и Aspergilus oryzae, kao и Kluyveromices 
fragilis (2).  
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6.4   ИНТОЛЕРАНЦИЈА САХАРОЗЕ И 
МОНОСАХАРИДА

Недељко Радловић 
Универзитетска дечја клиника, Београд 

Интолеранција сахарозе

Интолеранција сахарозе је последица примарног (урођеног) или секундарног 
дефицита сахараза-изомалтазе. Захваљујући резидуалној изомалтазној активно-
сти, компензаторном капацитету колона, као и релативно ниском оптерећењу 
алфа-декстрином, поремећај толеранције скроба, при стандардној исхрани, 
не долази до изражаја (1, 2). Клиничка слика неподношења сахарозе је доста 
типична. Сметње се јављају убрзо након уноса сахарозе и зависе не само од тежине 
ензимског дефицита и степена његовог оптерећења, него и од узраста детета (2, 
3). Теже облике поремећаја, посебно у доби одојчета и малог детета, карактерише 
пролив, некад тако интензиван да нарушава не само биланс воде и електролита, 
него и исхрањеност детета, док основу симптоматологије у блажим облицима 
поремећајима и у старијем узрасту чине тегобе типичне за иритабилни колон, тј. 
болови у трбуху типа грчева, осећај надутости и појачана елиминација гасова 1–4). 
Поред тога, већа деца манифестују аверзију према храни богатој сахарозом (3).   

Примарни (трајни) облик поремећаја настаје услед аутозомно рецесивног 
дефекта у експресији структурног гена лоцираног на хромозому 3q25–26 (1-3). 
Морфолошки изглед слузнице танког црева је нормалан. Према истраживањима 
обављеним у САД, учесталост хомозиготног недостатка сахаразне активности 
износи 0,2–0,5%, а хетерозиготног, који протиче знатно блаже, 2–9% (2, 3, 5).

Будући да је капацитет сахаразне активности знатно већи од лактазне, 
секундарни (пролазни) облик интолеранције сахарозе је знатно ређи од 
неподношења лактозе (1, 3). Јавља се у обољењима праћеним тешким оштеће-
њем проксималног дела слузнице танког црева, синдрому кратког црева и 
имунодефицијентним стањима и увек удружено са интолеранцијом лактозе, а 
некад и са малапсорпцијом моносахарида (2, 3). Најчешће се виђа код потхрањене 
одојчади са ротавирусним гастроентеритисом, целијачном кризом и тешком 
постинфективном дијарејом (3). 
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Дијагностика и терапија дефицита сахаразне активности је аналога интолеран-
цији лактозе (1, 3).  

Малапсорпција моносахарида

Аутозомно рецесивни дефект активног котранспорта глукозе и галактозе са 
натријумом је изузетно редак поремећај (1–3). Настаје као последица мутације 
на хромозому 22q13.1 (2). Манифестује се осмотском дијарејом при оптерећењу 
овим моносахаридима. Са узрастом интолеранција глукозе и галактозе постаје 
блажа. Морфолошки изглед слузнице танког црева је нормалан. Код болесника 
се истовремено налази и клинички несигнификантан тубулски поремећај у 
реапсорпцији ових моносахарида. Обзиром да је толеранција фруктозе очувана, 
уместо стандардне млечне формуле дају се формуле са овим моносахаридом, као 
што је Галаkтомин 19 (Cow&Gate, UK) (2, 3). 

Примарни облик малапсорпције фруктозе је, такође, изузетно редак аутозомно 
рецесивни поремећај (1-3). Настаје као последица још неидентификоване мутације 
на хромозому 1p31 (2). Основу лечења чини дијета без без сахарозе и фруктозе. 
Поремећај је најизраженији у доби одојчета и малог детета, а након тога постепено 
јењава (1-3). 

Секундарни облик малапсорпције моносахарида представља ретко и 
релативно краткотрајно патолошко стање које се јавља само у тешким обољењима 
танког црева (2). Најчешће се виђа у акутним вирусним дијарејама и обично не 
траје дуже од 2–3 дана. 

Метаболички поремећаји толеранције галактозе и фруктозе 

Ову групу обољења чине галактоземија, дефицит уридиндифосфат галактозо-
4-епимереазе (генерализовани облик), дефицит галактокиназе, хередитарна 
интолеранција фруктозе и есенцијална (бенигна) фруктозурија. Карактерише 
их аутозомно рецесивни модел наслеђивања, рана клиничка експресија праћена 
присуством редуктивних супстанци у урину и релативно ниска инциденција 
(6-8). Сем тога, поремећај толеранције галактозе и фруктозе се виђа и у тешким 
обољењима јетре.  

Галактоземија настаје као последица дефицита галактозо-1-фосфат 
уридилтрансферазе (ГАЛТ) узрокованог мутацијом на хромозому 9p13 (7). Јавља 
се у класичном облику, као и у неколико варијанти међу којима је најчешћа и 
најважнија тзв. Дуарте галактоземија. Класични облик болести (ГАЛТ <2%) се 
среће код 1:23000–62000 новорођених (6–8). Њене основне манифестације, које 
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настају услед нагомилавања галактозо-1-фосфата и галактотитола, су хепатоцитна 
инсуфицијенција (хипогликемија, хипербилирубинемија, дефицит фактора 
коагулације), тубулска дисфункција (ацидоза, гликозурија, аминоацидурија), 
енцефалопатија (летаргија, конвулзије, ментална ретардација), склоност тешким 
инфекцијама (сепса) и катаракта (6–8). Дијагноза се заснива на налазу ниске 
активности ГАЛТ у еритроцитима. За пре и постанталну дијагностику болести 
данас се примењује и генска анализа. Основу терапије чини доживотна дијете 
без галактозе. Исти режим исхране је неопходан и трудницама које су родиле 
галактоземично дете. Дуарте галактоземију карактерише парцијални ензимски 
дефицит (ГАЛТ 25-50%), те ове особе, изузимајући 1–2 године по рођењу, не 
захтевају стриктну дијету без галактозе (7, 8).  

Генерализовани дефицит уридиндифосфат галактозо-4-епимереазе настаје 
услед мутације на хромозому 1p35-36 (7). Клинички се не разликује од класичне 
галактоземије, те је за њену дијагностику, поред позитивног Цлини теста и 
високог нивао галактозе и галактозо-1-фосфата у крви, неопходно доказазати 
и ниску активност уридиндифосфат галактозо-4-епимереазе у еритроцитима и 
фибробластима (7, 10). Имајући у виду неопходност уридин-дифосфат-галактозе 
за синтезу сфинголипида централног нервног система, као и токсични ефекат 
галактоза-1-фосфата, индикован је унос галактозе у количини од око 1,5–2 g 
дневно (10). 

Дефицит галактокиназе је екстремно редак поремећај (1:250000) узрокован 
мутацијом на хромозому 17q24 (6, 7). Услед нагомилавања галактитола, компликује 
се катарактом, а ретко и високим интракранијалном притиском, те захтева 
стриктну и доживотну дијету без галактозе (6-8, 10).

Хередитарна интолеранција фруктозе настаје услед дефицита алдолазе Б, 
односно мутације на хромозому 9q22.3 (7). Алдолаза Б, присутна у јетри, цреву 
и бубрегу, је одговорна за хидролизу фруктозо-1-фосфата и фруктозо-1,6-
дифосфата у дихидроксиацетон-фосфат и глицериналдехид-3-фосфат и њихово 
укључење у гликолизу или гликонеогенезу (6-8). Основне манифестације болести, 
узроковане инхибицијом гликогенолизе, гликонеогенезе и регенерације АТP из 
АDP услед акумулације фруктозо-1-фосфата, су тешка хипогликемија (некад и 
фатална) и хепаторенална инсуфицијенција (6-8). Дијагноза се заснива на налазу 
ниске активности алдолазе Б у ткиву јетре, а терапија на стриктној и трајној и 
стриктној дијети без фруктозе (6–8).        

Есенцијална фруктозурија је редак поремећај (1:120000) који настаје услед 
дефекта у експресији фруктокиназе, ензима неопходног за конверзију фруктозе 
у фруктозо-1-фосфат (7). Ген за фруктокиназу је лоциран на хромзому 2p23.3 (7). 
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За разлику од дефицита галактокиназе, есенцијална фруктозурија је безазлен 
поремећај, те не захтева третман (6–8).    
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7.1   ОПСТИПАЦИЈА

Тамара Вукавић
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад

Опстипација је, после рецидивирајућег абдоминалног бола, најчешћи 
гастроентеролошки проблем код деце. Учесталост опстипације у педијатријској 
популацији није поуздано позната, али jе утвтђено да 3% посета општем педијатру 
и 10–25% посета дечјем гастроентерологу чине деца са овим проблемом (1). 
Породична анамнеза позитивна је код преко 40% деце (2). 

Удружење за Дечју гастроентерологију, хепатологију и исхрану Северне 
Америке (North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and 
Nutrition – NASPGHAN) дефинише опстипацију као одложену или отежану 
дефекацију, која траје 2 недеље или дуже и која изазива значајну нелагодност код 
пацијента (3). 

Пaтогенеза

Проблем са дефекацијом може да настане због поремећаја у било коме делу 
нормалног механизма дефекације због неког поремећаја или у структури црева 
(анатомски, целуларни) или у његовој функцији. Ако се не нађе објашњење за 
опстипацију, у виду неке анатомске, физиолошке, радиолошке и хистопатолошке 
абнормалности, опстипација се сматра идиопатском. 

Код тзв. функционалне опстипације, у одређеним околностима (прекид дојења, 
увођење крављег млека са/без постојања преосетљивости на беланчевине крвљег 
млека, болна дефекација са/без аналне фисуре после епизоде акутне опстипације, 
прерано/неадекватно навикавање на ношу, страни/непријатан тоалет, емотивно 
снажнији доживљај, итд.), које обично могу бити идентификоване после детаљног 
и стрпљивог испитивања родитеља, дете настоји да не избаци столицу. Тако 
највећи број деце са хроничном опстипацијом свесно или несвесно, сâмо задржава 
избацивање столице и нема никакву абнормалност. Иако је најчешће присутна, 
ретенција столице није обавезан налаз код функционалне опстипације.

Уколико се релативно брзо не интервенише, развија се circulus vitiosus. Наиме, 
запремина столице у ректуму се повећава и вода се из ње апсорбује, те је дете 
тешко и уз бол избацује. Задржана столица се све више нагомилава и растеже 
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зидове ректума, његова калибар се повећава, а осетљиост на запремину столице 
смањује, те су потребне све веће количине да би изазвале нагон на дефекацију. 
Тако настаје функционални мегаколон, што у појединим случајевима доводи 
до толерисања веома велике запремине нагомилане столице, без појаве нагона 
на дефекацију Међутим, због јако растегнутих зидова ректума, отвара се 
(релаксација) унутрашњи анални сфинктера (УАС) и скраћује анални канал. Али, 
тек кад и спољашњи анални сфинктер (САС), као једина препрека изласку столице, 
више не може да функционише адекватно, неформирана столица која окружује 
импакцију, неконтролисано цури у доње рубље. Тако се на опстипацију надовезује 
и други проблем – енкопреза (4). Она се јавља код деце и млађег и старијег узраста. 
Дефинише се као инконтиненција столице и не сматра се  последицом органског 
дефекта или болести (5). 

Хиршпрунгова болест је најчешћи органски поремећај мотилитета колона. 
Последица је прекида колонизације дисталних партија црева ћелијама прекурзорима 
ентеричног нервног система, која се одвија у кранио-каудалном смеру, од 5-12 
недеље гестације. Како мијентерични и субмукозни нервни плексус недостају, 
његов зид је у хипертонији, тако да нема релаксације тог дела црева. Ово 
представља опструкцију у пасажи цревног садржаја. У највећем броју случајева, 
аганглионарност је присутна у ректуму и сигмоидном колону (тзв. кратки сегмент).  
Само у око 10% случајева захваћено је читаво дебело црево (тзв. дугачки сегмент), 
а врло ретко и део или читаво танко црево (6). Учесталост Хиршпрунгове болести 
зависи од етничке припадности (белци 1:7000, пацифички острвљани 3.8 : 5000). Код 
дечака је 4 пута чешћа.  Узрок је 20–25% неонаталних интестиналних опструкција. 
Дијагностикује се код 3% деце која се због опстипације јаве гастроентерологу (7). 

Ретка форма хипомотилитета црева, интестинална псеудоопструкција 
(неуропатска и миопатска), у почетној фази може се манифестовати као 
Хиршпрунгова болест.

Kлиничке манифестације

Родитељи различито описују опстипацију код свог детета: тврда столица,  
велика столица, стење, напреже се, плаче. Најчешће дају податак да има нередовну 
столицу. У млађем узрасту, често је испољено „понашање задржавања“. Дете 
вришти, презнојава се, црвено у лицу или се понаша чудно (укршта/стеже ноге, 
хода на прстима, врпољи се, држи се за намештај, сакрива се негде у угао или 
иза намештаја, бежи у другу просторију), слабо једе и иритабилно је 1“2 дана 
пре избацивања задржане столице, која може бити великог калибра. Не ретко, 
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родитељи овакво понашање тумаче као покушаје да дете избаци столицу, а не 
као оно што дете уствари чини,  да здржи столицу, јер се боји понављања раније 
доживљеног бола. Деца старијег узраста могу имати абдоминални бол, метеоризам, 
појачане флатусе, смањен апетит. Трбух им је благо увећан и често избацују 
флатусе. Код неке деце јавља се мала количина свеже крви на тоалет папиру или 
столици (haematochezia) која је, готово по правилу, порекла аналне фисуре. 

Енкопреза је чешћа је код дечака него код девоjчица. Просечно време јављања 
енкопрезе је рани школски узраст (8). Непријатан мирис који се шири из столице 
избачене у доње рубље, код школког детета може да створи озбиљне психичке 
проблеме, због задиркивања од стране вршњака. Сакривање упрљаног рубља, 
издвајање из групе вршњака, интровертно понашање, ниско самовредновање, 
слабије испуњавање обавеза у односу на вршњаке, анксиозност, некада су само 
део још комплексније психичке измењености ове деце. Веома ретко се догоди да 
се енкопреза јави без опстипације, као последица тежег психичког поремећаја код 
детета. Инконтиненција столице која је последица органске патологије (лезије 
кичмене мождине, аномалије ануса и/или ректума) није енкопреза. 

Опстипација може бити удружена са ноћном и/или дневном енурезом, а код 
девојчица, 10% има понављане уринарне инфекције (9).

Код Хиршпрунгове болести, проблем са дефекацијом обично је присутaн  
од првих дана живота (већина нема столицу у првих 48 часова). Типичан налаз 
при дигиталном прегледу ректума је празна ампула, уз палпабилну абдоминалну 
фекалну масу. У неким случајевима, може се развити клиничка слика која имитира 
акутни ентероколитис (фебрилност, дијареја, прострација), некад и са фаталним 
исходом. Код оне деце која имају ултракратки или кратки аганглионарни сегмент, 
дијагноза може бити постављена тек касније у животу (10). 

Дијагноза

Код највећег броја деце са хроничном опстипацијом, за дијагнозу је довољна 
само клиничка процена. Битан елемент анамнезе је утврђивање времена почетка  
опстипације. Лекар се не може задовољити почетном изјавом родитеља да проблем 
траје „одувек“ или „од рођење“. После детаљног испитивања, најчешће се добије 
податак када је опстипација почела, као и који догађај је деловао као окидачки 
механизам за задржавање столице (7). После детаљне анамнезе и пажљивог 
физичког прегледа, из те велике групе деце са опстипацијом, издвајају се она код 
које постоји сумња на органску етиологију и која захтевају даље испитивање. 
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Изражена дистензија абдомена, ненапредовање или мршављење и повраћање, 
упућују на органски узрок опстипације. 

Аноректалном манометријом мере се притисци у фази релаксације и стезања 
мишића. Код деце са опстипацијом може се наћи неадекватна контракција САС, 
парадоксна дефекациона контракција САС и пуборекталних мишића или висок 
праг сензитивности ректума. Ова метода још увек није довољно стандардизована, 
али је добар скрининг за Хиршпрунгову болест. Код деце са тешком опстипацијом, 
код које постоји хистолошка потврда ганглионарности, ова метода од значаја је ако 
је патолошка, јер упућује на неурогени поремећај неког другог типа (хипоганглионоза, 
хиперганглионоза, итд.). 

Електромиографијом се процењује активност САС и пуборекталног мишића 
и треба је урадити уз манометрију.

Колонском манометријом откривају се неуропатски или миопатски 
поремећаји. 

Дефекограмом (дефекациони проктограм) се мери аноректални угао у 
мировању и напињању и процењује се активност пуборекталног мишићног појаса. 
Треба га радити само ако је јасно индикован, због излагања детета зрачењу.

Колоректалним транзитом, са ситним радионетранспарентним маркерима, 
мери се  брзина транзита (мотилитет) кроз колон. Горња граница нормале код деце 
је, зависно од примењене методе, 50–2 часа. На тај начин, може се открити спори 
транзит у читавом/десном колону, у левом и ректосигмодном колону (опструкција 
у избацивању) или се утврђује нормална брзина транзита. И овај преглед се ради 
само ако је јасно индикован, због излагања детета зрачењу.

Биопсијом слузокоже ректума, добија је увид у број и изглед ганглијских ћелија 
као и ацетилхолинестеразну активност аферентних нервних влакана. Међутим, 
код деце са ултрактаким сегментом, ректоанални инхибиторни рефлекс је одсутан 
и поред нормалних ганглијских ћелија у биопсији ректума (10).

Диференцијална дијагноза

Диференцијална дијагноза обухвата: аномалије дебелог црева и ануса (нпр. 
стеноза ануса, стриктуре колона, антеропозиција ануса); лезије кичмене мождине 
(спина бифида, менингомијелокела, тумор), неуропатске лезије гастроинтестиналног 
тракта (Хиршпрунгова болест), системске болести (хипотиреоза), целијакија, 
церебрална парализа, итд. 

Хиршпрунгова болест се увек налази на врху листе болести које треба 
искључити. 
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Лечење

Опште прихваћена шема лечења опстипације не постоји, већ само опште 
прихваћени приниципи лечења. Обично су довољне једноставне терапијске мере да 
разреше проблем, не само  опстипације, већ и енкопрезе. Што се раније интервенише, 
пуни позитиван ефекат је бржи и извеснији. Код одојчета је често довољно повећање 
уноса воде, уз додатак сока од шљиве/крушке/јабуке. Ако нема ефекта, лечење се 
наставља лактулозом. На фисуру треба апликовати бели вазелин, да би се смањила 
локална иритација. Код мале деце повећање уноса дијетских влакана, у одсуству 
фисуре, може бити довољна терапијска мера.

Индивидуални терапијски приступ је веома важан код старије деце и адолесцената. 
Њима прво треба објаснити проблем. Од процене лекара зависи да ли је за лечење 
довољно само модификовање исхране и навика или треба укључити и омекшивач 
столице (лактулоза, 10% магнезијум сулфат, парафинско уље) или и клизме, па чак 
и обилну интрагастричну инфузију. Некада је неопходна и мануелна елиминација 
импакције столице, у општој анестезији. 

Код оне деце код које једноставне мере нису биле ефикасне, треба размотрити 
даље испитивање: радиолошко (нативни и/или са баријумом), биопсија слузокоже 
ректума, аноректална манометрија. Уколико постоје симптоми од стране 
уринарног тракта, индиковано је и његово испитивање, уз одговарајуће лечење. 

У неким случајевима, када се открију и манометријске абнормалности, biofeed-
back (повратна спрега) третман може бити афикасан. 

Прогноза

Код највећег броја деце прогноза код функционалне  опстипације добра је 
и проблем се разреши у краћем периоду. Што се раније почне са регулисањем 
пражњења црева, повољан исход је сигурнији. Постојање и енкопрезе отежава 
лечење и прогнозу чини неизвеснијом. Прогноза је лошија и код оне деце код 
које је опстипација почела у првој години живота, а породична анамнеза им је 
позитивна. 

ЛИТЕРАТУРА
1. Loening-Baucke V. Chronic constipation in children. Gastropenterology 1993; 105: 1557–64. 
2. Taitz LC, Wales JKH, Urwin OM, Molnar I. Factors associated with outcome and management 

of defecation disorders. Arch Dis Child 1986; 61: 472–77.  



Гастроентерологија

3. Abrahamian FP, Lloyd-Still JD. Chronic constipation in childhood: a longitudinal study in 186 
patients. J Pediatr Gastroenterol Nutr 1984; 3: 460–67.

4. Baker SS, Liptak GS, Colletti RB, Croffi  e JM, Di Lorenzo C, Ector W, Nurko S. Constipation 
in infants and children: evaluation and treatment. A medical positio statement of the North 
American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition. J Pediatr Gas-
troenterol Nutr 1999; 29: 612–26.  

5. Fitzgerald JF. Diffi  culties with dеfеcation and elimination i children. Clin Gastroenterol 1977; 
6: 283–9. 

6. Rex DK, Fitzgerald JF, Goulet RJ. Chronic constipation with encopresis persisting beyond 15 
years of age. Dis Colon Rectum 1992; 35: 242–4.

7. Meza-Valencia B, de Lorimer A, Person DA. Hirschprung disease in the United States аssociated 
Pacifi c Islands (ISAPI): more common than expected. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2002; 35: 
431.

8. Clayden GS. Management of chronic constipation. Arch Dis Child 1992; 67: 340–4.
9. Croffi  e JM, Macapagal M, Chong SKF, Fitzgerald JF. Chronic constipation and/or encopresis in 

children – a study of treatment outcome. Gastroentreology 1995; 108 Suppl: A10.
10. Loening-Baucke V. Urinary incontinence and urinary trat infection and their resolution, treat-

ment of chronic costipation of childhood. Pediatrics 1997; 100: 228–32.
11. Reynolds JC, Pugyang A, Lee CA, Baker L, Sunshine AG, Cohen S. Chronic severe consti-

pation: prospective studies in twenty fi ve consecutive patients. Gastroenterology 1987;92: 
414–20. 



Момчило Перић

147

7.2   ХИПЕРТРОФИЧНА СТЕНОЗА 
ПИЛОРУСА И ПИЛОРОСПАЗАМ

Момчило Перић
Медицински факултет Приштина – Косовска Митровица

Хипертрофична стеноза пилоруса спада у најчешће аномалије гастроинтести-
налног система и после ингвиналне херније најчешће је стање које захтева 
хируршку корекцију у првим месецима по рођењу. Болест представља  последицу 
прогресивне хипертрофије циркуларне мускулатуре пилоруса. Иако је била 
позната још од 17. века,  тек крајем 19. века, после описа Hirschprunga, постала 
је јасно дефинисан патолошки ентитет. Хипертрофична стеноза пилоруса се 
наслеђује полигенски и јавља се у 1 : 150 мушке и 1 : 750 женске деце, док поједини 
аутори наводе и податке да је болест и до 8 пута чешћа у деце мушког пола. Чешће 
се  јавља код прворођене деце, док је код прематуруса релативно ретка. Према 
подацима из литературе, знатно је чешћа  у деце беле расе,  у односу на обојену.

Посебно висока преваленција хипертрофичне стенозе пилоруса се региструје 
у неким генетским синдромима као што су: тризомија 18, делеција дугог крака 
хромозома 21, Turner-oв синдром, Cornelia de Lange синдром и др. Фамилијарна 
склоност за појаву болести среће се у око 15% случајева.

Етиологија болести  још увек није довољно јасна. Највероватније настаје 
као последица незрелости пилорусног миентеричног плексуса. Поред тога, 
појава болести се повезује са хипергастринемијом, као и појачаним лучењем 
простагландина Е2 и F2 алфа.

Патоанатомски се налази дифузна хипертрофија и хиперплазија циркуларне 
мускулатуре пилоруса и препилоричног подручја. Задебљање има облик и 
величину маслине (олива), а по чврстини подсећа на хрскавичаво ткиво. Као 
последица хипертрофије мишићног слоја, пилорусни канал је продужен, а његов 
лумен јако је сужен.

Клиничка слика

У класичној клиничкој слици доминира тријас симптома: пројектилно 
повраћање у луку, хиперперисталтика желуца у току и после храњења и  понекад 
палпабилан тумор пилоруса (олива).
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Први симптоми болести обично се јављују између друге и четврте недеље 
живота, а ретко убрзо по рођењу или тек са 4-6 месеци. Повраћање је у почетку 
некарактеристично – слабо и повремено, а у даљем току, паралелно са прогресијом 
пилорусне хипертрофије, постаје све чешће и јаче и јавља се после сваког оброка. 
Карактеристично је да апетит детета остаје очуван, а у иницијалној фази болести 
он је и појачан. У узнапредовалој фази болести, међутим, због исцрпљености 
желудачне мускулатуре повраћање може бити атонично. Повраћени садржај 
је киселе реакције, чини га несварено згрушано млеко. У повраћеном садржају  
нема жучи, док се понекад могу наћи примесе крви, као последица рефлуксног 
езофагитиса, а некад и  ерозивног гастритиса.

Као последица повраћања јавља се дехидрација са хипохлоремијом,  
хипокалијемијом и метаболичком алкалозом. У тежим случајевима алкалозе дисање 
може бити успорено, површно и једва чујно („coma pyloricum“). Хиповентилација 
због алкалозе, поред аспирације желудачног садржаја, представља један од узрока 
појаве ателектазе плућа, па и пнеумоније. 

Поред дехидрације, као последица повраћања, јавља се негативан нутритивни 
биланс са секундарном малнутрицијом и опстипацијом. У неким случајевима се 
јављају течне, оскудне столице налик на жабокречину, тзв. „столице глади“.

Перисталтички таласи се најбоље примећују непосредно после храњења, или 
пред повраћање. Крећу се са леве на десну страну абдомена преко епигастријума, 
али не захватају нижа подручја.

У више од 90% случајева пажљивом палпацијом се може напипати пилорусна 
тумефакција (олива) која се налази дуж латералне ивице десног правог трбушног 
мишића, на средини између умбиликуса и доње ивице ребарног лука. Понекад се 
олива налази  и непосредно испод јетре, а ако је желудац јако дилатиран може се 
наћи и испод пупка. Палпацију је најбоље обавити после повраћања и у моменту 
релаксације, а налаз тумефакта  је најзначајнији и најсигурнији знак болести.

Основне компликације пилорусне стенозе, поред дехидрације и малнутриције, 
као и поменуте аспирационе пнеумоније су понављане упале средњег уха, 
сидеропенијска анемија, некоњугована хипербилирубинемија, а у стањима тешке 
малнутриције и секундарна имунодефицијенција. Отитис медија је последица 
опструкције тубе аудитиве повраћеним садржајем, Узрок појаве анемије је 
комбинација негативног нутритивног уноса и појачаног губитка гвожђа због 
рефлуксног езофагитиса и/или ерозивног гастритиса, док се хипербилирубинемија 
јавља као манифестација глади код детета са развојно нижим клиренсом 
некоњуговане фракције билирубина.
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Као што је речено, у раној фази болести дете има очуван апетит и манифестује 
раздражљивост, а са развојем малнутриције постаје апатично и летаргично. Има 
измучен израз лица, наборано чело, коса на темену штрчи према горе (Freud-ov 
чуперак).

Дијагноза

Код типичних случајева дијагноза се релативно лако поставља. Клинички 
налаз „знака оливе“, уз карактеристичну клиничку слику, понекад је довољан за 
постављање дијагнозе. У почетном стању болести ипак треба спровести клиничко 
испитивање. Суверена метода данас је ултрасонографија, при чему се врши 
мерење дебљине мишићног слоја и дужине пилорусног канала. Сматра се да свако 
задебљање мишићног слоја пилоруса преко 3 mm, мерено на лонгитудиналном 
скену, и дужина пилорусног канала преко 15 mm, уз одговарајуће клиничке 
симптоме, говори о постојању хипертрофичне стенозе пилоруса.

Друга дијагностичка метода, иако мање пожељна због потенцијалног штетног 
дејства, која се примењује код недовољно јасних случајева, јесте рендгенска пасажа 
једњака, желуца и проксималног танког црева помоћу баријума. Најважнији 
рендгенски знаци код хипертрофичне стенозе пилоруса су дилатација желуца, 
ретенција баријума у њему и танак траг контраста који пролази кроз пилорични 
канал (тзв. феномен конца).

Поред постављања дијагнозе хипертрофичне стенозе, овом методом се 
могу искључити и неке друге промене које су праћене повраћањем, као што су 
гастроезофагеални рефлукс, желудачне и дуоденалне мембране, малротација 
црева и друго. 

У диференцијалној дијагнози у обзир се може узети већи број узрока – од 
баналних, до веома озбиљних. 

–  Чест узрок повраћања могу бити неадекватна техника храњења (прехрањи-
вање) и аерофагија.

–  Од органских узрока, диференцијално-дијагностички треба узети у 
обзир бројне аномалије горњег дела дигестивног тракта, као што су: 
гастроезофагусни рефлукс (халазија), спазам једњака, хијатусна хернија, 
желудачна и дијафрагмална мембрана, малротација црева и др.

–  Псеудостеноза пилоруса (синдром губитка соли – Piriev синдром) кара-
ктерише се повраћањем које се јавља непосредно после рођења, а последица 
је хипоелектролитемије за разлику од хипертрофичне стенозе пилоруса у 
којој повраћање доводи до хипоелектролитемије. Код овог синдрома нема 
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хиперперисталтике и палпабилног тумора, а евакуација желудачног садржаја 
је нормална.

–  Код урођене стенозе дуоденума повраћање почиње одмах после рођења, а у 
повраћеном садржају има трагова жучи, јер се стеноза обично налази испод 
папиле Vateri.

–  Од болести других система и органа диференцијално дијагностички треба 
мислити и на  отитис медија, инфекције уротракта, обољења ЦНС-а, 
адреналну инсуфицијенцију и др.

Лечење

Лечење је најчешће хируршко по методи Fredet-Ramstedt-Weber-а. Пре 
хируршке интервенције треба извршити корекцију хидроелектролитних и 
метаболичких поремећаја и декомпресију желуца назогастричном сондом. 
Интервенција се врши тако што се направи уздужна инцизија хипертрофичног 
кружног мишића од серозе, све до мукозног слоја. Притом мукозни слој пролабира 
кроз направљени рез и долази до ширења пилорусног канала.

Прогноза оперисаних болесника је најчешће добра, са постоперативним 
морталитетом мањим од 0,5%. Могуће компликације, као што су пролазни едем 
слузокоже, недовољна миотомија, интраабдоминално крварење и постоперативне 
адхезије су веома ретке.

Стара терапијска метода, давање атропин сулфата у дози од 0,05 мг/кг ТМ пер 
ос или интравенски, у извесном броју случајева даје добре резултате.

Пилороспазам

Пилороспазам представља функционални поремећај пражњења желудачног 
садржаја у дуоденум. Клиничка презентација је слична као код хипертрофичне 
стенозе пилоруса. Међутим, за разлику од хипертрофичне стенозе, јавља се 
непосредно по рођењу и спонтано ишчезава у току прва три месеца. Такође, иако 
пројектилно, повраћање је мање интензивно и интермитентно.

Диференцира се од хипертрофичне стенозе пилоруса одсуством карактери-
стичних елемената анатомске опструкције. Међутим, некад може бити и удружен 
са хипертрофичном стенозом пилоруса.

Терапија пилороспазма се заснива на чешћим и мањим оброцима, правилној 
техници храњења, држањем детета у усправном положају десетак минута након 
оброка. У израженијим случајевима може се дати 0,1% атропин, пер ос 2–3 капи, 
2–3 пута дневно. 
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7.3   ГАСТРОЕЗОФАГУСНИ РЕФЛУКС И 
ГАСТРОЕЗОФАГУСНА РЕФЛУКСНА 
БОЛЕСТ

Златко Ђурић
Дечје клиника Клиничког центра, Ниш

Гастроезофагусни рефлукс (ГЕР) је физиолошка појава која се дешава у 
неправилним временским интервалима код одраслих и деце свих узраста.  ГЕР 
настаје услед повремених епизода сниженог тонуса доњег езофагусног сфинктера. 
За разлику од одраслих и деце старијих узрасних група, у новорођенчади и 
одојчади ГЕР је врло често клинички манифестан (регургитација и “бљуцкање“ 
после узимања оброка). Код већег броја деце ови симптоми нестају до краја прве, 
а готово код свих у току друге године живота.

И поред тога што на овај начин испољени ГЕР најчешће ничим не утиче 
на опште стање деце и њихов телесни развој, веома често представља узрок 
забринутости родитеља и разлог за честе посете педијатру гастроентерологу. У 
таквим случајевима терапија није потребна. Упознавање са природом ГЕР доводи 
до смиривања напетости код родитеља, што се некада повољно одражава и на 
симптоме код деце.

Гастроезофагусна рефлуксна болест (ГЕРБ) је данас широко прихваћен 
термин који означава клинички синдром који настаје као компликација ГЕР. 
У етиологији ГЕРБ највећи значај придаје се релаксацији доњег езофагусног 
сфинктера услед поремећаја неурохуморалне трансмисије, као и дејства поједних 
врста хране и лекова. Поремећај механизма езофагусног чишћења, повећан 
интраабдоминални притисак (код гојазности, при кaшљу), успорено пражњење 
желуца услед поремећаја антро-дуоденалног мотилитета, такође се убрајају у 
етиолошке факторе. Деца са конгениталном хиатусном хернијом су посебно 
предиспонирана за ГЕРБ. У новије врема пажњу стручне јавности заокупља 
и генетска предиспозиција за ГЕРБ. До сада спроведена генетска испитивања 
указују на ген на хромозому 13 (локус 13q14 ) као могућу генетску основу ГЕРБ (1). 
Према досадашњем искуству, може се закључити да инфекција слузокоже желуца 
бактеријом Хеликобактером пилори (као и њена ерадикација) нема значајнијег 
удела у развоју ГЕРБ у педијатријској популацији.
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Клиничка слика

Симптоматологија ГЕРБ је врло разнолика и у зависности је од узраста деце. У 
одојчади се најчешће јавља регургитација и/или повраћање са пратећим губитком 
телесне масе. У одсуству наведених симптома, код одојчади и мале деце на ГЕРБ 
треба мислити ако су присутни: напади болног плача, раздражљивост и одбијање 
оброка. Некада се због езофагеалног бола јавља извијање главе и врата, тзв. 
Сандиферов синдром. Поједине студије указују да алергија на протеине крављег 
млека врло често коегзистира са појавом симптома ГЕРБ. Код деце школског 
узраста, симптоми су слични онима код одраслих особа са ГЕРБ (горушица, 
регургитација, печење иза грудне кости, отежано гутање, епигастрични бол). Ови 
симптоми су најчешће узроковани езофагитисом који се може компликовати 
стриктуром једњака, манифестним или окултним крварењем и појавом Баретовог 
езофагуса који се јавља у 0,1–3,8% случајева ГЕРБ код деце (2).

Сваки од екстраезофагусних симптома као што су: промуклост, стридор, 
хронични кашаљ, бронхоопструкција и ерозија зуба може бити једина 
манифестација ГЕРБ код деце свих узраста. Рекурентна појава: фарингитиса, 
отитиса, пнеумоније и бронхоопструкције побуђује сумњу на ГЕРБ, нарочито ако 
се искључи инфективна и алергијска етиологија ових болести, или ако су симптоми 
резистентни на класичну терапију и јављају се ноћу.

Дијагноза

У одојчади са класичним симптомима ГЕРБ, као и код старије деце са осећајем 
печења иза грудне кости и регургитацијом, добро узета анмнеза је некада довољна 
за постављање дијагнозе. 

Пехаметрија једњака је незамењива метода дијагностике „киселог“ рефлукса. 
Она даје информације о броју и трајању рефлуксних епизода у току 24 часа. 

У новије време се у исту сврху користи „Браво“ капсула која се ендоскопским 
путем пласира у дистални део једњака. Метода интралуминалне импеданце служи 
за дијагностику „алкалног“ и „неутралног“ рефлукса. Савременом апаратуром је 
могућа истовремена пехаметрија и мерење импеданце једњака. 

Езофагоскопија са биопсијама је незаменљива за дијагностику езофагитиса. 
Патохистологија диференцира рефлуксни езофагитис од осталих форми 
езофагитиса код деце (еозинофилни езофагитис, Кронова болест, езофагитис 
изазван кандидом или херпес вирусом). 

Сцинтиграфијом се може открити постпрандијални „алкални“ рефлукс или 
присуство рефлуксата у дисајним путевима. 
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Баријумска пасажа једњака у усправном и Тренделбурговом положају 
се рутински не примењује у дијагностици ГЕРБ због ниске сензитивности и 
специфичности. Ова метода је драгоцена у диференцирању ГЕРБ од хиатус херније 
и опструктивних промена дигестивног тракта.

Терапија

Терапија ГЕРБ у одојачком периоду, поред осталог, укључује примену 
положајног третмана и антирефлуксних формула на бази кукурузног скроба или 
брашна од рогача. Због релативно честог преклапања симптома ГЕРБ и алергије 
на протеине крављег млека, могу се дати формуле хидролизата у трајању од 1–2 
недеље, уз праћење терапијског одговора.

Савремена терапија ГЕРБ подразумева примену инхибитора протонске пумпе 
(ИПП) као што су: омепразол, лансопразол и с-омепразол.  Студије доказују 
супериорност лекова из ове групе у односу на антагонисте Н2 рецептора (3). 
Ниједан од наведених ИПП није одобрен за децу у првој години живота.  Примена 
антагониста Н2 рецептора (ранитидин, фамотидин) је и даље значајна, посебно у 
лакшим облицима ГЕРБ и у дуготрајној профилакси езофагитиса.

Хируршка терапија се примењује у случајевима када је ГЕРБ резистентна 
на терапију са ИПП. Најчешће примењивана операција је фундодупликација по 
Нисену (класична или лапароскопска). Резултати из центара са богатим искуством 
указују на велику стопу терапијског неуспеха и компликација код ове врсте захвата 
нарочито код деце са неуролошким оштећењем, хроничном плућном болешћу 
и претходно хируршки збринутом атрезијом једњака (4). Деца са наведеним 
проблемима су и предиспонирана за најтеже облике ГЕРБ.

ЛИТЕРАТУРА
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8.1  ПЛЕУРАЛНИ ИЗЛИВ

Бранимир Несторовић 
Универзитетска дечја клиника, Београд

Плеурални простор је виртуелни простор у коме се налази око 15 ml течности 
која омогућава клизање паријеталне и висцералне плеуре током дисања. Ова 
течност се ствара на врху плућа и апсорбује се у лимфне судове паријеталне 
плеуре. Стога се плеурални излив дефинише као количина течности већа од 20 ml 
(1). Већа количина течности ће се нагомилати када постоји поремећај динамике 
течности у крвним судовима плеуре (трансудација) или када су крвни судови 
пропустљивији (ексудација) (1). Класично, ексудати се дифинишу према тзв Light-
овим критеријумима, према којима се ради о ексудату ако је однос концентрације 
протеина у плеуралној течности према онима у плазми преко 0,5 или је однос 
ЛДХ у плеури према оној у плазми преко 0,6 (2). Ови критеријуми нису сасвим 
поуздани у срчаној слабости или код интензивне диуретске терапије. 

Табела 1 Најчешћи узроци плеуралног излива

Трансудати Ексудати

Срчана слабост (15%)
Цироза јетре
Хипоалбуминемија
Перитонеална дијализа/уремија

Ређи узроци : 
Хипотиреоза
Нефротски синдром
Плућна емболија

Врло ретко:
Констриктивни перикардитис

Парапнеумонични излив (око 50–70%)
Малигнитет

Рећи узроци:
Системске болести везивног ткива
Панкреатитис

Врло ретко:
Лекови (метотрексат, валпроат, фенитоин, 
нитрофурантоин)

Код сумње на плеурали излив се мора одмах начинити снимак плућа (ПА у усправном 
положају, као и у лежећем положају на страни на којој се налази излив) (3, 4, 5). Разлог лежи 
у чињеници да се на обичном снимку може видети течност тек када је количина течности 
преко 200 ml, док се на латералном снимку види већ око 50 ml слободне течности. Ако је 
могуће, потребно је одмах начинити ултразвук торакса, на коме ће се тачно квантификовати 
количина течности, а посебно присуство фибринских нити или преграда у плеуралном 
простору. Уколико је ниво течности преко 25% дијаметра хемиторакса и постоји излив 



158

Пулмологија

преко 10 mm на ултразвуку, индикована је дијагностичка пункција. Садржај се одмах 
шаље на бактериолошки преглед (укључујући преглед на микобактерију туберкулозе) 
Парапнеумонични изливи (изливи који прате бактеријске пнеумононије) прогредирају од 
серозног ка гнојном стадијуму, а најчешће се изолују пнеукокок, стафикокок, стрептокок 
групе А. Већ сам изглед пунката понекад говори у прилог специфичне дијагнозе. Млечни 
је присутан код хилоторакса, а присуство крви се виђа код малигних излива (чине око 
7–8% свих излива у деце). Цитологија плеуралне течности је ретко од користи, јер се често 
уз неутрофилију среће еозинофилија (посебно у случају инфекција или уколико постоји 
крвављење у плеури). Лимфоцитоза се среће у малигним изливима, код туберкулозе 
и код системских болести везивног ткива. Kod Вилмсовог тумора, хепатобластома, 
рабдомиосаркома се могу видети и мaлигне ћелије.

Ниво лактат дехидрогеназе (ЛДХ) је веома важан за диференцијацију ексудата 
од трансудата. Потребно је да се измери pH излива, јер је код парапнеумоничних 
излива он јако низак за разлику од свих осталих стања која изазивају излив. 
Рана диференцијација парапнеумоничног излива је важна јер они врло рано 
прогредирају у емпијем (12 до 24 сата од почетка) Код њих је неопходна торакална 
дренажа. Уколико је количина течности преко 50% хемиторакса, pH плеуралне 
течности испод 7, 20, а садржај је густ и замућен, говоримо о компликованом 
парапнеумоничном изливу. Овде се поставља кататер за плеуралну дренажу 
(најчешће 8 до 12 French). Иако неки аутори саветују да се у плеуралну течност 
убацује стрептокиназа, нема до сада контролисаних студија које оправдавају 
овакав став. Увек треба размислити о КТ торакса код емпијема, да се искључи 
медијастинални тумор или постојање перикардијалног излива (што је скоро увек 
знак системске болести везивног ткива или малигнитета).

У даљем тексту ће бити говора само о парапнеумоничном изливу који је далеко 
најчешћи Он протиче у три стадијума (табела 2).

Табела 2 Стадијуми парапнеумоничних излива

Стадијум Макроскопски изглед Карактеристике

Прост Бистра течност, pH преко 7,20, 
ЛДХ испод 1000, нема изолата 
микроорганизма

Лечи се само антибиотицима, 
дренажа само ако изазива 
тегобе у дисању 

Компликован Бистра или замућена течност, pH 
ипод 7,20, ЛДХ преко 1000, позитивна 
култура на грам позитивне бактерије

Потребна стална плеурана 
дренажа 5 -7 дана

Емпијем Гној Потребна стална плеурална 
дренажа
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Лекови избора за лечење парапнеумоничног излива су пеницилини или 
цефалоспорини (6). Њихова пенетрација у плеуралну течност је одлична и 
није индикована инстилација локално у плеуралну шупљину. Дозе морају бити 
високе, да се превазиђе резистенција коју на ове антибиотике има пнеумокок. 
Аминогликозиди имају слабу пенетрацију у плућа и брзо се инактивишу у ацидози, 
па се не користе код плеуралних излива. 

Најчешћа се примењују цефалоспорини друге или треће генерације, понекад 
уз додатак макролида (уколико се сумња на инфекцију микоплазмом, само у деце 
преко 5 година узраста).

Уколико се ради о плеуритису који је настао нозокомијално, препорчени 
антибиотици су пенеми, антипсеудомонасни лекови, ванкомицин (6). 

Нема прецизних водича о трајању антибиотске терапије код плеуралног 
излива, а она може трајати и више недеља. 

Уколико је реакција на антибиотике слаба, увек би требало мислити на 
туберкулозни плеуритис, ког код кога је стопа изолације микобактерије свега 10–15%. 
У случају обостраног плеуритиса мислити на системске болести везивног ткива 
(лупус, лупус ћелије скоро у 50% случајева присутне у плеуралном пуктату) или 
малигнитет.
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8. 2   НОВИНЕ У ДИЈАГНОСТИЦИ 
И ТЕРАПИЈИ ОБОЛЕЛИХ ОД 
ЦИСТИЧНЕ ФИБРОЗЕ

Анђелка Стојковић
Педијатријска клиника Клиничког центра, Крагујевац

Цистична фиброза је болест праћена поремећајем мукоцилијарног чишћења 
у свим егзокриним органима услед смањене пермеабилности ћелијске мембране. 
Цистична фиброза (у даљем тексту ЦФ) је мултисистемска болест. 

Најновија истраживања су указала на другачији патохистолошки и 
патофизиолошки механизам него што је био познат (1, 2). Поремећен је транспорт 
кроз хлорне канале на врху епителних ћелија услед недостатка или дисфункције 
трансмембранског регулатора цистичне фиброзе (у даљем тексту ТРЦФ). Смањена 
је секреција хлорног јона и повећана је апсорпција натријум хлорида тако да 
дехидрирају дисајни путеви и оскудан је покровни секрет малих дисајних путева. 
Због тога респираторне трепље колабирају и не постоји мукоцилијарни транспорт. 
Мукус се нагомилава у доњим дисајним путевима, формира се густ мукусни покривач 
који заробљава инхалиране бактерије што провоцира инфламациони процес у 
анаеробним условима. Стафилококус ауреус и псеудомонас аеругиноза прерастају 
из не-мукоидних у мукоидне ћелије. Мукоидна колонизација формира биофилм 
кога не може да разори локални имунски систем и настаје хронична инфекција. 
Неутрофили ослобађају инфламациони медијатор еластазу која стимулише мукусну 
секрецију и “круг” мукусне ретенције, инфекције и инфламације се понавља.  Сходно 
овим сазнањима терапијски приступ је данас битно другачији (4). 

Цистична фиброза  се наслеђује аутозомно рецесивно. Учесталост цистичне 
фиброзе је у распону од 1 према 2500 живорођене беле деце до 1 према 32000 
живорођених Азијата. У Африци је учесталост 1 према 15000 живорођене деце 
(3). У Србији је оболело од ЦФ око 130 деце (3). Клиничка експресија ЦФ зависи 
да ли је оболело дете хомозигот или хетерозигот за одређену мутацију гена. 

Цистична фиброза је последица мутације гена на хромозому 7 чији је продукт 
полипептид назван трансмембрански регулатор цистичне фиброзе. Данас је 
познато 1580 мутација ТРЦФ. Међутим, у Европи је 10–15% оболелих носилац 
непознатог алела ТРЦФ. Сматра се да се у 1–2% оболелих дешава интрагенетско 
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рекомбиновање. Хетерогеност мутација се рефлектује на дистрибуцију мутација 
гена ЦФ у Европи и целом свету. У нашој земљи оболели су често носиоци мутације 
F508del и G542IKS. У субпопулацијама одређених народа у Европи и свету постоје 
јединствене мутације којих нема у другим народима.  У Србији је утврђено 23 
различите мутације на укупно 82% генских алела. 

Мутација F508del се открива у око 2/3 оболелих од ЦФ, честа је у затвореним 
друштвима без имиграције, последица је делеције фенилаланина на позицији 508 
и мутација је класе 2. Постоји укупно 5 класа мутација. У класи 1 мутације ТРЦФ 
не постоји, у класи 2 мутације ТРЦФ неадекватно је произведен, у класи 3 ТРЦФ 
је правилно синтетисан, у класи 4 ТРЦФ патолошки спроводи материје и у класи 
5 ТРЦФ је делимично лоше синтетисан или делимично лоше спроведен. Класе 1-3 
су удружене са инсуфицијенцијом панкреаса (3). 

ТРЦФ је уствари хлорни канал на врху мембране. Истовремено, ТРЦФ 
регулише натријумски канал у епителу и спољни опорављени хлорни канал, 
транспортује или регулише бикарбонатни јон кроз ћелије епителне мембране и 
може бити носач протеина глутатион. 

Генетско испитивање је скупо и обавља се у специјализованим лабораторијама 
за ДНК-а дијагностику на ЦФ и одређивање генотипа ЦФ. Међутим, генетско 
испитивање је неопходно јер вредности хлора у зноју могу бити нормалне у 
оболелих од ЦФ чија мутација није F508del. 

Индикације за генетско испитивање су следеће: типична клиничка слика ЦФ, 
атипична клиничка слика са граничном вредношћу или ниским хлором у зноју, 
инфертилитет младића, сумњива ЦФ у фетуса са хиперехогеним цревима и потеба 
за скринингом на каскадне носиоце гена ЦФ. Поред тога, неопходно је учинити 
генетско испитивање на ЦФ уколико се испољава болест слична ЦФ, у оквиру 
пренаталне дијагностике и код особа које немају породично оптерећење на ЦФ. 
Утврђивање мутације F508del спроводи се PCR амплификацијом и хетеродуплекс 
анализом (3). Понекад је потребна хаплотипска анализа на ЦФ што подразумева 
PCR амплификацију, рестрикцију дигестије ензима и агарозну електрофорезу. 

Центар за евиденцију и савремену генетску дијагностику оболелих од ЦФ за 
Европу налази се у Дандиу у Шкотској. У 39 земаља Европе оболело је 24-30 000. У 
Америци је оболело око 25000. Генска типизација учињена је у 29 земаља. Утврђено 
је 43603 алела и 87% оболелих има макар једну мутацију гена. Учесталост бројних 
мутација гена приказана је у табели 1. У Европи је утврђено 29 честих мутација гена 
за ЦФ. У Србији су најчешће следеће мутације гена: F508del, G542IKS, 621+1G>T, 
I507del, 2789+5G>A, R334W, N1303K, R347P i 2183AA>G (3). Утврђена је и једна 
нова мутација гена за ЦФ: 2723delTT. 
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Табела 1. Учесталост мутације гена оболелих од цистичне фиброзе

F508del 75.88%

G542X 2.87%

N1303K 2.37%

G551D 1.92%

W1282X 1.28%

R553X 1.04%

1717-1G->A 0.96%

R117H 0.90%

2789+5G->A 0.75%

621+1G->T 0.63%

3849+10kbC->T 0.63%

2183AA->G 0.59%

R1162X 0.49%

CFTR dele2,3(21kb) 0.43%

3659delC 0.39%

У Европи, оболели од ЦФ су деца старијег узраста и имају дужи живот него 
у не-eвропским земљама зато што се у Европи спроводи пренатална дијагноза 
на ЦФ и рана дијагноза ЦФ у прве 3 године живота. У земљама са виском 
инциденцијом ЦФ спроводи се неонатални скрининг на ЦФ уз Гатријев тест. 
Сходно социоекономским разликама мутација гена F508del најзаступљенија је 
у земљама средње, северно-источне и југо-западне Европе и расте ка северно-
атлантским земљама. Просечна дужина живота оболелих од ЦФ продужена је од 
25 година на 39 година у периоду од 1985. до 2007. године. 

С обзиром да је ЦФ мултисистемска болест неопходно је у оболелих 
учинити допунску дијагностику и праћење функције плућа, исхрањеност ткива, 
метаболизам глукозе, функцију јетре, костију и бубрега, антропометријске мере 
детета, ендокринолошка процена, гинеколошко-уролошка процена и евентиално 
скенер грудног коша и/или трбуха. Од недавно се у великим клиничким центрима 
у свету за дијагнозу користи тест разлике трансепителијално носних потенцијала 
(назална ПД) и индикатор је транспорта натријума кроз епителне натријумске 
канале (ENaCl) и активације пермеабилности хлора цикличним аденоизин 
монофосфатом (1). Базични ПД је негативнији него што је то у оболелих од 
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класичне ЦФ. Међутим, уколико није типична клиничка слика ЦФ, вредности су 
граничне и зато још увек није усвојен консензусом. Вредности су променљиве у 
оних који имају полип у носу, испољавају алергијску кијавицу и после хируршке 
интервенције. Тест назалне ПД се тешко спроводи код деце.  

Оболели од ЦФ имају одређени хабитус. Приближно 23% деце оболеле од ЦФ 
су хипотрофична односно низак им је ИТМ (енгл. BMI) (3).

У оболелих од ЦФ плућна функција опада по 2% годишње. Хронична инфекција 
псеудомонасом је кључна промена и испољава се у више од 80% оболелих од ЦФ. 
Могу се веома рано развити бронхиектазије. Зато је неопходно учини процену 
плућне функције спирометријом, бодиплетизмографијом и дифузијом гасова и 
редовно, једном месечно, култивисати спутум или аспират. Понекад је потребно 
учинити бронхоскопију и скенер високе резолуције грудног коша. 

Инсуфицијенција панкреаса се може утврдити у 80–95% оболеле деце од ЦФ (3). 
У оболелих од ЦФ секреција инсулина је смањена као и сензитивност на 

инсулин, али не испољавају кетоацидозу као оболели од дијабетеса типа 1. 
Инсулинска резистенција је повезана са хроничном инфламацијом и стресом. 
За разлику од дијабетичара, типа 1 или типа 2, оболели од ЦФ испољавају 
микроваскуларне а никада макроваскуларне компликације. 

Оболели од ЦФ имају смањену и одложену секрецију инсулина у току ОГТТ. 
У току теста оптерећења глукозом (ОГТТ) оболели од ЦФ не морају да испољавају 
хипергликемију. Функција панкреаса је очувана у 57% деце узраста до 9 година 
и 36% деце узраста 10–19 година. Другу групу оболелих од ЦФ чине они који не 
испољавају хипергликемију прва 2 сата већ је одржавају 2 сата после оптерећења 
глукозом и умерено је повишена. У одређеног броја оболеле деце (6% деце узраста 
до 9 година и 15% деце узраста 10–19 година) хипергликемија 2 сата после ОГТТ 
може бити већа од 11,1 милимола. Трећа група оболелих од ЦФ може испољити 
брзи настанак хипергликемије која се нормализује 2 сата после оптерећења 
глукозом. Друга група оболелих од ЦФ чини 34-38% деце узраста до 9 година односно 
10–19 година. Трећу групу оболелих од ЦФ чини 3–11% деце наведених узраста. 
Из наведених разлога неопходно је ОГТТ понављати макар једном годишње ради 
праћења функције панкреаса. 

Губитак телесне масе и пад плућне функције дешава се 5 година пре почетка 
испољавања дијабетеса у оболелих од ЦФ. Лечење инсулином побољшава 
плућну функцију и повећава телесну масу. Лечење системским стероидом у току 
24–48 месеци побољшава плућну функцију оболелих од ЦФ али је висок ризик 
од нежељених ефеката у смислу интолеранције глукозе, дијабетеса мелитуса, 
успорења раста и катаракте. Лечење инхалационим стероидом и антимикотиком 
такође повећава ризик од наведених нежељених ефеката. 
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У оболелих од ЦФ неопходно је спровести процену функције јетре, 
билијарног тракта и слезине биохемијским анализама, ултразвуком абдомена, 
прегледом фецеса на масти, евентуално рендгенграфију без или са контрастом 
и сцинтиграфијом абнормалности. У 25% деце узраста 8 година и оболеле од 
ЦФ постоје биохемијски знаци инсуфицијенције јетре, у 10% се утврди цироза 
јетре биопсијом, у 4% постоји портна хипертензија и у малог броја оболеле деце 
развијају се варикси једњака са крвављењем. Наведене компликације се у просеку 
испољавају у узрасту од 20 година. Уколико је испољена инсуфицијенција јетре 
лечење подразумева трансплантацију јетре с тим што је успешност трансплантације 
већа уколико је ФЕВ1 већи од 40%. 

Интестиналну инфламацију одликује пораст IL-8 и IL-1β, IKAM-1, CD25, IL-2, 
IFN-γ, висока експресија трансферин рецептора, пораст IgG и IgM, пад албумина 
и лоша регулација цитохрома П450. Синдром малог интестиналног бактеријског 
раста лечити антимикробним лековима (ципрофлоксацин и метронидазол), 
лековима за побољшање мукусног чишћења (лаксанс, Н-ацетилцистеин), 
панкреасним ензимима и пробиотиком. 

Процену плућне функције кривом проток волумен у деце која инхалирају rhDN-
азу или Dornase-alfa (Pulmozim®) чинити једном месечно и бодиплетизмографију са 
дифузијом гасова 2–4 пута годишње. Свако респираторно погоршање процени-ти 
спирометријски. У току погоршања и испољавања бронхоопструкције и бронхо-
спазма додати у инхалацији краткоделујући бета-2-агонист. 

Деца оболела од ЦФ испољавају рано остеопорозу уколико је исхрана лоша.
Сусптитуција витамина Д, К, калцијума, је потребна уколико се често примењују 
кортиокостероиди, уколико дође до оштећења јетре лековима и због смањене 
физичке активности. Услед остеопорозе ова деца могу доживети спонтане преломе 
ребара, дугих костију и кичмених пршљенова. 

Хипогонадизам, одложени пубертет и стерилитет су део клиничке слике 
оболелог од ЦФ и треба учинити ендокринолошко испитивање у периоду 
физиолошког почетка пубертета детета. 

Процена фукције бубрега мерењем клиренса креатинина је битна, посебно 
у деце која се често лече аминогликозидима интравенски без или у комбинацији 
са бета-лактамима. Аминогликозиди интравенски добро пенетрирају у спутум и 
псеудомонас је осетљив на њих али су значајни токсични ефекти на функцију бубрега 
и јетре. Амикацин апликован парентерално је према класификацији Food and Drug 
Administration (ФДА) сврстан у виско ризичне хепатотоксичне, нефротоксичне и 
ототоксичне антибиотике (3, 4). Из наведеног разлога препоручује се примена 
аминогликозида интравенски једном дневно или у инхалационом облику и у 
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континуитету од најдуже 14 дана. Препорука је да се учини аудиометрија уколико 
се спроведе више од 10 периода лечења аминогликозидом интравенски. Потребна 
концентрација аминогликозида у спутуму за ефикасно убијање псеудомонаса је 
25 пута већа од МИК-а. 

Неопходна је превенција респираторне инфекције, уколико је могућа рана 
ерадикација псеудомонаса, инхалација тобрамицина и азитромицина. 

Превенција хроничне инфекције у оболелих од ЦФ је битна и може се 
учинити на више начина. У здравих особа ТРЦФ пропушта хлорни јон у ћелију 
и В-АТП-аза уноси јон водоника тако да је pH ћелије 4,5 и блокиран је церамид 
сфингомијелином и сфингозином. У оболелих од ЦФ у ћелију не улазе јон хлора 
и водоника, pH ћелије расте на 5,9, церамид се таложи у зид ћелије, ослобађају се 
цитокини инфламације, настаје фиброза, ћелија умире, депонује се ДНК, бактерије 
преживљавају и настаје инфекција. Превенција хроничне инфекције може се 
учинити манитолом у инхалацији, инхалацијом хипертоног сланог раствора 
чиме се обнавља површински течни слој дисајних путева, као и применом 
rhDN-азе чиме се блокира апоптоза и/или деградација ДНА, муколитицима 
(Н-ацетилцистеин) и антиинфламаторном терапијом. С обзиром да rhDN-аза 
смањује бронхопструкцију у малим дисајним путевима препорука је да се рано 
започне примена овог лека. 

Антинфламаторна терапија за оболеле од ЦФ подразумева контролу 
умножавања и ослобађања медијатора неутрофила, макрофага, Т-ћелија, NF-kB 
фактора, IGF-1, миофибробласта, еластина и колагена применом антилеукотриена 
Б4 (BIIL 284), ибупрофена, инхалационих стероида и инхибитора протеиназе 
(алфа-1-антитрипсина, СЛП И Депелестат). 

Хронична инфекција се може превенирати применом стимулатора и 
коректора ТРЦФ (Vertex VH770) који омогућава нормалан пролазак јона хлора и 
тако смањује хлор у зноју на нормалне вредности. 

Одлагање испољавања хроничне инфекције псеудомонасом данас је могуће 
до 15–20 године живота у односу на 1975. годину када се дешавала у прве 2–3 
године живота. Данас се обично дешава око 6–7 године живота. Примена нових 
антибиотика као што су ципрофлоксацин у инхалационом облику, липосомални 
амикацин (Arikace®) и азтреонам лизин подразумева одлагање хроничне инфекције 
и значајно продужавање живота оболелих од ЦФ до уобичајеног просека 
живљења. Инхалациони аминогликозид има већи терапеутски индекс него 
интравенски аминогликозид. Терапеутски индекс је однос дозе којом се постиже 
ограничена системска апсорпција и токсичност према дози за ендобронхијалну 
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апликацију лека (ТИ=ЛД50:ЕД50). Ципрофлоксацин се може применити и орално 
и интравенски у дози од 20–30 мg/ кg/ 24 h у периоду 6 недеља. 

Антимикробни лекови су кључни у контроли и лечењу инфекције у оболелих 
од ЦФ. Лечење се започиње применом једног антибиотика. Имајући у виду 
анаеробну инфекцију у почетку лечења, изборни антибиотик је меропенем у односу 
на ампициллин, клиндамицин, метронидазол и пиперацилин са тазобактамом 
што су приказали Доеринг и Тунеј (3). Уколико нема ефекта, лечење се наставља 
бројним антибиотицима примењеним орално, интравенски или инхалацијом. 
Тешко је постићи потребну концентрацију антибиотика у мукусу дисајних путева 
уобичајеним дозама па је неопходна примена високих доза интравенски или 
орално или примена антибиотика у инхалацији. 

Инхалациони антибиотик се препоручује уколико је микроорганизам 
резистентан на орални антибиотик, ако инфекција не може да се контролише 
код куће и уколико су дисајни путеви колонизовани псеудомонасом. Аеросол 
антибиотика смањује колонизацију бактерије у дисајним путевима и тако 
смањује симптоме акутне инфекције, одлаже колонизацију дисајних путева 
псеудомонасом, лечи бактеријску колонизацију дисајних путева у оболелих који 
се припремају за трансплантацију плућа. Аеросол антибиотик добро продире у 
спутум и биофилм, ниска му је системска токсичност и једноставно се примењују 
код куће. Инхалациони антибиотици одобрени за примену у деце су тобрамицин 
и колистин и преко компресорских инхалатора који производе честице величине 
око 5 микрона. Препорука Европског удружења за ЦФ је да то буду Pari LC Plus 
nebulizer and Pari TurboBoiТМ. Претходно се дисајни путеви очисте инхалацијом 
изотоничног или благо хипоничног раствора NaCl (0,45%) да би се избегао 
ризик од бронхоспазма. Пре инхалације тобрамицина, да би се спречила његова 
оксидација, може се спровести инхалација азота. 

Тобрамицин постоји у концентрацији од 300 mg/ 4 ml (Bramitob®) и у 
концентрацији од 300 mg/ 5 ml (Tobi®).  За оба облика тобрамицина финоћа честица 
је иста. Међутим, дужина инхалације облика тобрамyцина 300 mg/ 4 ml је краћа (15 
минута) него 300 mg/ 5 ml (22 минута) и 89% пацијената лечених обликом 300 mg/ 4 
ml постиже жељену концентрацију тобрамицина у спутуму (> 400 μg/ml) у односу 
на 56% лечених обликом 300 mg/ 5 ml. Примењује се сваког другог месеца у дужем 
временском периоду до постизања деколонизације псеудомонасом. Колистин се 
даје алтернативно и наизменично са тобрамицином и тада се апликује као аеросол 
у дози од 2-3 милиона јединица/дневно расподељено у 2–3 дозе (3). 

Генска терапија и вакцина против Псеудомонас аеругиносе у ЦФ су будући 
циљеви. 
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У неких оболелих од ЦФ испољавају се пратеће болести као што су целијакија, 
инфекција ђардијом и хламидијом дифициле што је потребно додатно лечити. 

  
Табела 2. Лечење оболелих од цистичне фиброзе (препоруке)
Оболеле од ЦФ треба лечити у универзитетским и клиничким центрима који 

поседују адекватне могућности за дијагнозу, лечење и праћење. 

Циљеви ране дијагнозе и правовремено лечење оболелих од ЦФ су: 
•  прописивање дијеталног режима и побољшање нутритивног стања 

оболелог 
• процена стања панкреаса и гастроинтестиналне ресорпције
• процена нивоа витамина А,Д и Е у плазми 
• процена нивоа панкреасне еластазе у фецесу једном годишње 
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• контрола и побољшање респираторних симптома и плућне функције 
•  спречавање хроничне инфекције што подразумева квалитетну 

микробиолошку анализа спутума (аспирата) са одређивањем МИК 
антибиотика  

• контрола колонизације псеудомонасом и деколонизација истог 
• праћење развоја у пубертету 
•  денситометрија костију ради ране детекције остеопорозе у деце старије од 

10 година 
•  препорука и обука за адекватну инхалациону и оралну примену лекова код 

куће 
•  утврђивање могућих или актуелних интеракција лекова у комплексном 

режиму лечења 
• смањење болничког лечења 
• побољшање квалитета живота 
• побољшање физичке активности 
• смањење трошкова лечења 

Закључак

Дијагноза цистичне фиброзе се првенствено поставља на основу клиничке 
слике. Дијагностички тестови су помоћ клиничкој дијагнози. Поред одређивања 
хлора у зноју неопходно је учинити и додатна испитивања која продужавају 
дијагностику и повећавају ризик од грешке. Када дефинитивна дијагоза није 
постављена треба применити симптоматску терапију и интензивно пратити 
оболело дете. 

Генетско испитивање је неопходно јер вредности хлора у зноју могу бити 
нормалне у оболелих од ЦФ чија мутација није F508del. Утврђивање мутације 
F508del спроводи се PCR амплификацијом и  хетеродуплекс анализом. Понекад 
је потребна хаплотипска анализа на ЦФ што подразумева PCR амплификацију, 
рестрикцију дигестије ензима и агарозну електрофорезу. 

У Европи се спроводи пренатална дијагноза на ЦФ и рана дијагноза ЦФ у прве 
3 године живота. У земљама са виском инциденцом ЦФ спроводи се неонатални 
скрининг на ЦФ уз Гатријев тест. У оболелих од ЦФ неопходно је спровести 
процену функције јетре, билијарног тракта и слезине биохемијским анализама, 
ултразвуком абдомена, прегледом фецеса на масти, евентуално рендгенграфију без 
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или са контрастом, сцинтиграфијом абнормалности и скенер високе резолуције 
абдомена и/или грудног коша. Од скоро се у великим клиничким центрима у 
свету за дијагнозу користи тест разлике трансепителијално носних потенцијала 
(назални ПД).  

Функција панкреаса је очувана у 57% деце узраста до 9 година и 36% деце 
узраста 10-19 година. Лечење инсулином побољшава плућну функцију и повећава 
телесну масу. 

Синдром малог интестиналног бактеријског раста лечити антимикробним 
лековима (ципрофлоксацин и метронидазол), лековима за побољшање мукусног 
чишћења (лаксанс, Н-ацетилцистеин), панкреасним ензимима и прибиотиком. 

Неопходна је превенција респираторне инфекције, уколико је могућа рана 
ерадикација псеудомонаса, инхалација тобрамицина и инхалација азитромицином. 
Ципрофлоксацин се може применити и орално и интравенски у дози од 20-30 mg/ 
кg/ 24 h у периоду 6 недеља. 

Просечна дужина живота оболелих од ЦФ продужен је од 25 година на 39 
година у периоду од 1985. до 2007. године.
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8. 3   БРОНХОПУЛМОНАЛНА 
ДИСПЛАЗИЈА (ХРОНИЧНА ПЛУЋНА 
БОЛЕСТ НОВОРОЂЕНЧЕТА)

Предраг Минић
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије 
„Др Вукан Чупић“, Београд

Бронхопулмонална дисплазија (БПД) је хронична плућна болест која се 
најчешће јавља код превремено рођене деце код које је примењивана механичка 
вентилација и оксигенотерапија због акутне респираторне угрожености, али се 
може јавити и код незреле новорођенчади код које није било изражених знакова 
респираторне угрожености на рођењу. Иако се овај поремећај јавља углавном код 
превремено рођене деце, БПД се може јавити и код деце рођене у термину после 
примене механичке вентилације због тешке, акутне плућне болести (нпр. масивне 
аспирације меконијума или пнеумоније) (1). 

Дефиниција

Бронхопулмонална дисплазија је први пут описана 1967. године и 
традиционално се дефинише као постојање: 1. респираторних знакова и симптома 
(тахипнеја, плитке респирације, ретракције меких ткива грудног коша, парадоксно 
дисање, пукоти и звиждуци чујни током аускултације); 2.  потребе за додатном 
оксигенотерапијом и 3. радиолошких абнормалности (хиперинфлација са 
перибронхалним задебљањима, фокални интерстицијумски инфилтрати, фиброза 
и ателектазе)  у 36. постменструалној недељи (гестациона старост  плус хронолошки 
узраст, изражено у недељама) (2). Увођење егзогеног сурфактанта у терапију  
респираторног дистреса новорођенчади, пренатална примена кортикостероида, 
мере за брзо затварање дуктус артериозус перзистенса, побољшање нутриције 
и нове стратегије механичке вентилације допринели су побољшању тока и 
прогнозе болести код  новорођенчади са респираторном угроженошћу, а довели 
су и до промена у дефиницији БПД. Данас се, наиме, ређе виђа класична („стара“) 
форма БПД која се карактерисала израженом фибропролиферацијом у плућима, 
а чешће се среће „нова“ БПД чије је главно обележје прекид или застој у расту 
и развоју дисталних делова плућа. За разлику од „старе“, „нова“ БПД се развија 
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код превремено рођене деце за чије лечење вентилаторна подршка или није била 
потребна или је коришћена у врло малој мери, а додатни кисеоник је примењиван 
у малим инспираторним концентрацијама (3). Најзначајнија карактеристика  
хистологије плућа код деце са „новом“ БПД је застој у развоју алвеола и крвних 
судова плућа (4). У Табели 1 приказане су разлике између класичног, „старог“ 
облика БПД и „новог“ облика који се чешће виђа у ери насталој по почетку 
примене егзогеног сурфактанта.

Табела 1. Разлике између „старе“ и „нове“ бронхопулмоналне дисплазије 

„Стара“  БПД (пре примене сурфактанта) „Нова“ БПД (после примене сурфактанта)
Наизменично ателектазе и хиперинфлација Мање регионалне хетерогености промена
Теже лезије на респираторном епителу Ретке лезије епитела дисајних путева
Наглашена хиперплазија глатких мишића Благо задебљање мишића дисајних путева
Интензивна, дифузна фибропролиферација Ретке фибропролиферативне промене
Хипертензивно ремоделовање плућних 
артерија

Мање артерија које су дизморфичне

Смањене алвеолизација и површина алвеола Мањи број већих алвеола упрошћене грађе
                                    
Нова дефиниција БПД укључује многе елементе из претходне и категоризује 

тежину болести према нивоу респираторне подршке потребне у првим недељама 
живота. Дијагностички критеријуми за БПД приказани су у Табели 2 (5). 

Табела 2. Критеријуми за дијагнозу бронхопулмоналне дисплазије

Гестациона старост

< 32 недеље >32 недеље

Време процене 36. ПМН или отпуст из болнице* >28 дана али <56 дана после рођења 
или отпуст из болнице*

Лечење кисеоником >21% најмање 28 дана >21% најмање 28 дана
Бронхопулмонална 
дисплазија
Блага Дисање на собном ваздуху у 36. 

ПМН или на отпусту*
Дисање на собном ваздуху до 56 дана 
по рођењу или на отпусту*

Умерено тешка Потреба за <30% О2 у 36. ПМН 
или на отпусту* 

Потреба за <30% О2 до 56 дана по 
рођењу или на отпусту*

Тешка Потреба за >30% О2 са или без 
ВПП или ЦПАП у 36. ПМН или 
на отпусту* 

Потреба за >30% О2 са или без ВПП 
или ЦПАП у 56. дану по рођењу или 
на отпусту*

* које год да је прво, ПМН = посментруациона недеља; ВПП = вентилација позитивним 
притиском; ЦПАП = континуални позитивни притисак
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Патогенеза бронхопулмоналне дисплазије

У етиологији БПД учествује више фактора. У прво време, настанак БПД је 
приписиван токсичности кисеоника због тога што повећано стварање цитотоксичних 
слободних кисеоничних радикала, уз недовољност антиоксидантних одбрамбених 
механизама новорођенчета, може да доведе до оштећења плућа (6). Превремено 
рођена деца имају дефицит у антиоксидантним ензимима и имају ниске нивое 
антиоксиданата као што су витамини Ц и Е. 

Волуменска траума коју узрокује примена механичке вентилације, такође 
може да доведе до развоја БПД. На то указује повећан ризик од настанка БПД код 
деце која су током механичке вентилације услед хипервентилације имала низак 
пЦО2 у крви (7). Као последица овог запажања следила је препорука да треба 
избегавати високе дисајне волумене, како у току механичке вентилације, тако и 
током реанимације у породилишту (8).

Исто тако, постоји и удруженост између проходности дуктус артериозуса и 
БПД. Повећан проток крви кроз плућну циркулацију који због тога настаје, ремети 
функцију плућа (9). Бронхопулмонална дисплазија је чешћа код новорођенчади 
чије су мајке имале хориоамнионитис, због тога што повећана концентрација 
бактеријских ендотоксина у амнионској течности успорава развој алвеола и 
тако смањује њихов број (10). Генетски фактори такође могу да утичу на развој 
и тежину хроничне плућне болести новорођенчета. Протеини сурфактанта (СП) 
имају важну улогу како у регулацији активности сурфактанта, тако и у урођеној 
имунској одбрани респираторног тракта. Полиморфизми у интрону 4 гена за СП-Б 
и доминантне мутације СП-Ц су удружени са појавом БПД (11). 

Токсичност кисеоника и баро- или волуменска траума покрећу репарациони 
инфламациони одговор. Проинфламациони цитокини, интерлеукини (ИЛ) ИЛ-1β, 
ИЛ-6 и солубилни ИЦАМ-1 налазе се у бронхоалвеолном лавату код превремено 
рођене деце већ у првом дану, а максимум концентрације достижу у другој недељи 
живота. Нивои ИЛ-8 су такође повишени, што за последицу има хемотаксу 
неутрофила који посредују у оштећењу ендотела, инхибирају синтезу сурфактанта 
и ослобађају еластазе. Фактор некрозе тумора α (ТНФ-α) и ИЛ-6 покрећу стварање 
фибробласта и колагена што доводи до фибропролиферације (12). Концентрације 
леукотриена у плућима новорођенчади код које се развија БПД  су високе све до 
узраста од 6 месеци. Леукотриени узрокују бронхоконстрикцију, вазоконстрикцију, 
едем, хемотаксу неутрофила и повећано стварање мукуса (13).    
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Респираторна функција
Дуготрајни клинички знаци и симптоми везани за оштећење респираторне 

функције у БПД су тахипнеја, плитке респирације, ретракције меких ткива 
грудног коша, парадоксно дисање, пукоти и звиждуци чујни током аускултације. 
Тахипнеја и плитке респирације повећавају вентилацију мртвог простора (у коме 
нема размене гасова). Нехомогена дистрибуција промена у дисајним путевима 
и дисталним деловима плућа доводи до тога да различити делови плућа имају 
различите временске константе (времена за које се празне), па се због перфузије 
лоше вентилираних и вентилације лоше перфундованих делова плућа ремети однос 
вентилације и перфузије. Комплијанса (растегљивост) плућа је такође смањена 
код деце са БПД, чак и онда када оксигенотерапија више није потребна. Снижење 
комплијансе настаје због сужења малих дисајних путева, интерстицијумске 
фиброзе, едема и ателектаза (14). Релативно често постојање трахеомалације код 
ове деце такође ограничава проток ваздуха кроз дисајне путеве, а ова опструкција 
протока се погоршава после примене бронходилататора (1).

Плућна циркулација
Акутно оштећење плућа доводи до успорења раста и поремећаја структуре 

и функције плућне циркулације код превремено рођене деце. Ћелије ендотела 
су нарочито осетљиве на озледу оксидантима која настаје услед хипероксије 
и инфламације. У медији малих плућних артерија долази до пролиферације 
мишићних ћелија и нагомилавања фибробласта. Ове структурне промене у 
плућној циркулацији доводе до сужавања крвних судова и снижења њихове  
растегљивости што доприноси порасту плућне васкулне резистенције (ПВР). 
На даље повећање ПВР утичу и смањена ангиогенеза и следствена редукција 
површине мреже крвних судова, као и повишена вазореактивност која се најбоље 
уочава у одговору  на хипоксемију. Развој плућне хипертензије значајно доприноси 
морбидитету и морталитету од тежих облика БПД. Системска хипертензија, честа 
компликација БПД, настаје највероватније због повишења катехоламина у серуму 
што је последица смањене инактивације норадреналина у плућима (15).

Лечење

Кортикостероиди
Због значајне улоге инфламације у патогенези БПД, системски кортикостероиди 

су дуго примењивани у терапији овог поремећаја. Таква терапија брзо поправља 
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плућну механику, али се данас рутинска примена кортикостероида код превремено 
рођене деце не препоручује због ризика од неуроразвојних поремећаја. Системски 
кортикостероиди се могу краткотрајно давати код одојчади са БПД у епизодама 
акутно насталог визинга. Инхалациони кортикостероиди код деце са утврђеном 
БПД не смањују учесталост симптома и не  побољшавају исход болести (1).

Бронходилататори
Инхалациони бронходилататори, β2-агонисти и антихолинергици кратокрајно 

побољшавају функције плућа, али не спречавају појаву егзацербација. Ове 
лекове треба користити код деце са БПД код које постоје знаци реверзибилне 
бронхоопструкције и у егзацербацијама бронхалне хиперреактивности (16).

Диуретици   
Примена диуретика код одојчади са БПД може да побољша механику дисања. 

Континуирана терапија диуретицима се примењује код деце која примају високе 
инспираторне фракције кисеоника или имају срчану инсуфицијенцију (1, 16).

Паливизумаб, моноклонско антитело против респираторног синцијумског 
вируса (РСВ) се може примењивати у сезони инфекције РСВ код деце са БПД 
млађе од две године која добијају терапију за хроничну плућну болест или су од 
ње лечени до 6 месеци пре почетка сезоне вирусне инфекције (16).

Прогноза

Код највећег броја деце са БПД раст плућа и ремоделовање током првих година 
живота доводи до побољшања функција плућа и прекида оксигенотерапије. 
Мали број деце, међутим, остаје зависан од оксигенотерапије и после друге 
године живота. Параметри функције плућа код деце са БПД су на доњој граници 
нормалне већ у другој и трећој години живота, а проток кроз дисајне путеве код 
великог броја деце остаје трајно низак, што указује на мали раст дисајних путева 
током времена (17). Осим ових, поремећаји функције плућа који се код деце која 
су преживела БПД одржавају и после адолесценције обухватају како повећање 
отпора протоку ваздуха кроз дисајне путеве тако и повећање реактивности 
дисајних путева. У групи младих људи који су имали БПД средњи максимални 
форсирани експирациони волумен у првој секунди (ФЕВ1) је био нешто нижи од 
80%. Још увек није прошло довољно времена, па није познато да ли ће смањење 
дисајне функције током узраста одраслог бити нормално или убрзано код ове 
групе људи (14). Познато је, међутим, да функција плућа током живота брже опада 
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код пушача, па превенцију пушења код људи који су рођени превремено треба 
активно промовисати (16). 
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9.1  БОЛ У ГРУДИМА КОД ДЕЦЕ

Ида Јовановић
Универзитетска дечја клиника, Београд

Бол у грудима код деце и адолесцената је често разлог за посету педијатру 
у примарној здравственој заштити. Постоје бројни разлози за појаву бола у 
грудима, а већина њих је безазлена. Исти симптом се, међутим, јавља и код неких 
тешких обољења, посебно код одраслих, тако да појава тог симптома изазива 
велику забринутост родитеља и напетост код деце. С друге стране, педијатар 
се налази пред дилемом када и колико опсежно треба да приступи различитим 
дијагностичким поступцима. 

Епидемиологија

Инциденција бола у грудима код деце је непозната, али је он разлог за око 0.2-
0.6% посета педијатријским амбулантама или хитној служби (1). У кардиолошким 
амбулантама педијатријских установа терцијерног нивоа здравствене заштите бол 
у грудима је разлог за 5.3% посета лекару (2).

Етиологија

Постоје бројни могући разлози за појаву бола у грудима код деце. Класификују 
се у неколико група. На Табели 1 су приказана стања или обољења која могу 
изазвати бол у грудима, класификовани према пореклу (3, 4). Далеко најчешћи 
разлог за појаву бола у грудима су мускуло-скелетни разлози (око 30–40%), 
потом идиопатски (око 20%), плућни (око 6–20%), кардиолошки (око 5%,) 
гастроинтестинални (око 2–10%) и психогени (око 5–10%).

Бенигни мишићно-скелетни бол
Један од најчешћих, типичних разлога за бол у грудима код деце и адолесцената 

је ткз. „Precordial Catch Syndrome“. Ми га називамо бенигни мишићно-скелетни 
бол (БМСБ). Знатно је ређи феномен код одраслих. БМСБ се манифестује као 
интензиван, оштар бол, типично локализован у предњем зиду левог хемиторакса, 
који се појачава при дубљем удисању. Бол је јасно локализован и не зрачи. Скоро по 
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правилу се јавља у миру, у седећем или лежећем положају, ван физичке активности. 
Често се јавља при промени положаја тела. Типично траје до 30 секунди до 3 
минута и нагло престаје. Иако се бол појачава при удисању, нека деца искуствено 
знају да када дубоко удахну осете како бол нагло престане. Учесталост варира, 
понекада се јавља и свакодневно, или чак и више пута на дан. 

Разлог за настанак БМСБ је непознат. Локализује се у одређеним групама 
мишића. Постоје спекулације да настаје због надражаја нерва. Понекада постоји 
повезаност и са стресом и анксиозношћу.

Клиничка слика БМСБ је веома типична. Лекар треба да узме добру анамнезу 
и уради клинички преглед, евентуално да уради и ЕКГ преглед. Додатни прегледи 
нису потребни.

Болови типа БМСБ се не лече. Сматра се да је то безазлен проблем, који пре 
свега изазива непријатност. Највећи проблем је страх болесника од инфаркта 
миокарда, за који постоји страх у општој популацији. Због тога је веома је битно 
да лекар увери родитеље да је дете здраво и да им објасни да ће се бол повремено 
и даље јављати. Не препоручује се било какво ограниченје у начину живота и 
физичким активностима.

Табела 1: Узроци бола у грудима код деце

Мишићно скелетни
(чести)

Траума, вежбање, костохондритис, precordial catch syndrome, кутани 
херпес зостер вирусна и нфекција, фиброзитис, клизајуће ребро, 
криза анемије код болести српастих ћелија, остеомијелитис (ретко)

Плућни
(чести)

Пнеумонија, астма, хронични кашаљ, пенумоторакс, плеурални 
излив, страно тело, плеуродинија, а ретко: плућна емболија, плућна 
хипертензија, туберкулиза, бронхиектазије, плућни или метастатски 
тумори    

Болести 
гастро-интестиналног 
тракта (ређи)

Езофагитис, страно тело у езофагусу, спазам једњака, дивертикулуми, 
руптура једњака, ахалазија, холециститис, перихепатитис (fi tz-hugh-
sy), пептички улкус, Zollinger –Ellison синдром, хијатусна хернија, 
панкреатитис
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Срчани
(ређи)

 

Урођене мане: стеноза аорте, Марфанов синдром (дисекција аорте), 
руптура синуса Валсалве, цијаногене мане, коарктација аорте, 
коронарне аномалије, пролапс митралне валвуле, тешка пулмонална 
стеноза, аритмогена дисплазија десне коморе
Стечена обољења: кардиомиопатије, ендокардитис, миокардитис, 
перикардитис, реуматска грозница, Лајамска болест, инфаркт 
миокарда, Кавасаки-ева болест, постперикардиектомни синдром, 
плућна хипертензија, Eisenmenger sy, Takayasu артеритис, карцином 
перикарда
Аритмије: суправентрикуларне екстрасистоле, атријална 
фибрилација, суправентрикуларна тахикардијам вебтрикуларна 
тахикардија

Идиопатски (чести) Анксиозност, хипервентилација, панични поремећаји

Други (ређи) Компресија кичмене мождине или корена живца, патолошка стања 
дојке, 
Ингестија кокаина или симпатикомиметика 

Кардиолошки узроци бола у грудима код деце
Болести срца код деце су веома ретко праћене прекордијалним болом. На 

њих отпада око 5% прекордијалних тегоба код деце. Веома је битно препознати 
кардиолошка обољења која су узрок бола зато што представљају веома озбиљна 
патолошка, потенцијално летална стања. Из На Табели 2 су наведени који симптоми 
или знаци морају да код педијатра побуде сумњу на озбиљно обољење срца и укажу 
му на потребу упућивања детета на допунско испитивање (5) (Табела 2).

Најчешћи узроци бола у грудима изазваних болестима срца су перикардитис 
и миокардитис, чија је клиничка слика нетипична, а јавља се у склопу акутних 
ифекција. Карактеристика тих болова је да су дуготрајни, у виду притиска, а не 
пробада. Скоро по правилу зраче у лево раме или врат и леђа и смањују се у седећем 
положају. Захтевају хитну допунску дијагностику, пре свега клинички и ЕКГ преглед, 
лабораторијску дијагностику запаљењског синдрома и ехокардиографски преглед.

Табела 2. Болови у грудима који захтевају хитну допунску дијагностику 

Лоше опште стање, фебрилност, тахипнеа и/или диспнеа 

Jак ретростернални бол који се шири, праћен дуготрајним палпитацијама 

Ретростернални бол у напору праћен пресинкопом или синкопом 

Снажан, рецидивантни ретростернални бол у напору 
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Тешке опструкције излазног тракта леве коморе (стеноза аорте и хипертрофична 
кардиомиопатија) могу бити праћене прекордијалним болом, посебно у време 
физичког или емоционалног стреса. Код тих болесника је аускултаторан налаз на 
срцу измењен, а често и сами родитељи наводе да се дете контролише због срчане 
мане. Појава бола у прекордијуму код тих болесника је знак исхемије миокарда, 
предтавља озбиљан знак за узбуну и указује на неопходност лечења. 

Деца која болују од цијаногених срчаних мана, посебно уколико имају изражен 
хипервискозни синдром, могу осећати бол у грудима при напору. Он настаје као 
последица миокардне исхемије и знак је лоше прогнозе болести. Такви болесници 
захтевају хируршко лечење или цитоферезу.

Дисекција анеуризме аорте (Марфанов синдром и друге болести везивног 
ткива), болести коронарних артерија (когениталне аномалије, Кавасакијева 
болест), руптура анеуризме Валсалвиног синуса су веома ретка обољења, али их 
не треба заборавити, посебно код деце са сликом нагло насталог, интензивног и 
дуготрајног бола, удруженог са колапсом и лошим општим стањем.

Понекада се бол у грудима може јавити код деце са дуготрајним 
суправентрикуларним и вентрикуларним тахикардијама.

У клиничком рриступу деци са болом у грудима најважније је направити добру 
тријажу деце са бенигним болом од оних који захтевају допунску дијагностику. 
Код сумње на болест срца, потребно је дете хитно упутити код дечјег кардиолога.
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9.2  СИНДРОМ ХРОНИЧНОГ ЗАМОРА

Милан Ђукић
Универзитетска дечја клиника, Београд

Синдром хроничног замора (СХЗ) карактерише изражено, онеспособљавајуће 
замарање које траје дуже од 6 месеци са значајно смањеним радним, социјалним и 
образовним активностима. Замарање и општа слабост се у СХЗ не побољшавају са 
одмором и могу се погоршавати физичким и менталним активностима. Синдром 
хроничног замора се у појединим срединама назива и myalgic encephalomyelitis 
(Енглеска), chronic fatigue and immune dysfunction syndrome – CFAID (Северна 
Америка) и neuroasthenia (Европа). Дијагностички критеријуми консензус групе 
(International Case Defi nition) за СХЗ из 1988. су базирани пре свега на анализи 
клиничких случајева и приказани су у табели 1. Ове критеријуме је ревидирао 
Фукуда 1994. године где је поред наведених критеријума потребно искључити 
било које активно медицинско обољење (sleep apnea, нежељени ефекти лекова, 
хепатитис), психијатријско обољење (депресија психотичног или меланхоличног 
типа, биполарни афективни поремећај, схизофренија, деменција, нервоза 
анорексија, нервоза булимиа), злоупотреба алкохола или других опојних средстава 
у периоду две године пре појаве СХЗ као и екстремна гојазност дефинисана као 
ИТМ (енгл. BMI) већим од 45.  

Табела 1. Дијагностички критеријуми за синдром хроничног замора

1)  Необјашњиво, перзистентно замарање невезано за степен физичке 
активности, које не пролази одмарањем и резултира у значајном смањењу 
ранијег нивоа активности. 

2) Четири или више пратећа симптома који су присутни дуже од 6 месеци :
• Поремећај спавања
• Бол у мишићима
• Болови у зглобовима без отока и црвенила
• Главобоља новог типа или тежине
• Смањена концентрација и памћење
• Малаксалост после било какве физичке или менталне активности
• Повремен или сталан бол у грлу
• Осетљиви вратни или пазушни лимфни чворови
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Зашто синдром хроничног замора представља озбиљан здравствени проблем?

Постоје неколико разлога зашто сви лекари треба да познају овај медицински 
проблем:

1.  Релативно значајна учесталост, 200-800 случајева на 100.000 становника, 
указује да у Србији СХЗ има 15000 до 60000 особа.

2.  Чак и у најразвијенијим земљама дијагностикује се мање од 20% болесника 
са СХЗ. 

3.  Синдром хроничног замора због значајне и често прогресивне дисфункције 
изазива одређени степен инвалидитета код оболелих особа што има и 
економски утицај с обзиром на пролонгирана боловања и мањи радни 
учинак. 

Ко је у ризику за појаву синдрома хроничног замора?

Синдром хроничног замора најчешће се јавља у популацији између 40 и 60 
година и 4 пута чешће код жена него код мушкараца. Бројним епидемиолошким 
студијама је регистровано да постоји фамилијарна предиспозиција за СХЗ јер 10-
15% пацијената са СХЗ има већ оболеле чланове породице.

Шта је узрок синдрома хроничног замора?

Узрок синдрома хроничног замора је и поред интензивних истраживачких 
студија у последњих 25 година, још увек непознат. Најшире прихваћени 
патогенетски модел СХЗ је специфични поремећај функције имунског система 
са секундарном афекцијом централног нервног система. Специфичне промене 
имунског система регистроване код особа са СХЗ су приказане у табели 2. 

Табела 2. Имунолошке специфичности код болесника са СХЗ:

• Повећан број ЦД8 + активираних цитотоксичних Т ћелија
•  Активација проинфламаторних цитокина (TNF-ά, TNF-β, IL 1, IL 2, IL 4, IL 

5, Il 6 i IL 10)
• Нижа функција природних ћелија убица (Natural killer cells)
• Предоминација Тh-2 целуларног имунитета
• Дисрегулација RNase-L антивирусног пута
•  Повишени ниво имунских комплекса
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Код многих случајева СХЗ је детектована имунолошка абнормалност повезана 
са претходном инфекцијом типа акутне мононуклеозе, вирусних инфекција ХХВ-6, 
парвовирусом Б19, Лајмске болести и Q грознице, али је готово сигурно да не 
постоји један искључиви инфективни агенс који изазива СХЗ. Поред инфекције, 
окидач за дисфункцију имунског система у СХЗ може бити и стрес, интоксикација 
или деловање фактора спољне средине. 

Активирани имунски систем производи неуротрансмитере који делујући 
на мождане структуре доводе до замора, менталних и когнитивних проблема, 
повећане осетљивости за бол, хормонског дисбаланса и других симптома СХЗ. 
У неколико студија је утврђен нижи ниво кортизола у серуму пацијената са СХЗ 
(вероватно последица поремећене базалне функције хипоталамусно-питуитарно-
адреналне осовине) као резултат повећане имунске активације што последично 
изазива мождану дисфункцију. Неке студије сугеришу да су ниже концентрације 
дехидроепиандростенедиона (ДХЕА) и његовог сулфата (ДХЕА-с) код пацијената 
са СХЗ. Ови неурохормони су повезани са расположењем, енергијом и спавањем.. 
Последица наведених имунолошких поремећаја у СХЗ може бити реактивација 
латентних патогених агенаса са позитивним серолошким налазима за херпес 
вирусе, Epstein-Barr-ов вирус, хламидије и микоплазме. 

Афекција централног нервног система у СХЗ се дијагностикује неуроимиџинг 
техникама у виду: хиперинтензивног сигнала на НМР мозга, смањеном 
церебралном протоку на СПЕКТ скену и аутономном дисфункцијом (примарно 
ортостатска интолеранција и неурално индукована хипотензија) на “tilt table” 
тесту. 

Како дијагностиковати СХЗ?

Постављање дијагнозе СХЗ је изазовно пре свега због бројних фактора који 
је чине веома комплексном: 

• Не постоји специфични дијагностички тест или биомаркер за СХЗ
• Замарање и други симптоми СХЗ су чести у другим обољењима
•  Значајна варијабилност симптома и степена изражености код оболелих 

особа 
•  Особе са СХЗ често физички изгледају сасвим здраве упркос њиховој 

значајној дисфункцији

Онеспособљавајући замор, удружен са другим конституционалним и 
неуропсихијатријским симптомима који трају дуже од 6 месеци треба да побуди 
сумњу на синдром хроничног замора. Када постоје симптоми карактеристични 
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за СХЗ дијагноза је по методу искључења, јер се морају искључити све друге 
органске и психијатријске болести чији се симптоми преклапају са СХЗ. Клиничко 
испитивање пацијената са хроничним замором захтева: 

• Детаљну анамнезу, укључујући и лекове које пацијент користи
•  Комплетан физикални налаз којим се могу искључити поједина кардио-

респираторна, хематолошка, ренална, церебрална и мускуларна обољења
• Психијатријски преглед и
•  Минимални лабораторијски скрининг који обухвата анализе наведене у 

табели 3. 

Табела 3. Препоручени тестови код пацијената са хроничним замарањем:

1) Хематолошки
•  Комплетна крвна слика са еритроцитним параметрима и леукоцитном 

формулом
2) Биохемијске анализе

• Седиментција еритроцита и Ц-реактивни протеин (CRP)
• Укупни протеини и албумини
• Гликемија
• Електролити (натријум, калијум, хлор, фосфор, калцијум)
• Креатинин и уреа
• Трансаминазе (ALT и АSТ)
• Алкална фосфатаза
• Креатин киназа (CK)

3) Хормони
• Тиреоидни хормони (TSH и слободни Т4)

4) Имунолошке анализе
• Антинуклеарна антитела (АNА) и реуматоидни фактор (RF)
• Глобулин
• Lyme ELISA тест

5) Урин

Често пацијенти са СХЗ имају сличне симптоме као и друга обољења: 
мононуклеоза, Лајмска болест, лупус, мултипла склероза, поремећаји спавања, 
хипотиреоза, изражена гојазност и депресија. Поред депресије, фибромиалгиjа је 
обољење које има највише сличности у клиничкој слици са СХЗ, па се сматра да 
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35–70% пацијената са СХЗ има такође и фибромиалгију. Поједини аутори сматрају 
да су синдром хроничног замора, фибромиалгија и синдром иритабилног колона 
различите манифестације једног истог психосоматског синдрома. 

Постоји висока учесталост апнеје у спавању и других поремећаја спавања 
у СХЗ. Високо ризичне пацијенте (хронично хркање, периоди апнеје, кратак 
врат, ретрогнатија, гојазност) требало би подвргнути мониторингу спавања, 
јер се побољшавањем спавања знатно поправљају симптоми СХЗ и превенирају 
секундарне компликације као што су хипертензија и мождани удар. 

Које су специфичности синдрома хроничног замора код деце?

Због својих физичких, емотивних и социјалних разлика у односу на одрасле, 
код деце и адолесцената препознавање синдрома хроничног замора је тешко за 
дијагностику јер родитељима често не упада у очи хронично замарање већ указују 
да им је дете увек поспано, адинамично, не може да се игра са осталом децом, да 
је измењеног понашања. Непрепознавање овог проблема код деце са СХЗ води ка 
изолацији, несигурности, осећају немоћи и породичном стресу. 

   Синдром хроничног замора се обично јавља код адолесцената после дванаесте 
године живота, а врло ретко код деце од 5–12 година. Код већине деце са СХЗ 
симптоми почињу нагло унутар неколико дана или недеља обично са претходном 
инфекцијом налик грипу или мононуклеози. Поред стандардних симптома за СХЗ 
код деце су знатно чешће тегобе у виду ортостатске интолеранције (неподношење 
усправног положаја), вртоглавице, абдоминалног бола, температуре са или без 
грознице. Ментални проблеми се код деце теже препознају и могу се манифестовати 
потешкоћама у учењу (94% оболеле деце) због поремећене концентрације и 
памћења. У око 20–44% деце симптоми СХЗ су екстремно изражени тако да дете 
није у стању да редовно похађа школу, што има утицај на образовни, емотивни и 
социјални развој детета. 

Какав је клинички ток болести ?

Код 63 – 77% пацијената замарање почиње постепено, док код преосталих пацијената 
болест почиње нагло тако да се често тачно сећају и дана када је болест почела. 

Ток и дужина болести се не могу предвидети, али већина деце се знатно 
опорави. У неколико студија које су пратиле исход СХЗ код деце је показано да се 
8–27% потпуно опорави, 27–46% знатно побољша, а код 12–29% стање хроничног 
замора перзистира. Карактеристично за децу са СХЗ је да имају честе релапсе и 
ремисије болести и да обично симптоми у каснијем току не прогредирају. 
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Како лечити синдром хроничног замора?

Терапијски приступ карактерише прилагођавање индивидуалним потребама 
пацијента са циљем да се ослободе симптома и одржи и постепено повећава 
ниво активности. С обзиром да веома непријатни и активно онеспособљавајући 
симптоми продубљују и погоршавају СХЗ, примарни терапијски циљ је 
елиминација тегоба чиме се постиже добра основа за даље лечење које се састоји 
од постепено прогресивних аеробних вежби. 

Кључни сегмент нефарамаколошке терапије се састоји од постепене 
анаеробне физичке активности. Најважнији ефекти постепено прогресивног 
анаеробног вежбања су знатно смањење тегоба, повратак физичке кондиције и 
самопоуздања. Иако се препоручује дуго одмарање посебно после сваке физичке 
активности (најмање три пута дужи одмор од трајања физичке активности), треба 
бити опрезан због декондиционирања пацијента чиме се може компромитовати 
потреба за прогресивном физичком активношћу. 

Поред балансиране равнотеже физичке активности и одмора, пацијентима 
са СХЗ се препоручује и когнитивна бихејвиорална или релаксациона терапија, 
које су показале охрабрујуће резултате. С обзиром на изражени поремећај спавања 
код особа са СХЗ саветује се побољшање хигијене спавања и евентуално примена 
лекова који иницирају или одржавају спавање. 

Основну фармаколошку терапију чине антидепресиви (флуоксетине), 
имунотерапија (интравенско давање имуноглобулина Г, инхибитори TNF-ά, 
кортикостероиди), хипнотици и аналгетици (нестероидни антиреуматици). 
Специјалне нутритивне формуле богате у витаминима, минералима и енергетским 
коензимима нису показале значајне ефекте у СХЗ. 
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9.3   СТЕНТОВИ У ЛЕЧЕЊУ УРОЂЕНИХ 
СРЧАНИХ МАНА

Јован Кошутић,
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије 
„Др Вукан Чупић“, Београд

Стентови су металне мрежице са широким окцима направљене најчешће од 
челика или, у новије време, од платине и иридијума. Стетнови се у склопљеном 
стању изван тела пацијента стављају на специјалне балоне и потом, путем тзв. 
дугих водича, доводе од места сужења на крвном суду. Надувавањем балона 
сужено место се проширује а стент добија свој коначан облик и, приљубљен уз 
ендотел крвног суда, спречава његово поновно сужавање (1). Стентови у дечијој 
кардиологији иницијално су примењени у решавању мана типа нативне коарктације 
или рекоакртације аорте односно код периферних стеноза плућних артерија (2). 
Последњих година, међутим, значајан напредак је учињен у њиховој примени 
код новорођенчади са дуктус-зависном системском или плућном циркулацијом, 
затим за затварање фенестрације на Фонтановом каналу (енгл. conduit) а у склопу 
комплетирања Фонтанове циркулације код мана са једном комором, за решавање 
стеноза великих системских вена и, најзад, у склопу транскатетерске уградње 
вештачког плућног залиска (1–3). 

 Балон-дилатација (БД), уведена је у клиничку праксу пре 25 година са идејом 
да реши неке од проблема везаних за хируршко решавање коарктације аорте али је 
и њена примена била скопчана како са појавом раних рекоарктација/резидуалних 
коарктација, тако и са појавом касних анеуризми аорте. Осим тога, БД није била 
применљива код новорођенчади, код одојчади са хипопластичним истмусом, код 
дугачких тубуларних хипоплазија аорте као и код деце са благом коарктацијом која 
ипак захтева решавање (4). Примена стентова у решавању ове мане има значајне 
теоријске предности у односу на изоловану БД пре свега због тога што спречава 
развој рекоарктације одупирући се еластичним силама зида аорте. Осим тога, 
онемогућена је прекомерна дилатација аорте и, самим тим, нежељени расцепи 
спољњег слоја медије аорте. Најзад, примена стентова омогућује приљубљивање 
расцепљене интиме аорте уз медију и тиме значајно смањује ризик за настанак 
како акутне дисекције тако и ране, односно касне анеуризме аорте. У лечењу 
коарктације аорте примењују се стенови дужине од 22- 50 мм и пречника до 25 
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мм (1,2). Технолошке иновације током последњих 15-так година довеле су до 
појаве бројних нових генерација како балона тако и стентова (Palmaz, Genesis, 
Max LD, CP, covered CP) што је резултовало како значајно лакшим извођењем саме 
интервенције, тако и битним смањењем учесталости озбиљиних компликација. У 
овом тренутку ризик по настанак акутне дисекције и анеуризми аорте сведен је 
на минимум а ризик по смртни исход везан за саму интервенцију износи 0,3% (1, 
3, 5, 6). 

Кандидати за имплантацију стентова су практично сви пацијенти са 
коарктацијом аорте а чија је телесна маса већа од 25–30 kg. У посебно ризичним 
ситуацијама у примени су тзв “covered ” CP стентови. То су CP стентови покривени 
политетрафлуороетиленом и њихова примена своди на минимум ризике за 
руптуру аорте, акутну дисекцију и настанак анеуризми аорте током или након 
интервенције (7). Хемодинамска индикација за уградњу стента традиционално 
представља градијент притисака (ПГ) > 20 mmHg преко места коарктације. 
Последних година, међутим, све више се препознаје значај малог резидуалног 
градијента (< 20 mmHg) за развој  хипертензије у миру или напору, хипетрофију 
и поремећај систолне или дијастолне функције леве коморе. 

Имплантацију стентова до сада смо урадили код 6 пацијената са резидуалном 
коарктацијом/рекоаркатацијом, било након иницијалне БД или након хируршке 
корекције мане. Укупно је имплантирано 9 стентова: 7 на десцендентној аорти испод 
или у нивоу исходишта леве артерије супклавије, 1 на десцендентној торакалној 
аорти и 1 на луку аорте између каротидних артерија. Градијент притисака кроз 
место сужења износио је 23,5±10 mmHg пре, а 2,6 ± 3,8 mmHg након интервенције 
(Р = 0,002). Све интервенције су протекле без компликација. У даљем надзору, ни 
код једног од ових пацијената није уочена појава рекоарктације. 

Периферне стенозе плућне артерије (ПАС) најчешће се срећу у склопу 
комплексних урођених срчаних мана или синдрома (Т. Fallot, Williams-ов синдром, 
конгенитална рубела, синдром Аlagille итд.), затим као секвела претходних 
хируршких процедура (системско-пулмонални шантови, након имплантације 
хомографта или одвода, након „бендинга“ плућне артерије, артеријске “swit-
ch“ операције, итд). Због недоступности периферне плућне васкуларне мреже, 
хирушко лечење оваквих промена је по правиилу неуспешно и углавном се не 
примењује. Стентови се у лечењу ПАС користе обично тек након урађене балон-
дилатације и након процене њеног ефекта. Примена стентова значајно смањује 
учесталост тешких компликација уз истовремено знатно бољи исход балон-
дилатације обезбеђујући знатно већи пост-процедурални лумен крвног суда у 
поређењу са изолованом ангиопластиком. 
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Имплантацију стента у решавању ПАС до сада смо применили код 3 пацијента 
са значајним периферним стенозама десне и леве гране плућне артерије након 
хирушке корекције T. Fallot. Повољан исход интервенције постгнут је код свих а 
најбољи резултат је добијен код дечака са тешком стенозом исходишта леве гране 
ПА код кога је након имплантације стента перфузија левог плућног крила порасла 
са 19 на 39% (1–3, 8).

Стентовање отвореног артеријског канала (ДАП) код новорођенчади са дуктус- 
зависном систeмском или плућном циркулацијом замењује палијативну хируршку 
интервенцију – модификовани Blalock-Taussig-ов шант који је у новорођеначком 
узрасту скопчан са значајним ризиком за смртни исход. Стентовање ДАП је захтева 
неопходну примену специјалних балона са фабрички постављеним стеновима. 
Ови стентови још не постоје на нашем тржишту (9).

Последњих година за затварање отвора код деце са једном комором и тзв. 
фенестрираном Фонтановом циркулацијом уместо кишобрана  све више се 
користе “covered CP“ стентови. Овакав приступ применили смо код једног нашег 
пацијента код кога је отвор на Фонтановом „кондуиту“ затворен применом “cove-
red CP“ стента дужине 45 mm и пречника 18 mm уз пораст сатурације хемоглобина 
кисеоником у артеријској крви са 82% на 95%.

Закључак

Током последњих година примена стентова постала је метода избора у 
решавању поједних срчаних мана као што су коарктација а посебно рекоарктација 
аорте код адолесцената и одраслих особа. С друге стране, решавање неких од мана, 
као што су, на пример, периферне стенозе плућне артерије, реално је постало 
могуће тек са увођењем стентова у рутинску клиничку праксу. Најзад, решавање 
неких од комплексних мана као што је замена „кондуита“ између десне коморе 
и плућне артерије или успостављање адекватне комуникације између системске 
и плућне циркулације код новорођенчади са дуктус-зависном циркулацијом 
применом стентова знатно је поједностављено а ризик од ових интервенција је 
битно смањен. 
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9.4   ПРЕВЕНЦИЈА АТЕРОСКЛЕРОЗЕ У 
ДЕЧЈЕМ УЗРАСТУ

Љиљана Пејчић,
Дечје клиника Клчиничког центра, Ниш

Атеросклероза је имунски посредован запаљењски процес уз учешће липида. 
При томе холестерол, ЛДЛ-Х и триглицериди делују атерогено, док ХДЛ-Х има 
протективну улогу у атерогенези.

Данас постоје убедљиви докази да атеросклероза почиње у детињству и 
адолесценцији (1), а по неким ауторима још у феталном периоду (2). Иако је ниво 
липида и липопротеина директно повезан са раном атеросклерозом, осталим 
факторима ризика у детињству мора се дати одговарајуће место у њеној еволуцији. 
Ту су на првом месту рана оклузивна васкуларна болест у фамилијарној анамнези, 
хипертензија (која се мора идентификовати и лечити), пушење (сузбијати га 
адекватним кампањама), гојазност (мора се спречити или редуковати), физичка 
неактивност (фаворизовати вежбање) и дијабетес (дијагностиковати га и 
адекватно лечити) (3). Присуство осталих фактора ризика значајно и вишеструко 
повећава ризик обољевања. Ипак, ово саопштење односиће се пре свега на липиде 
и липопротеине, њихов уплив на развој оклузивне атросклерозне васкуларне 
болести, као и начин њихове регулације у дечјем узрасту.

Тhe National Cholesterol Education Program (NCEP) је 1992.год. усвојио 
консензус о значају смањења нивоа серумског холестерола у детињству (4), који је 
реевалуиран од стране Америчке педијатријске академије 2000. године, односно 
Америчког кардиолошког удружења 2003. године (5, 6).

Које су вредности холестерола високе

Дефинисати повишене вредности холестерола у дечјем узрасту није лак 
задатак јер на вредност утиче расна припадност, различите методе мерења, али и 
утицај пубертета као и промене при уласку из детињства у адолесценцију. 

Ипак, према NCEP педијатријском водичу, граничне вредности (установљене 
на 75. перцентилу) су за укупни холестерол > 170 mg/dl (4.3 mmol/l) и ЛДЛ-Х > 110 
mg/dl. Високе вредности (установљене на 95.перцентилу) су за укупни холестерол 
> 200 mg/dl (5.1 mmol/l) и ЛДЛ-Х 130 mg/dl. (5)
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Да ли активно тражити децу са повишеним холестеролом

Литература намеће три стратегије у скринингу холестерола код деце: без 
скрининга, селективни  и универзални скрининг (7).

NCEP водич препоручује селективни скрининг базиран на фамилијарној 
анамнези о раном инфаркту миокарда и(или) повишеном холестеролу. На овај 
начин тестира се 25% популације и идентификује се свега 50% оболелих.

Универзални скрининг има предност јер идентификује свако оболело дете, 
али и недостатак у високој цени.

Наравно да је превасходни циљ открити децу са свим формама фамилијарних 
хиперхолестеролемија (ФХ). Посебно је јако малигна хомозиготна форма, на срећу 
ретка. Хетерозиготна форма је најчешћа дислипопротеинемија у деце (1 : 500). 
Мерење серумског холестерола је најсигурнији начин за детекцију овог генског 
поремећаја, посебно што агресивнији третман може променити природну 
еволуцију болести.

Стратегија за смањење серумског холестерола код деце

Стратегија у општој популацији – примарна превенција
Главни циљ овог приступа је смањење просечне вредности холестерола код 

деце усвајањем нових навика у исхрани деце старије од 2 године. Оне подразумевају 
значајно снижење дневног уноса:

– укупних масти на 30% енергетског уноса, не < 20%
– засићених масти на 10% енергетског уноса
– холестерола < 300 mg (6)
Педијатри могу овде дати свој допринос утичући на промену јеловника где год је 

то могуће (у школама и предшколским установама, ресторанима брзе хране и сл.)

Индивидуални приступ

Подразумева активно тражење и третман деце са високим вредностима 
серумског холестерола, пре свега оне која потичу из ризичних породица. Треба 
испитати сву децу чији родитељи имају укупни холестерол > 240 mg/dl или постоји 
фамилијарна анамнеза о раној коронарној болести. Одмах треба урадити све 
фракције холестерола.

Третман

Као иницијални третман у лечењу деце и адолесцената са високим вредностима 
холестерола препоручује се дијета. Код пацијената са високим вредностима 
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ЛДЛ холестерола укључује се најпре први степен дијете (поменут предходно у 
примарној превенцији) у трајању од три месеца. У случају неуспеха прећи на други 
степен дијете која подразумева да треба смањити засићене масти на мање од 7% 
укупног калоријског уноса, односно холестерол на мање од 200 mg/дан (8).

Међутим ако је дијета безуспешна треба посумњати да дете долази из породице 
која је погођена ФХ. Тада је обично неопходна медикаментозна терапија.

Медикаментозна терапија

NCEP има доста строге критеријуме за медикаментозну терапију код деце. Овај 
вид терапије препоручује се деци од 10. године живота и то само ако прописана, 
довољно дуго примењивана (6–12 месеци) дијета није дала очекиване резултате:

– ЛДЛ ≥ 190 mg/dl (4.9 mmol/l)
–  ЛДЛ ≥ 160 mg/dl (4.1 mmol/l) и позитивна породична анамнеза о раној 

коронарној болести
– ЛДЛ ≥ 160 mg/dl (4.1 mmol/l) и присутна два или више фактора ризика
Лекови који се препоручују су супстанце које везују жучне киселине у лумену 

црева (Холестирамин, Холестипол). Ови препарати су доказано ефикасни и при 
томе безбедни, те су и једини лекови регистровани за педијатријску примену (9).

Инхибитори HMG-CoA редуктазе (статини) код деце се још не препоручују 
за рутинску употребу. 

Превенција хроничних болести одраслог доба, које имају своје порекло у 
детињству, постаје императив у педијатријској пракси. Многа истраживања 
потврђују да атеросклероза започиње у детињству. Популација која одржава 
низак ниво фактора ризика у детињству, ући ће у адултно доба са знатно нижим 
морбидитетом и морталитетом од оклузивне атеросклеротичне васкуларне 
болести (6). 
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10. 1  ХИПЕРКАЛЦИУРИЈА

Радован Богдановић
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије 
„Др Вукан Чупић“, Београд

Увод

Калцијум се апсорбује из гастроинтестиналног тракта помоћу два механизма:
1) активним трансцелуларним транспортом, преко 2 епителна канала за 

калцијум, чију активност регулише 1,25 (ОН)2D3 и 
2) парацелуларним траспортом који нема праг засићења и који зависи 

од концентрације калцијума у лумену, а ова је пак зависна од уноса 
калцијума.

Први транспортни процес доминира када је унос калцијума оскудан, а други 
када се калцијум уноси у изобиљу (1).

У гломерулу се филтрира око 60% калцијума плазме, тј. део који није везан за 
албумин, а 99% калцијума из филтрата се реапсорбује: око 70% у проксималном 
тубулу, око 20% у дебљем делу узлазног крака Хенлеове петље и 10% у дисталном 
делу тубула (1, 2). У проксималном тубулу и  у Хенлеовој петљи реапсорпција је 
пасивна и тесно повезана са реапсорпцијом воде и соли, што је од кључног значаја 
у дијететском третману хиперкалциурије. У дисталном тубулу се обавља активни 
трансцелуларни транспорт преко калцијумских канала, а регулисан је помоћу 1,25 
(ОН)2D3 и паратхормона (1).

Дефиниција

Хиперкалциурија означава појачану екскрецију калцијума урином, изнад 
граница које су установљене за одређени узраст и пол. Код одраслих, то је 
калциурија већа од 300 mg (7,5 mmol)/24 сата за мушкарце и већа од 250 mg 
(6,25 mmol)/24 сата за жене. Утврђено је, наиме, да је калциурија изнад ових 
вредности скопчана с повећаним ризиком за калцијумску уролитијазу. Код деце 
је дефиниција калциурије „статистичка“ и дефинисана вредностима које су веће 
од 95. перцентила за узраст. С обзиром да је код одојчади и мале деце одређивање 
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калциурије у 24-часовном урину у пракси немогуће или врло тешко изводљиво, 
дијагноза хиперкалциурије се заснива на одређивању  односа концентрација 
калцијума и креатинина. Ако се калциурија мери у 24-часовном урину, онда је 
хиперкалциурија дефинисана вредношћу већом од 4 mg (0,1 mmol /kg/дан).

У табели 1 наведени су критеријуми за дијагнозу хиперкалциурије према 
узрасту (3).

Табела 1. Критеријуми за дијагнозу хиперкалциурије према узрасту

Узраст                             mmol/mmol                     mg/mg                      екскреција за 24 сати

< 12 месеци                           < 2,2                              0,8                                  < 0,1 mmol/kg
  1–3 година                           < 1,5                             0,53                                   (< 4 mg/kg)
  3–5 година                            < 1,1                             0,4         
  5–7 година                             < 0,8                            0,3
  > 7 година                             < 0,6                             0,21

Јединствена дефиниција хиперкалциурије за децу старију од 7 година и 
одрасле особе оба пола јесте калциурија већа од 0,1 ммол(4 mg) по килограму 
масе за 24 сата или однос калцијум/креатинин већи од 0,6 mmol/mmol (0,21 mg/
kg) у јутарњем урину.

Наведени критеријуми за дијагнозу хиперкалциурије код деце ипак су 
арбитрарни, пошто на екскрецију калцијума утиче много чинилаца као што су 
узраст, унос састојака хране који повећавају калциурију (калцијум, натријум, 
протеини, витамини Ц и Д), етничко порекло, географски регион и генетски 
чиниоци. Због тога се у литератури налазе и различити критеријуми за дијагнозу 
хиперкалциурије а ови које наводимо се најчешће користе. За дијагнозу 
хиперкалциурије неопходно је да се повећане вредности нађу у најмање два узорка 
или две колекције урина у два различита дана (3).

Хиперкалциурија се може поделити на идиопатску и секундарну. Дијагноза 
идиопатске хиперкалциурије (ИХ) се може поставити када се клиничким, лабо-
раторијским и радиолошким испитивањима не открије њен узрок. Код секундарне 
хиперкалциурије узрок појачане екскреције калцијума може да се утврди (4, 5) 
(Табела 2).
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Табела 2. Класификација хиперкалциурије

    Идиопатска                             Секундарна

    Наследна                          Повећани унос соли,             Поремећај тубулског транспорта
    Спорадична                     калцијума, вит. Д                   ренална тубулска ацидоза
                                                  Кортикостероиди                   Дентова болест
                                                  Фуросемид                                Фанконијев синдром  
                                                  Имобилизација
                                                  Неоплазме                            
                                                  Метаболичка ацидоза            Лоуов синдром
                                                  Прематуритет  
                                                                                                           фамилијарна хипомагнеземија
                                                                                                           са  хиперкалциуријом                            
                                                  Хиперкалцемија                       
                                                  Хиперпаратиpоидизам
                                                  Хипо- и хипертиреоза

Према томе, дијагноза ИХ заснива се на искључењу наведених и неких других, 
ређих узрока. Одмах треба да се истакне да је ИХ много чешћи поремећај од свих 
наведених у табели 2.

Сама ИХ је према претпостављеном патогенетском механизму традиционално 
класификована као апсорпциона (појачана интестинална апсорпција калцијума: 
нормалан однос калцијум/креатинин у урину после гладовања а повећан после 
оралног уноса калцијума) и ренална (калциурија и у гладовању и после оброка и 
код смањеног уноса калцијума). Бројна експериментална и клиничка запажања 
довела су до данашњег схватања да је ИХ јединствен поремећај и да тестови за 
диферентовање апсорпционе и реналне хиперкалциурије нису валидни (1–7). 
Осим наведених традиционалних облика, постоје и ретки случајеви ресорпционе 
хиперкалциурије (инфантилна хипофосфатемија, McCune-Albright-ов синдром, 
МЕН 1 синдром) (6). Савремено гледиште јесте да је ИХ или генетски или 
поремећај условљен претежно деловањем чинилаца средине (2, 5, 7).

С обзиром на  њену учесталост, у даљем разматрању биће речи само о ИХ.

Епидемиологија

Хиперкалциурија је најчешћа метаболичка ненормалност код деце с 
уролитијазом, која може да доведе до формирања калцијум-оксалатних, калцијум-
фосфатних или мешовитих калкулуса (1). ИХ је чест поремећај и налази се код 
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3-6% деце (8). Преваленција уролитијазе у породицама деце с хиперкалциуријом 
је око 45–70% (6). Код одраслих је ИХ знатно чешћа, у распону 14–27% популације 
или код 25-38% особа с уролитијазом (1). 

Генетика идиопатске хиперкалциурије

Особе с уролитијазом су у 9 пута већем ризику за  ИХ од здравих особа и тај 
ризик је вишеструко већи него од ризика за абнормално повећани унос калцијума, 
што указује на то да  генетски условљен ризик за ИХ далеко превазилази ризик од 
срединских чинилаца (7). Испитивање деце са ИХ су показала да скоро половина 
има сродника првог реда са хиперкалциуријом док су остали наизглед спорадични 
случајеви (1). Ово и друга запажања о породичној агрегацији калцијумске 
уролитијазе компатибилни су са аутозомно-доминантним начином наслеђивања.
Други налази, као на пример, податак да 55–60% пробанда у датој породици више 
личе на спорадичне случајеве, више упућују на полигенско наслеђивање (6, 7). 
Преовлађујуће је гледиште да је за настанак ИХ неопходна интеракција генетских 
и чинилаца средине. Улога ових других евидентна је из чињенице да почетком 
XIX века, када је доминирала вегетаријанска исхрана, чести су били уринарни 
калкулуси састава амонијум-урата и локализовани у бешици. Данас, када нам је 
исхрана богата протеинима, рафинисаним угљеним хидратима и сољу, доминирају 
калцијумски калкулуси у уретеру и бубрегу (6).

Апострофирано је неколико гена-кандидата за ИХ: калцијумски „sensing“ 
рецептор, рецептор за витамин Д, хлоридни канал-5, Na/P котранспортер, 
клаудин-16, солубилна аденил-циклаза. Њихови продукти су експримовани у 
цреву, бубрегу и костима и могу да допринесу експресији калцијума у ИХ (7).

Клиничке одлике

Код деце с хиперкалциуријом микрокристализација калцијума у уринарном 
тракту доводи до лезије уроепитела и последичне симптоматологије: хематурије, 
дизурије, миктурационих поремећаја, уролитијазе (колика, бол у абдомену 
или у леђима) и инфекција уринарног тракта. У групи од скоро 300 деце с ИХ 
презетујући симптоми су били: сметње мокрења и макроскопска хематурија (30%), 
полакиурија (21%), дизурија (22%) и комбинована полакиурија са ургентним 
мокрењем и дизуријом (28%) (9). Неке од клиничких манифестација зависе од 
узраста: узнемиреност или полакиурија могу да буду једине манифестације код 
одојчади док се код тинејџера могу наћи хематурија и колике (9). Однедавно се код 
деце са ИХ понекад налази и смањена густина костију (6).
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Хематурија (негломерулског типа) се налази код око 30% деце с ИХ а 26-
36% деце с изолованом хематуријом има ИХ као једино објашњење поремећаја. 
Подједнако често се налазе макро- и микрохематурија а тип не зависи од степена 
хиперкалциурије (6).

ИХ се налази код 8-30% деце са сметњама мокрења, које се манифестују 
полакуријом, дизуријом, ургентним мокрењем, енурезом, супрапубисним болом. 
ИХ без нефролитијазе се налази код деце с рецидивним болом у трбуху или у 
слабинама (6).

Уролитијаза се налази само код 5% деце с ИХ али је микрокалкулоза (калкулуси 
< 3 мм у каликсима) честа (57%). С друге стране, ИХ се налази код око 30-80% 
деце са уролитијазом и нефрокалцинозом. Хиперкалциурија и хипоцитратурија 
су најчешћи чиниоци ризика за уролитијазу код деце. Тај ризик код ИХ налази 
се у распону 13-16% за 1–6 година надзора а повећавају га позитивна породична 
анамнеза, макроскопска хематурија и јача калциурија (6). 

Инфекција уринарног тракта, нарочито рецидивна, честа је код деце с ИХ 
а нормализација калциурије терапијским поступцима доводи до драстичног 
смањења  рецидива (6).

Смањена густина односно минерални садржај костију описују се последњих 
година код деце с ИХ (10) а проспективни значај овог налаза помно се испитује.

Дијагноза

Код деце са симптомима који се могу приписати хиперкалциурији треба узети 
детаљну личну и породичну анамнезу, извршити физички преглед и учинити 
одговарјућа лабораторијска испитивања а некада и друге прегледе (1,4).

Лична анамнеза: имобилизација, нефролитијаза, инфекција уринарног тракта, 
малигнитет, лекови (фуросемид, Д витамин), дијетне навике, други и ретки узроци 
секундарне хиперкалциурије.

Породична анамнеза: ИХ, уролитијаза, генетски поремећаји и болести.
Физички преглед: детаљан преглед је важан код сваког детета са са суспектном 
или доказаном хиперкалциуријом јер се често на тај начин открију 
ненормалности које могу да укажу на секундарне узроке.
Лабораторијске анализе:
1) рутинским прегледом урина откриће се хематурија, кристали, пиурија;
2)  одређивање односа концентрација калцијум/креатинин и мокраћна 

киселина/креатинин у јутарњем узорку урина;
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3) колекција урина за мерење калцијума, натријума, калијума, цитрата и 
крeатинина. 

Ако је однос Ca/Cr, већи од горње границе нормалне вредности за узраст 
(табела 1) преглед треба поновити у року од 2 месеца. Нормалан однос Ca/Cr у 
поновљеном прегледу искључује потребу за даљим испитивањем.

Ако однос Ca/Cr  остане повећан, калциурију треба одредити у 24-часовном 
урину јер однос Ca/Cr у једном узорку урина није увек у корелацији са калциуријом 
која се измери у 24-часовном урину, због бројних, напред споменутих утицаја. 

Критеријум за дијагнозу хиперкалциурије јесте екскреција калцијума > 4 mg 
(0,1 mmol)/kg/24 часа.

Наредни поступак јесте одређивање у серуму уреје, креатинина,мокраћне 
киселине, Na, K, Ca, P, Mg и ацидо-базног статуса.

 Пре него што се хиперкалциурија означи идиопатском, треба размотрити 
могућност секундарних узрока. Евалуација секундарних поремећаја је неопходна 
ако је породична анамнеза позитивна, ако постоје ненапредовање, застој у расту, 
рахитис, ацидо-базни поремећаји, поремећај функције бубрега, протеинурија, 
електролитни поремећаји, дисфморија и слаб одговор на терапију (6).

Визуализација бубрега и уринарног тракта помоћу прегледа ултразвуком, 
„нативном радиографијом“, интравенском пијелографијом или компјутеризованом 
томографијом користи се за откривање уролитијазе или ненормалности бубрега 
и уротракта. За процену густине костију потребан је преглед методом DEXА (dual 
energy x-ray absorptiometry).

Терапија

Циљеви терапије јесу:  елимининација симптома, превенција уролитијазе и 
очување функције бубрега.

Дијетне мере су обавезни део делотворне терапије. На калциурију значајно 
утичу унос храном натријума, калијума и протеина. И код здравих и код особа 
с уролитијазом постоји позитивна линеарна корелација између екскреције 
натријума и екскреције калцијума урином. На сваких 100 ммол (2,3 g) натријума 
излучи се око 1 mmol (40 mg калцијума). Супротно томе, додатак калијума у дози 
од 1 mmol/kg/24  часа смањује екскрецију калцијума код деце са хиперкалциуријом. 
Према томе, прва мера у терапији јесте ограничење уноса натријума на 2–3 mmol/
kg/24 часа (40–70 mg/kg/24 часа) или 2–2,4 g/24 часа и унос калијума у облику воћа 
и поврћа у количини од 3-3,5 g/24 часа. Однос Na/K у урину < 2,5 означава да су 
остварени препоручени уноси натријума  и калијума (4, 6).
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Редукција уноса калцијума потребна је само ако је она изнад препорученог 
за узраст: > 800 mg/24 часа у узрасту 4–8 година и више од 1300 мг у узрасту 
9–18 година. Унос мањи од овог се не препоручује јер се тиме повећава ризик 
за остеопенију и хипероксалурију, због повећане апсорпције оксалата (1, 4, 
5). Екскреција калцијума је у директној корелацији с уносом протеина, али се 
рестрикција уноса протеина не препоручује због негативног утицаја на раст. 

Врло важан део терапије јесте повећан унос воде, најмање 1500 ml/m2/24 
часа. 

Од медикамената се највише користе калијум-цитрат и тиазидни диуретици.
Калијум-цитрат у дози од 0,5–1 mmol калијума/kg/24 часа, штити од настанка 

уролитијазе. Осим лошег укуса, могућа нежељена деловања су наузеја, дијареја и 
улцерације у гастродуоденуму.

Тиазиди повећавају реапсорпцију калцијума у дисталном тубулу, а учинак 
им се појачава редукцијом уноса натријума. Хидрохлортиазид се даје у дози од 
1,5-2,5 mg/kg/24 часа. Нежељена деловања су хипокалемија (може се превенирати 
додатком амилорида), фосфатурија, хиперурикемија, интолеранција глукозе и 
поремећај метаболизма липида. Индикација за терапију тиазидима јесте неуспех 
претходно наведених терапијских мера или симптомска хиперкалциурија.

Соли неутралног фосфата нису индиковане код деце са ИХ али имају места 
у хиперкалциуричним поремећајима са фосфатуријом (хипофосфатемијски 
рахитис, синдром Лоу и др.). Јоноизмењивачка смола, натријум-целулозо-фосфат, 
не треба да се користи код деце јер повећава ризик за негативни биланс калцијума. 
Бифосфонати су се показали корисним код одраслих особа са ИХ, а недавно су 
објављена и прва позитивна искуства код деце са ИХ и остеопенијом (6). 

Децу с хиперкалциуријом треба да надгледа педијатар-нефролог: калциурија у 
24 часовном урину треба да се одређује на 6 месеци а код деце која узимају тиазиде 
треба проверавати електролите серума, мокраћну киселину и липидни статус.

Најчешће компликације хиперкалциурије јесу уролитијаза и њене 
последице. 

Прогноза код већине деце с ИХ је одлична. Терапија значајно доприноси 
скраћењу трајања симптома, али је понекад потребно да се веома дуго спроводи. 
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10. 2   ИНТЕРМИТЕНТНА НОЋНА 
ИНКОНТИНЕНЦИЈА – ЕНУРЕЗА

Емилија Голубовић
Дечја клиника Клиничког центра, Ниш

Акт мокрења је комплексна рефлексно-вољна радња, прецизно регулисана и 
контролисана вишим можданим центарима. Углавном се одвија у будном стању. 
Чак и новорођенчад мокрe при буђењу или у будном стању. Теорија о доминантно 
спиналном рефлексу мокрења код новорођенчета је потиснута ЕЕГ доказима о 
активацији коре великог мозга и буђењу при мокрењу. Између прве и друге године 
развије се свест о пуноћи бешике, а контролу мокрења највећи број деце оствари 
између друге и треће године живота (1). 

Ако и фетус и новорођенче не мокре у дубоком сну, зашто постоји умокравање 
тј. ноћна инконтиненција код скоро 20% петогодишњака, 10% десетогодишњака, 3% 
адолесцената од којих 1% пренесе умокравање у одрасло доба?

По последњој класификацији Комитета за стандардизацију Интернационал-
ног друштва за континенцију (ICCS), свако умокравање, без обзира на трајање и 
фреквенцију, се назива инконтиненцијом (2). Она може бити континуирана (уз 
аномалије нервног, уринарног система, трауме и др) и интермитентна (дневна или 
ноћна). Енуреза је интермитентна ноћна инконтинција, у спавању код деце старије 
од 5 година. Ноћна инконтинеција и енуреза су дакле синоними, термин дневне ену-
резе треба избегавати, или га везати само за умокравање  при дневном сну. Раније 
коришћена дефиниција да је енуреза невољно комплетно пражњење бешике у сну код 
деце старије од 5 година, је напуштена јер умокравање није увек уродинамски нор-
мално и не мора се завршити комплетним пражњењем бешике. Никтурија, термин 
који дефнише устајање по ноћи ради мокрења, не припада интермитентној ноћној 
инконтиненцији. 

Група енуретичне деце је хетерогена. Примарну енурезу имају деца која никада 
нису била „сува“ по ноћи у континуитету дужем од 6 месеци. Секундарна енуреза  
означава умокравање које се јављја код детета које је у континуитету имало суви пе-
риод дужи од 6 месеци. Ноћно умокравање може представљати симптом или стање. 
Уколико постоји само ноћно умокравање без дневне симптоматологије по типу 
дисфункције доњих уринарних путева ради се о моносимптоматској енурези. При-
марна моносимптоматска енуреза (ПЕН) је најчешћи облик ноћне интермитентне 
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инконтиненције. Немоносимптоматска енуреза је симптом, као део клиничке сли-
ке у којој уз умокравање по ноћи постоје симтоми дневне инконтиненције по типу 
поремећаја функције доњих уринарних путева (1, 3). 

Предуслови ноћне континентности су: да ноћна продукција урина није већа од ка-
пацитета бешике, да бешика нема невољне, неинхибиране и непотребне контракције 
детрузора и да се спавач може пробудити на позив пуне бешике или контракцију де-
трузора. Одатле су основни патогенетски механизми настанка ПЕН ноћна полиурија 
и хиперактивни детрузор, код детета у дубоком, чврстом сну, које углавном има генет-
ску предиспозицију (1, 3, 4). Уколико су се оба родитеља умокравала вероватноћа да 
ће дете имати исти проблем је 75%, ако је један од родитеља имао енурезу вероватноћа 
је 25% . Помиње се аутозомно доминатни тип наслеђивања са великом пенетрацијом,  
са описом више тзв. енуретичних гена (на хромозомима 12, 13, 22).   

Ноћна полиурија  је најзначајнији патофизиолошки фактор настанка ПЕН и 
описује се у 2/3 деце. Јавља се као последица поремећаја у циркадијанском ритму 
лучења антидиурезног хормона, који регулише количину и осмоларност створеног 
урина. Ноћна полиурија није ексклузивно присутна само код деце са ПЕН, описана 
је и код 12% деце која је манифестују никтуријом. Вазопресин (АДХ), пептид од 9 
амино киселина, остварује своје ефекте везивањем за V1 и V2 рецепторе. Везујући 
се за V 2 рецепторе у сабирним каналима бубрега, активира транслокацију интраце-
луларно локализованих аквапоринских канала (АК2) на апикалну мембрану, тиме 
отвара могућност реапсорпције воде и концентрисања урина. АДХ се лучи ритмич-
но, са пулсевима на 20-30 минута, са ноћним максималним порастом око 2 сата по 
поноћи. Ноћни пораст АДХ се објашњава стимулативним ефектима присутне ноћне 
хипотензије, самог сна и парасимпатичке доминације. Одсуство ноћног пораста АДХ 
доводи до веће продукције урина мање осмоларности, која превазилази капацитет 
бешике, те се дете невољно током ноћи умокри (1, 4, 5).

Снижен капацитет мокраћне бешике у спавању, због хиперактивности детру-
зора се описује код мањег броја деце са ноћним умокравањем. Ова деца углавном 
имају нормалан цистометријски капацитет бешике. Капацитет бешике се повећа 400 
пута у првим годинама живота.  Ноћни капацитет бешике је 1,5–2 пута већи од днев-
ног код деце која се не умокравају. Редукован ноћни капацитет бешике доводи до 
појаве тзв. детрузор-зависне енурезе (6). Детрузор има доминантно холинегричку 
инервацију, помиње се  доминација парасимпатичког тонуса у спавању код деце која 
се умокравају.

Дубок спавање и повишени праг буђења код деце са ПЕН потенцирају сами 
родитељи, али исте карактеристике сна се срећу и код других чланова исте породи-
це који се не умокравају. Полисомнографске студије су показале да деца са ноћним 
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умокравњем  пролазе кроз исте фазе сна, истог трајања као и деца без умокравања, 
и да се могу умокравати у свим фазама спавања.

Од додатних фактора ризика за појаву ноћног умокравања помињу се 
опстипација, опструкција горњих дисајних путева и апнеја у сну, као и синдром 
хиперактивности са дефицитом пажње (6). Код деце са ноћним апнејама услед 
аденоидног хабитуса повећава се лучење атријалног натриурезног пептида, који 
повећава праг буђења и смањује лучење АДХ.

Секундарна енуреза може пратити уринарне инфекције, среће се код ендо-
криних болести (дијабетес мелитус и инсипидус), код стресних стања у породици, 
али и уз неке факторе ризика које прате ПЕН, као што је упорна опстипација и 
опструкција горњих дисајних путева.

Дијагностичке и терапијске препоруке код деце са енурезом

Основ дијагностике код деце са енурезом је добро узета анамнеза и физи-
кални преглед. Добро вођен интервју је најчешће довољан за разликовање при-
марне од секундарне, као и моно- од немоносимптоматске енурезе. Ваља питати о 
оптерећењу у породици, о навикама пијења и мокрења, како по дану тако и током 
ноћи, о дневним симтомима типа дневне инконтиненције, о опстипацији или ен-
копрези. При физикалном прегледу посебну пажњу посветити лумбосакралном 
и аноректалном прегледу. Неопходан је дневник мокрења/узимања течности у 
трајању од 2 дана, са праћењем времена и количине, како узете течности тако и 
волумена измокреног урина. Волумен мокрења, максимални волумен мокрења 
(максимална дневна порција осим јутарње) и разлика добијених вредности од 
очекиваног капацитета бешике (узраст у годинама x 30 + 30 ml ) даје информације 
како о капацитету бешике тако и о евентуално присутној полиурији. Сматра се 
да је капацитет бешике смањен ако је максимални волумен мокрења мањи од 70% 
очекиваног капацитета бешике. Ноћна полиурија постоји ако количина урина 
створеног ноћу (мерити све ноћне порције и прву јутарњу) бар за 30%  премаши  
функционални капацитет бешике.

Код деце код које је енуреза симптом, уз симптоме дневне инконтиненције, 
неопходно је комплетно испитивање, преглед ултразвуком, некада и уродинамско 
и радиографско испитивање.

Иако годишње 15% деце са енурезом може спонтано престати са умокравањем, 
и њих треба лечити, пошто поремећај носи ризик за развој емотивних, социјалних 
и психичких проблема у развоју личности. Деца са енурезом се повлаче у себе, не-
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сигурна су, са мање самопоштовања, склона изолацији. Ово су углавном пролазни 
проблеми, који се губе током лечења енурезе.

Терапија подразумева фармако- и кондициону терапију, уз уротерапију, (са-
вет о начину микције, узимању течности и др), и обавезно претходно лечење 
опстипације, ако ова постоји (6, 7). Код волумен-зависне ПЕН, која настаје услед 
ноћне полиурије, намеће се супституциона терапија синтетским аналогом вазо-
пресина, дезмопресином. Неопходно је објаснити родитељима потребу да дете то-
ком терапије смањи унос течности у вечерњим сатима. Уколико нема терапијског 
одговора на оралну дозу од 0,2 mg, након 2–3 недеље доза се може повећати на 0,4 
мг (назални спреј и капи се не саветују). Добрим одговором се сматра ако је у 90% 
ноћи дете суво, делимичан одговор је 50–90% сувих ноћи а незадовољавајући ако 
се и даље умокрава у више од 50% ноћи. Лечење траје док се не постигне излечење, 
са прекидима на 3 месеца да би се проценио ефекат. Осамдесет процената деце од-
говори на терапију дезмопресином. По укидању терапије 60–70% деце остаје суво. 
Шансе излечења су веће уколико се доза при искључењу постепено смањује. 

Кондициона терапија има смисла код детрузор-зависне енурезе. Аларм звуч-
ним сигналом на детекцију урина буди дете, од њега се затим очекује да оде до 
тоалета, заврши мокрење, затим само или уз помоћ родитеља промени постељину. 
Успех се процњује на 60–70%, а уколико се не постигне у периоду од 3 месеца, 
даље лечење има мало изгледа на успех. По прекиду терапије рецидиви се јављају 
у 15–25% у наредних 6 месеци.

Комбинована терапија дезмопресином и уроалармом може се покушати код 
неуспеха појединачне. Употреба антихолонергика је ефикаснија код деце са исто-
временом дневном инконтиненцијом услед прекомерне активности детрусора.
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10.3   ИНТЕРМИТЕНТНА ДНЕВНА 
ИНКОНТИНЕЦИЈА КОД ДЕЦЕ – 
ПОРЕМЕЋАЈ У ФУНКЦИЈИ ДОЊИХ 
УРИНАРНИХ ПУТЕВА

Мирјана Костић
Универзитетска дечја клиника, Београд

Структуре доњих уринарних путева, мишићи пелвичног дна и структуре 
аутономног, периферног и централног нервног система које контролишу њихову 
активност, у развојном и функционалном смислу представљају јединствену 
функционалну целину. Очување анатомског и функционалног интегритета ове 
целине неопходно је за успостављање и очување континентности. 

Успостављање континентности код деце без урођених или стечених морфо-
лошких оштећења или обољења структура доњих уринарних путева, мишића 
пелвичног дна или нервних структура је развојни процес условљен матурацијом 
централног нервног система. Иако највећи број здраве деце успостави конти-
нентност између 2. и 3. године, успостављање контроле мокрења до 5. године 
сматра се физиолошким процесом.  

Према извештају Комитета за стандардизацију терминологије Интернацио-
налног друштва за континенцију код деце (International Children`s Contonence 
Society, ICCS) из 2006. године свако неконтролисно пражњење мокраћне бешике, 
комплетно или непотпуно, уретрално или екстрауретрално, континуирано или 
интермитентно, означава се термином инконтиненција (1). 

Континуирана инконтиненција означава континуирано отицање урина. 
Она се, готово искључиво, јавља код деце са конгениталним аномалијама или 
касније насталим оштећењима структура доњих уринарних путева. Континуирана 
инконтиненција може бити присутна код деце свих узраста, од периода неонатуса 
до адолесценције,  и није условљена  процесима матурације централног нервног 
система.

Интермитентна инконтиненција означава повремено отицање мањих 
количина урина током дана и/или ноћи. Може се јавити код деце са неурогеном 
мокраћном бешиком која је последица конгениталних аномалија, постнатално 
насталих оштећења или обољења нервних структура  које контролишу функцију 
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доњих уринанрих путева. Ова врста инконтиненције може да се јави и код деце 
са интактним нервним структурама, после 5. године живота, када одражава 
поремећај у функцији доњих уринарних путева (ПФДУП). Према етиолошкој 
класификацији ICCS, ПФДУП настаје као последица развојног пормећаја нервне 
и психолошке контроле (2,3). 

Интермитентна дневна инконтиненција која означава повремено отицање 
мањих количина урина током дана је кардинални симптом и знак ПФДУП. 
Поред интермитентне дневне инконтиненције ПФДУП могу пратити и следећи 
симптоми:

•  чешће ( ≥8) или ређе (≤ 3) мокрење током дана код деце након 5. године 
живота;

•  ургенција, која означава изненадну, неодложну потребу за мокрењем; 
ургенцију најчешће прате различити маневри којима дете покушава да 
одложи микцију;

• оклевање, односно одложено започињање мокрења;
•  напињање, односно започињање и потпомагање микције повећањем 

интраабдоминалног притиска;
• слаб или дисконтинуиран млаз током микције;
• осећај непотпуног пражњења мокраћне бешике. 

За процену функције доњих уринарних путева, односно верификацију 
присуства и учесталости симптома ПФДУП, неопходан је увид у дневник мокрења, 
који родитељи воде у кућним условима. Објективизација присуства интермитентне 
дневне инконтиненције и процена количине  невољно отеклог урина врши се „пед 
тестом“ – мерењем тежине апсорптивних уложака који се ставњају у веш детета. 
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Симптоми ПФДУП, који настају као последица поремећаја у фази пуњења 
и/или фази пражњења мокраћне бешике, могу само да сугеришу али не и да 
прецизно дефинишу поремећај. Објективизација и прецизна дијагноза поремећаја 
у функцији доњих уринарних путева може се поставити на основу налаза 
уродинамског испитивања. 

Уродинамско испитивање

Уродинамско испитивање обухвата неинвазивне (урофлоуметрија) и 
инвазивне (цистометрија и микциона цистометрија) методе испитивања функције 
доњих уринарних путева.

Урофлоуметрија, као најчешће коришћена метода уродинамског испитивања 
код деце, пружа могућност мерења протока урина током микције. Истовремено 
ЕМГ праћење активности мишића пелвичног дна током микције, ултразвучна 
процена капацитета мокраћне бешике у тренутку потребе детета за мокрењем, 
као и ултразвучна процена постмикционог резидуума употпуњују информацију 
о функцији доњих уринарних путева у фази микције. Максимални проток урина 
је најрелевантнији податак у процени функције пражњења мокраћне бешике. 
Тип урофлоуметријске криве одражава контрактилност детрузора, ангажовање 
абдоминалне мускулатуре током микције и субвезикалну резистенцију. На основу 
облика урофлоуметријске криве не може се процењивати изоловани ефекат ни 
једног од ових фактора, већ збирни ефекат њихове активности на проток урина 
током микције (слика 1).

Слика 1. Нормалан урофлоуметријски налаз
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Цистометрија даје податке о функцији доњих уринарних путева у фази 
пуњења (ретроградног или антероградног) мокраћне бешике, а на основу 
регистровања акивности детрузора, капацитета, комплијансе и сензитивности 
мокраћне бешике као и уретралне функције, мерењем ЕМГ активности мишића 
пелвичног дна или уретралног сфинктера.

Микциона цистометрија поред податка, који се добијају цистометријом, 
даје податке и о  активности детрузора и сфинктера у фази пражњења мокраћне 
бешике (слика 2).

Слика 2. Нормалан уродинамски налаз (микциона цистометрија)

Клинички синдроми

На  основу симтома и уродинамског налаза дефинисани су клинички синдроми 
који одражавају поремећај у функцији доњих уринарних путева.

Прекомерно активна мокраћна бешика и ургентна инконтиненција 
Основни симптом овог синдрома је ургенција. Присутни су и интермитентна 

дневна инконтиненција по типу ургентне инконтиненције и повећана учесталост 
мокрења (>8 пута/дан). Најчешћи уродинамски налаз је прекомерна активност 
детрузора која се код ПФДУП означава термином „идиопатска прекомерна 
активност детрузора“. Овај синдром, дакле, настаје као последица  ПФДУП  у фази 
пуњења мокраћне бешике.

Одлагање мокрења 
Деца са дневном интермитентном инконтиненцијом најчешће науче да, 

користећи различите маневре, одлажу микцију, ретко мокре током дана  и имају 
осећај ургенције при испуњеној мокраћној бешици.
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Дисфункционално мокрење 
Деца са дисфукционалним мокрењем по навици врше контракцију сфинктера 

током микције. Дијагноза овог синдрома се поставља на основу уродинамског 
налаза: интермитентни или фракционисани тип урофлоуметријске криве и 
„стакато“ тип контракције детрузора, уз најчешће присутну дисфункцију детрузор/
сфинктер током микције. Дакле, овај синдром настаје као последица у поремећају 
функције доњих уринанрних путева у фази микције, односно пражњења мокраћне 
бешике.

Недовољно активна мокраћна бешика
Деца са овим синдромом, за који се раније користио термин „лења 

мокраћна бешика“, мокре ретко (<3 пута/дан). Оклевање, напињање, слаб или 
дисконтинуиран млаз током микције и осећај непотпуног пражњења мокраћне 
бешике, најчешћи  су симптоми недовољно активне мокраћне бешике. Дијагноза се 
поставља на основу уродинамског налаза: дисконтинуирани тип урофлоуметријске 
криве и фракционисани тип контракције детрузора која је снижене снаге и/или 
продуженог трајања, уз дисфункцију детрузор/сфинктер, што има за последицу 
продужено и непотпуно пражњење мокраћне бешике. И овај синдром одражава 
поремећај у функцији доњих уринанрних путева у фази пражњења мокраћне 
бешике. 

Стрес инконтиненција
Означава инкомплетну интермитентну дневну инконтиненцију која се јавља у 

време повећане физичке активности или повећања интраабдоминалног притиска 
из других разлога.

„Гигл“ инконтиненција 
Означава комплетну интермитентну дневну инконтиненцију у току или 

непосредно након смеха.

Клинички значај поремећаја у функцији доњих уринарних путева

Рано препознавање, прецизна дијагноза, правовремена и адекватна терапија 
ПФДУП од кључног су значаја у превенцији и терапији коморбидних стања, у 
првом реду понављаних, тзв. некомпликованих уринарних инфекција, секундарних 
промена на горњим уринарним путевима по типу опструктивне уропатије или 
секундарног везикоуретерног  рефлукса и ожиљних промена на бубрезима.
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Чак 95% деце са ПФДУП има понављане уринарне инфекције и то најчешће 
(75%) по типу инфекције доњих уринарних путева. Код 50% деце са поремећејем 
у функцији доњих уринарних путева секундарно настају аномалије на горњим 
уринарним путевима, а 38% деце има паренхимска оштећења бубрега (4). 

Поремећај у функцији доњих уринарних путева од етиолошког је значаја код 
38% деце са примарним ноћним умокравањем и 62% деце са дневним влажењем и 
секундарним ноћним умокравањем (4).

Терапија поремећаја у функцији доњих уринарних путева

Терапија ПФДУП подраумева уротерапију и/или  фармакотерапију. Ова два 
модалитета терапије могу се применити као монотерапија или у комбинацији.

Уротерапија подразумева:
•  стандардну терапију: објаснити проблем, инструкције које се односе на навике 

везане за мокрење, савети о уносу течности и у превенцији опстипације, 
подршка за истрајност у примени датих инструкција и савета;

•  специфичне мере које подразумевају у првом реду биофидбек (когнитивне 
и бихевиоралне методе реедукације), различите форме тренинга мишића 
пелвичног дна и електричну стимулацију .

Фармакотерпија подразумева примену антагониста и агониста неуротрансми-
тера који регулишу активност мишићних структура доњих уринарних путева као 
и примену миорелаксаната.

Обзиром на недовољну селективност и могуће нежељене ефекте фармакотера-
пије, уротерапија је терапијска мера првог избора у лечењу деце са поремећајем у 
функцији доњих уринарних путева.
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11. 1 СПИНАЛНА МИШИЋНА АТРОФИЈА

Никола Димитријевић 
Универзитетска дечја клиника, Београд

Спинална мишићна атрофија (СМА) је скуп више различитих обољења, са 
истим генетским поремећајем. Наслеђује се аутосомно рецесивно, са генским 
локусом на хромозому 5q11.2 – q13.3 (1). Испољава се мишићном слабошћу због 
прогресивне дегенерације и губитка моторних неурона у предњим роговима 
кичмене мождине и можданом стаблу.

Епидемиологија. Учесталост СМА је 1 : 6–10.000 живорођене деце (2). Хетеро-
згоитни носиоци су здрави, учесталост је 1 : 50. 

Патофизиологија

СМН ген (survival motor neuron) откривен је 1995 године, на дугом краку 5. 
хромозома . Откривене су две копије, теломерни СМН1 и центромерни СМН2 
ген. Ова два гена су скоро идентична осим у паровима база на 7 и 8 егзону (3). Око 
95% деце са СМА има хомозиготну делецију СМН1 гена. Експресија СМН1 гена 
доводи до стварања функционалног протеина. Насупрот овоме, експресија СМН2 
гена доводи до стварања измењеног СМН протеина (70–80%), а 10-25 % створеног 
протеина је одговарајуће структуре, са пуном функционалношћу. Последица ових 
промена је онемогућавање стварање нормалне мРНА у моторним неуронима, са 
токсичним ефектом, што доводи до ћелијске дегенерације.

НАИП ген (neuronal apoptosis inhibitory protein) – откривен 1995 године. 
Хомозиготна делеција овог гена је нађена код 45% пацијената са СМА 1 и код 
18% са СМА 2 и 3. Ген припада класи која регулише програмирану ћелијску смрт 
(апоптпозу). Делеција гена је повезана са тешким фенотипом СМА. 

Патолошке промене. Присутно је селективно пропадање великих моторних 
неурона, са Валеровом дегенерацијом коренова и нерава и променама на мишићима.

Класификација

Заснива се на узрасту деце када се болест испољава и дужини преживљавања 
(4). Уколико је ранији почетак болести краће је преживљавање.
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СМА тип 1, (aкутна инфантилна форма, Werdnig Hoff man): почетак од 0-6 
месеца

СМА тип 2, (хронична инфантилна): почетак 7-18 месеца
СМА тип 3 (хронична јувенилна, Кугелберг-Веландер): почетак после 18 

месеца. 
СМА тип 4 (адултни почетак) 

Клиничка слика

Основна клиничка презентација је мишићна слабост са атрофијом. Захваћени 
су екстремитети, респираторна и булбарна мускулатура. Срчани и глатки мишићи 
су поштеђени. Ментални развој је нормалан. Клинички знаци указују на оштећење 
периферног моторног неурона: млитава мишићна слабост, хипотонија, ослабљени 
или одсутни тетивни рефлекси, нормални или одсутни плантарни рефлекси, 
мишићне фасцикулације и мишићма атрофија (5).

 
СМА тип 1
Фетална активност је смањена или одсутна код 30% деце. Постнатално се 

први симптоми јављају у прва 3 месеца код 95% деце. Генерализована хипотонија 
и мишићна слабост су израженији на ногама, проксимални мишићи су јаче 
захваћени. Покрети екстремитета су одсутни или минимални. Плач и сисање су 
ослабљени. Фасцикулације су присутне на језику. Честа је дисфагија. Мишићна 
атрофија је маскирана поткожним масним ткивом. Тетивни рефлекси су ослабљени 
или одсутни. Торакс има звонаст облик, дисање је парадоксално због слабости 
интеркосталне мускулатуре. Срчани мишић није захваћен. Болест је прогресивна, 
са развојем екстремне мишићне слабости; дете заузима „жабљи положај“, 
ослабљени су плач, сисање и гутање. Лице је амимично, очувани су мотилитет 
очију, свест и интелигенција. Преживљавање је ретко после друге године. Смрт 
настаје због аспирације, пнеумоније или респираторне инсуфицијенције. 

СМА тип 2
Ово је најшећа форма СМА и постоје одређена преклапања са типовима 1 

и 3. Почетак симптома је од 6-18 месеца. Најчешћа манифестација је успорен 
моторни развој. Одојчад са годину дана не могу да седе самостално или стоје 
уз придржавање. Напредовање болести је споро, са израженијом слабошћу 
проксималних мишића на ногама. Слабост руку настаје касније. Понекад је 
присутан постурални тремор на прстима, вероватно због фасцикулација у 
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мишићима. Деца могу да седе самостално у једном периоду живота. Не достижу 
функцију стајања и ходања и везана су за инвалидска колица. Могу да се јаве 
псеудохипертрофија м. гастрокнемијуса, мишићноскелетни деформитети и 
респираторна инсуфицијенција. Преживљавање варира од друге године до треће 
деценије. Респираторне инфекције су најчешћи узрок фаталног исхода. 

 
СМА тип 3
Хронична форма, почетак болести је после 18 месеца. Моторни развој је 

успорен, деца почињу да пузе после прве године, а проходају са 3-4 године. 
Мишићна слабост је присутна на проксималним мишићима ногу. Поред отежаног 
трчања и пењања уз степенице, имају и гегав ход. Због прогресије болести јавља се и 
слабост руку и кифосколиоза. Тетивни рефлекси су у почетку ослабљени, а касније 
се не изазивају. Фасцикулације су најизраженије на језику. Касније су захваћени и 
мишићи рамена и руку. Атрофија је израженија на надлактицама, флексори су јаче 
захваћени од екстензора Офталмоплегија и булбарни симптоми се касно јављају.. 
Прогресија болести је релативно спора (мишићна слабост, хипотонија и атрофије), 
често се открива при рутинском лекарском прегледу. Код многих болесника се 
може очекивати нормалан животни век, са могућношћу самосталног ходања 20 и 
више година после постављања дијагнозе.

Дијагноза и диференцијална дијагноза

–  специфично генетско испитивања је значајно упростило испитивање деце 
са сумњом на СМА. ПЦР амплификација егзона 7 и 8 СМА гена, откривају 
се мутације код 95% деце. Мада је генетски комплексно и још недовољно 
разјашњено обољење, мутација СМА1 гена је одговорна за патогенезу, али 
је и СМА2 ген значајан доприносећи фактор (6,7)

– ЦПК (креатинфосфокиназа) је обично нормална или лако повишена
–  ЕМГ код тешко оболеле деце показује акутну денервацију. У лакшим 

случајевима патолошка спонтана активност је ретка, повећани су амплитуда 
и трајање потенцијала моторних јединица. Брзине спровођења кроз сензорне 
нерве је нормална

–  биопсија мишића је ретко потребна, осим када су генетска испитивања 
негативна. 

Диференцијална дијагноза. 1/ конгенитални поремећаји и малформације 
кичмене мождине (диастематомијелија, сирингомијелија, сирингобулбија, 
хидромијелија, 2/ дегенеративна обољења (прогресивна булбарна парализа, 
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амиотрофична латерална склероза, конгенитална артрогрипоза, инфантилна 
неуроаксонална дистрофија). 3/ инфективна обољења (периферни неуритис, 
ботулизам, трансверзални мијелитис, полиомијелитис, оптички неуромијелитис-
Devic). 4/ миопатије (урђена мишићна дистрофија, урођене миопатије, 
мијастенични синдроми). 5/ траума кичмене мождине. 6/ васкуларни поремећаји. 7/ 
метаболички поремећаји (поремећаји метаболизма угљених хидрата, гликогеноза 
тип 2, ГМ1 ганглиозидоза, Gaucher болест, Hurler синдром, митохондријалне 
болести, органске ацидурије, адренолеукодистрофија).

Компликације

Деформације кичменог стуба, контрактуре зглобова, респираторне инфекције, 
респираторна инсуфицијенција. 

Терапија

Не постоји специфична каузална или медикаментозна терапија. Терапијски 
приступ је мултидисциплинарни Примењује се симптоматска терапија. 
Плућне инфекције се интензивно лече антибиотицима. Сколиозе су најчешћи 
и најозбиљнији ортопедски проблем. Примењују се ортопедска помагала, 
хируршко лечење се спроводи у индикованим случајевима, када се очекује дуже 
преживљавање. Највећи значај се поклања побољшању квалитета живота детета и 
фамилије. Инвалидска колица, лифтови, специјални душеци за спавање, транспорт 
до школе и низ других помагала, у значајној мери олакшавају живот пацијената. 
Физикална терапија и инвалидска колица могу да смање контрактуре и сколиозу. 
Физикална терапија је такође важна у лечењу респираторних инфекција. Када је 
захваћена респираторна мускулатура и настане поремећај гутања, примењује се 
неинвазивна вентилација и исхрана перкутаном гастростомом; ово побољшава 
квалитет живота али не утиче на дужину преживљавања. 

Због бољег познавања генетике СМА експериментално је тестирано више 
терапијских опција: генска терапија, замена моторних неурона стем-ћелијама и 
примена разних лекова (бутирати, валпроична киселина, хидроксиуреа, рилузол). 
Циљ медикаментозне терапије је повећање експресије СМН2 гена или повећање 
процента транскрипта са мРНК СМН2 гена, преко којег се ствара функционални 
протеин. Ова и друга испитивања су у преклиничкој фази (8).

Прогноза

–  већина деце са СМА тип 1 умире пре 18 месеца живота. Насупрот овоме, исход 
јувенилне и адултне СМА је тешко одредити, јер прогресија болести веома варира
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–  време преживљавања за СМА 1 и 2, као о вероватноћа самосталног кретања 
за СМА 3, процењена је на 445 пацијената (класификација према ИСМАК 
критеријумима, остваривање миљоказа и узраст при појави болести)(9)

Вероватноћа преживљавања: узраст (године) / проценат преживелих 
• СМА 1: 2 / 32%, 4 / 18%, 10 / 8%, 20 / 0%. 
• СМА 2: 2 / 100%, 4 / 100%, 10 / 98%, 20 / 77%
• СМА 3: почетак пре 3. године: 2 / 98%, 4 / 95%, 0 / 73%, 20 / 44%, 40 / 34%. 
 почетак после 3 године: 2 / 100%, 4 / 100%, 10 / 97%, 20 / 89%, 40 / 67%
–  време преживљавања код пацијената са СМА 3 је слично као у општој 

популацији. Антибиотска терапија није продужавала преживљавање код 
СМА1. Резултати испитивања при примени неинвазивне вентилације са 
позитивним притиском и перкутане гастростоме: ове потпорне мере су 
биле ефикасне код споро прогресивних неуромишићних болести, али нису 
утицале на преживљавање код деце са СМА тип1 (10). 

Етичка разматрања

–  механичка вентилација може да продужи преживљавање код неке деце са 
СМА тип 1. 

–  резултати неких студија су неконзистентни када се пружала респираторна 
вентилација деце са СМА 1.

–  да ли треба применити инвазивну механичку вентилацију када не постоји 
било која терапијска могућност излечења ?

–  какве су препоруке за оптимални квалитет живота? У појединачним 
случајевима суд доноси одлуку да се код детета не може прекинути 
асистирана механичка вентилација, због чињенице да дете „има контакт са 
фамилијом“.

–  постоје финансијске и социјалне импликације за оправданост примене 
механичке вентилације.

–  клиничка процена и околности (дежурство, хитна служба) често наводе 
лекара на одлуку о примени механичке вентилације респираторно угроженог 
детета са СМА 1. Међутим, лекар мора бити обазрив када сам разматра и 
одлучује о квалитету живота пацијента. Родитељи или особе које чувају децу 
са СМА 1, често немају исту перецепцију квалитета живота, као што је имају 
доктори. 

–  каква је улога родитеља у доношењу одлуке ? Неопходно је родитељима 
објаснити концепт квалитета живота. Фамилија мора да буде у потпуности 
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обавештена, о свим аспектима прогнозе и квалитета живота, уз пружање 
пуне подршке. 
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11. 2  НЕУРОПАТИЈЕ У ДЕЦЕ

Слободан Обрадовић
Педијатријска клиника Клиничког центра, Крагујевац

Дефиниција

Периферне неуропатије представљају у етиолошком смислу хетерогени 
комплекс обољења која настају услед оштећења периферног нервног система. 
Периферни нерви су састављени од моторних и сензорних влакана, као и 
постганглијских аксона симпатичког нервног система, при чему све три 
компоненте могу бити захваћене у неуропатијама. Основна подела је на генетски 
детерминисане и стечене неуропатије.

Патогенеза
Основ неуропатијe представљају: мијелинопатија, аксонопатија и неуронопатија. 

Мијелинопатија доводи до сегментне демијелинизације услед оштећења 
мијелинског омотача или болести Шванових ћелија. Демијелинизација обично 
захвата проксималне делове периферних нерава, успоравајући проводљивост. 
Аксонопатија настаје услед поремећаја метаболизма неурона и његове атрофије. 
Валерова дегенерација настаје оштећењем аксона пресецањем или нагњечењем. 
Неуронопатија настаје услед примарног оштећења тела неурона. 

Табела 1. Класификација периферне неуропатије

AКУТНЕ НЕУРОПАТИЈЕ ХРОНИЧНЕ НЕУРОПАТИЈЕ

Гилен–Баре синдром (ГБС)
Инфективна мононуклеоз 
Серумска болест 
Поствакцинално
Трауматска
Дифтерија
Тровања металима
Јатрогене (винкристин) 

Стечене

Токсична, код инфективних болести, код малигних болести, 
код системских болести, метаболичка,                                                        
хрон. инфламаторна демијелин. полинеуропатија (ЦИДП)

Генетски детерминисане

Без захватања ЦНС Са захватањем ЦНС

Хередитарна сензорна Хередит. 
мотор-сензорна  
Хередитарна сенз. аутон. 
ХМСН  тип IV–- VII                   
β – липопротеинемија                      
Тешка аксонална 

Леукодистрофије             
Крабеова болест              
Фабријева болест            
Неуроаксон. дистроф.     
Фридрајхова атаксија     
Луј – Бареов синдром
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Класификација периферне неуропатије

Може се извршити на основу више критеријума: акутна или хронична, 
моторна, снзорна и/или аутономна, аксонална или демијелизантна, изазвана или 
генетска. У деце се већ након рођења може јавити трауматска пареза плексуса 
брахијалиса, или касније услед фрактура костију настају лацерације нерава. 
Међутим, око 70% неуропатија су хронични случајеви (1), који су генетски детер-
минисани (табела 1). 

Наводимо примере најчешћих акутних (ГБС) и хроничних неуропатија 
(ЦИДП, хередитарне – ХМСН).

Guillain–Barreа синдром (ГБС), акутна инфламаторна демијелизантна 
полирадикулопатија, настаје због аутоимунске реакције на мијелинске антигене. 
Патохистолошки се налази ендонеурална лимфоцитна ћелијска инфилтрација, 
сегментна демијелинизација и едем. Слабости удова се развијају 2–4 недеље на-
кон вирусне респираторне или гастроентералне инфекције. Парезе су израженије 
на ногама него на рукама и обично су симетричне и дисталне. Болест прогредира 
неколико недеља и обично је праћена боловима и парестезијама у ногама и леђима. 
Аутономни знаци (36% оболелих) су ретенција урина, опстипација, тахикардија, 
постурална хипотензија, знојење. Слабост респираторне мускулатуре је озбиљна 
компликација која се дешава у трећине случајева. У тежим случајевима могу 
настати фацијална и булбарна парализа. Варијанте ГБС су Фишеров синдром 
(полинеуропатија, офталмоплегија, атаксија), Ландријева парализа (брза про-
гресивна асцедентна парализа) и десцедентна парализа која симулира ботули-
зам или дифтерију. Дијагностикује се налазима ликвора – албуминоцитолошка 
дисоцијација (протеинорахија уз нормалан број ћелија), али се може потврдити 
ЕМГ-ом (моторна и сензорна успорења су најизразитија у 4. и 5. недељи).    

Хронична инфламаторна демијелинизациона полинеуропатија (ЦИДП) 
је имунски посредована полирадикулонеуропатија са прогресивним развојем 
мишићних слабости током најмање два месеца. Настаје у било ком животном добу 
са годишњом инциденцом од 0.25-0.5 на 100 000 људи. Почетак је постепен, сла-
бост симетрична, глобална. Поремећај сензибилитета је мање изражен, а оштећење 
кранијалних нерава је присутно у 10-20%. Као и код ГБС, албуминоцитолошка 
дисоцијација је присутна у 95% болесника, уз све параметре демијелинизације на 
ЕМГ-у. Ток болести је са ремисијама и рецидивима или споро прогресиван.

Хередитарне моторно – сензорне неуропатије (ХМСН, Charcot–Marie–Tooth-
ова болест). Група споро прогресивних, генетски детерминисаних периферних 
неуропатија, које се клинички испољавају током прве две деценије живота. Де-
формитети стопала и ЕМГ промене се виде још током раног детињства. Први 
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опис перонеалне прогресивне мишићне атрофије дао је 1886. Tooth, а исте године 
су публиковали идентичну болест Charcot и Marie (2). Клиничке манифестације 
су дистална симетрична слабост, деформитет стопала, редуковани или одсутни 
тетивни рефлекси и благи дистални губитак сензибилитета. На бази генетских, 
ЕМГ и патохистолошких критеријума болести су класификоване од стране Dyck-a 
i Lambert-a 1968, сада се  користи модификована класификација од седам форми:

 1. ХМСН I – СМТ- I (хипертрофични тип, демијелинизациона лезија),
 2. ХМСН II – СМТ – II (неуронални тип, аксонална дегенерација),
 3. ХМСН III – Dejerine – Sottasоva (хипертрофична неуропатија),
 4. ХМСН IV – Refsum-ova болест (депоновање фитанске киселине),
 5. ХМСН V – (удружена са спастичком параплегијом),
 6. ХМСН VI – (удружена са атрофијом оптикуса),
 7. ХМСН VII – (удружена са ретинитис пигментоса).

Наследна основа неуропатија

СМТ- IА је болест дечјег узраста, са почетком у другој деценији живота. 
Преваленција је 1-4/10.000. У 70% болесника постоји тандем дупликација 17p11.2 
PMP22 гена, код 30% је тачкаста мутација PMP22 гена (узрокују поремећај 
компактности мијелина). 

СМТ- IБ има теже клиничко испољавање, са конгениталним почетком или у 
другој деценији живота. Ген MPZ (P0) са преко 80 различитих тачкастих мутација, 
локус 1q22.  P0 је главни мембрански протеин компактног мијелина и има улогу 
адхезионог молекула. 

СМТ- IЦ – почетак болести је у другој деценији, локус 16p12.1-p12.3, ген 
непознат.

СМТ- IД тежак облик, од конгениталног почетка до почетка у првој деценији, 
локус 10q21.1-q22.1, ген EGR2 утиче на транскрипцију других мијелин-протеинских 
гена (PMP22, MPZ) и има значајну улогу у регулацији мијелинизације (3).

Клиничка слика 

Полинеуропатије настају услед дифузног оштећења периферног нервног 
система и карактеришу их билатерални симетрични поремећаји функције 
периферних живаца. Слабости су чешће дисталне, ретко проксималне. У односу 
на функционални губитак, периферне неуропатије могу бити мешовите, моторне, 
сензорне или аутономне. Клинички ток може бити у виду  монофазне болести са 
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потпуним опоравком или могу имати ремитентно рецидивантан или континуиран 
прогресивни ток. 

Мишићне слабости су уобичајене. Дете са полинеуропатијом је неспретно, 
тешко откопчава дугмад на одећи, спотиче се о тепих, не може да отвори поклопац 
на тегли или откључа браву. Мишићне слабости и замор су дистални, док су 
тетивни рефлекси ослабљени или угашени. Сензорни симптоми описују се као 
осећај пробадања или жарења по кожи, трњења или бола у екстремитетима, све до 
ошамућености и губитка проприоцепције, која води атаксији или псеудоатетози. 
Дистрибуција периферног сензорног дефицита је налик рукавицама. Уобичајени 
аутономни симптоми су постурална хипотензија, дисфункција сфинктера, 
хипотонија бешике, дијареја, опстипација, обилно или слабо знојење. Тетивни и 
површни рефлекси су код аутономног облика нормални. 

Дијагностика се поред клиничких манифестација заснива на електрофи-
зиологији (ЕМГ), лабораторијским налазима, биопсији нерва и молекуларној 
генетици. 

Најчешће се родитељи обраћају лекару због слабости и атрофије мишића (ноге 
детета су налик изврнутој флаши, „родине ноге“), деформитети стопала и сметње 
при ходу (pes cavus, канџасти прсти, висеће стопало) или због неуропатије у другог 
члана породице.

Електромиографија је кључна дијагностичка процедура код деце са сумњом на 
неуропатију. Утврђивање разлике код примарно демијелизационих и аксоналних 
неуропатија је битно због дијагностичког и терапијског приступа. Брзина нервне 
проводљивости је код новорођенчади 50% од брзине код одраслих (изједначење од 
3–5 године). У симетричним полинеуропатијама уобичајен је пад проводљивости у 
сензорним и моторним влакнима. ХМСН I – СМТ-I карактерише се јако успореним 
моторним брзинама провођења и продуженим терминалним латенцама (дистална 
демијелинизација). ХМСН II – СМТ – II се одликује нормалним или благо 
успореним моторним брзинама провођења уз јако смањену амплитуду збирног 
акционог потенцијала моторних јединица и значајно смањење или немогућност 
регистровања акционог потенцијала сензитивних нерава (аксонална неуропатија). 
Гранична вредност између СМТ- I и СМТ- II је 38m/s за улнарни живац.

Код пацијената са периферном неуропатијом, а посебно у код системских 
болести, потребне су лабораторијске анализе: хемограм, седиментација, гликемија, 
уреа, креатинин, електролити серума, хепатограм, електрофореза серумских 
протеина, имуноглобулини, холестерол, липидограм, испитивање ликвора, 
порфирин и тешки метали у урину, тест оптерећења глукозом, тиреоидне функције, 
серумски Б12 и фолати, фекалне масти, Bence-Jones протеини у урину. Понекад се 
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испитивање допуни РТГ снимком плућа, скенирањем костију, биопсијом коштане 
сржи, биопсијом увећане лимфне жлезде и другим претрагама захваћених органа.

Молекуларна генетика потврђује наследну основу неуропатије (СМТ).
Биопсија нерва доприноси дијагностици наследних неуропатија, субакутних 

и хроничних демијелизантних запаљенских неуропатија, вирусних васкулитиса, 
лепре, саркоидозе, амилоидозе, уремичне неуропатије итд.

Терапија 

Зависи од узрока неуропатије. Токсичне неуропатије се лече спречавањем 
уношења (тешки метали), убрзаном елиминацијом подстицањем диурезе и хелат-
ним агенсима. Јатрогене неуропатије које настају услед употребе цитостатика, 
антибиотика, антиепилептика, брзо се нормализују по прекиду терапије. ГБС се 
лечи у јединицама интензивне неге: мониторинг (ЕКГ, респирације), превенција 
и лечење инфекција, аналгетици. Специфични поступци су: плазмафереза у току 
7–14 дана (3–5 сеанси на 2 или 3 дана), интравенска примена имуноглобулина: 
400 мг/кг дневно, 3–5 дана. Комплетан опоравак се региструје у 65% болесника, а 
рецидивантни ГБС се јави у 2%. ЦИДП се лечи кортикостероидима, плазмаферезом, 
имуноглобулинима интравенски 5 дана (уз мале дозе преднизолона). Васкулитисне 
неуропатије се срећу код болесника са нодозним полиартеритисом у 50% случајева, 
са реуматоидним артритисом, Sjögren-овим синдромом, системским лупусом 
еритематозусом у око 10% случајева. Лече се кортикостероидима (1 мг/кг дневно) 
или комбиновано са циклофосфамидом (2 mg/kg дневно). Код тежих облика се 
примењује пулсна терапија метилпреднизолоном или плазмафереза. Метаболичке 
неуропатије се лече надокнадом дефицитарних витамина. Дневне дозе: Б1 – 50 mg, 
Б2 – 100 mg, Б6 – 100 mg, витамина Е – 100 иј. Супституција Б12 се спроводи и.м. 
ињекцијама. Код порфирије се даје хипертонична глукоза првих 24 h, уз хематин 
у дози од 4 mg/kg дневно ив сваких 12 h у току 3–6 дана. Хередитарне неуропатије 
(ХМСН) за сада немају успешну терапију, али наду даје генска терапија. 

ЛИТЕРАТУРА
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11.3  МИАСТЕНИЧКИ СИНДРОМ

Марија Кнежевић-Поганчев
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад

Миастенички синдром (МС) је генски или аутоимунски поремећај: 
ослобађања ацетилхолина, ацетилхолинских рецептора, неуротрансмитера или 
молекула комуникационог моста моторних нерава или/и нерава и мишићних вла-
кана (1). Испољава се од рођења као конгенитални миастенички синдром (КМС) 
или касније током живота као миастенија гравис (МГ) и Ламберт-Еатонов МС 
(ЛЕМС).

Конгенитални миастенички синдром (КМС)

КМС дефинише хетерогену групу наследних поремећаја функције 
неуромишићне спојнице, клинички испољену слабошћу и заморљивошћу мишића 
различитог интензитета. Инциденција је 0,5 : 1.000.000 (2,3). Електрофизиолошки, 
цитохемијски и морфолошки се диференцира пресинаптички, синаптички и 
постсинаптички КМС. 

Клинички знаци КМС су препознатљиви од рођења, као тешкоће у храњењу, 
сисању, плачу, кризе загрцњавања и аспирације, птоза капака, фацијална, булбарна  
и мишићна слабост и респираторна инсуфицијенција. Нагло настале апнее и 
цијаноза се јављају касније, често  провоциране фебрилношћу и инфекцијом. 
Код касније појаве доминира мишићна заморљивост, отежан ход, кашњење у 
моторном развоју, променљива обострана или једнострана птоза и мишићна, 
фацијална и булбарна слабост са назалним говором и тешкоћама при кашљу 
и гутању. КМС је ограничен на слабост скелетних мишића (не захвата срчани 
и глатке мишиће). Когнитивне функције, координација, сензације и тетивни 
рефлекси су нормални. 

Дијагноза
Рани почетак болести, клинички налаз, ЕМГ налаз, негативни тестови на 

серумска анти АЦхРАт и анти МуСК Ат, изостанак побољшања на имуносупресивну 
терапију и позитивна породична анамнеза за КМС.
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Субтипови КМС су молекуларно-генски дефинисани на: КМС са епизодичним 
апнеама, дефицитом ацетилхолинестеразе, дефицитом АЦхР, синдром спорих 
канала, синдром брзих канала, РАПСИН дефицитом (5). 

Диференцијална дијагноза: спинална мишићна атрофија, конгенитална 
мишићна дистрофија, X-миотубуларна миопатија, немалинска миопатија, 
миотоничка дистрофија, митохондријалне миопатије, Моебиус сyндром, обољења 
можданог стабла, инфантилни ботулизам, хроничну прогресивну екстерну 
офталмоплегију, фациоскапулохумералну дистрофију, рамено појасну мишићну 
дистрофију и синдром хроничног умора.

КМС није излечива болест, али се код већине медикаментозном и физикалном 
терапијом постиже функција која не компромитује живот. Уколико је форма 
пресинаптичког КМС узрокована инсуфицијентним ослобађањем АЦх препоручују 
се инхибитори холинестеразе. Постсинаптички КМС спорих канала се третира 
гванидином или флуоксетином  који попуњава АЦхР. Постсинаптички КМС брзих 
канала захтева терапију инхибиторима холинестеразе и 3. 4 диаминопуридином. 
Синаптички КМС нема познат ефикасан медикаментозни третман. Терапија 
ниским дозама ефедрин сулфата даје релативно брзо побољшање мишићне 
снаге, које нестаје током пар недеља, али се обонавља након пар дана обуставе 
терапије. 

Миастенија гравис 

Миастенија гравис (МГ) је хронична аутоимунска неуромишићна болест 
непредвидивог тока. Испољава се поменљивом слабошћу и заморљивошћу вољно 
контролисаних мишића (6). Преваленција је 33 : 1.000.000 становника (4,5 пута 
чешће код девојчица). Тимоми се налазе код 15% деце. Код нелечених пацијената 
ремисија се јавља у 10–15% током првих 10 година болести, а миастенична криза 
током првих 5–7 година (7). Генерализована МГ се јавља у 85%, а изоловано 
окуларна форма код 15% болесника. МГ не захвата мишиће црева и уринарног 
система, ни менталну сферу. 

Инконзистентна АЦхРАт, која блокирају, оштећују или уништавају рецепторе 
за АЦх неуромишићне спојнице, три пута су чешћа у препубертетском добу. 
Присутна су код 85–90% пацијената са генерализованом и 75% пацијената са 
окуларном МГ. Код пацијената без АЦхР Ат налазе се IgG Ат на МуСК. 

Осим у форми КМС, МГ се јавља у више клиничких облика. 
Пролазна миастенија новорођенчади од мајки које имају МГ, последица 

је  трансплацентарног преласка патолошких имуноглобулина (са/без АЦхРАт). 
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Симптоми су јасни до трећег дана живота (хипотонија, слаб плач, немогућност 
сисања, тешкоће при дисању, ређе птоза). Постепено нестају за 1–4 недеље. Нема 
клиничке корелације степена мишићне слабости мајке и  новорођенчета. 

Конгенитална миастенија деце мајки које нису оболеле од МГ, чешће 
породично, са птозом, симетричном парализом окулогира и ретко генерализованом 
слабошћу на рођењу. Рефракторна је на медикаментозну терапију и нема  спонтане 
ремисије. 

Породична инфантилна миастенија деце мајки које немају МГ, у породицама 
у којима има МГ, доминантна је хипотонија, без захваћености окулогира, уз 
спонтане ремисије. 

Јувенилна МГ (ЈМГ) почиње птозом, моно/би парезом окулогира (асиметричне 
парезе), уз очуваност глатких мишића и рефлекса зенице, захваћеност 
мастикаторних и проксималних мишића екстремитета, на крају и респираторних 
мишића. Слабост и заморљивост мишића се интензивира током дана и/или 
напора, а кратак одмор доводи до опоравка. Тегобе се привремено повлачење 
после примене антихолинестеразних лекова. Мишићна слабост је прогресивна, са 
захватањем нових мишића до комплетног губитка функције. Орални, фарингеални 
или ларинегални симптоми се налазе у 30%, проблеми са гутањем у 50%, 
дизартрија у 13% и дисфонија у 2% ЈМГ. Тегобе се погоршавају током менструалног 
циклуса, емоционалног стреса, излагања сунчању и током инфекција. Спонтана 
ремисија се виђа код 20% оацијената.  Губитак баланса је последица мишићне 
слабости. Мишићни рефлекси су живахни, до клонуса, али исцрпиви до гашења. 
Сензибилитет је очуван. ЈМГ је удружена са: аутоимунском тироидним болестима 
(30%), колагеним васкуларним болеситма, реуматским артритисом, дијабетесом 
мелитусом, системским лупусом, тимомом и ређе карциномом.

Породична удно-појасна миастенија почиње у адолесценцији слабошћу 
проксималних мишића екстремитета, очуваном функцијом окулогирних мишића, 
сниженим мишићним рефлексима и позитивном реакцијом на АЦхЕ лекове. 

МГ узрокована леком се јавља независно од узраста као последица алтерације 
имунског система и продукције анти АЦхР АТ. Током или непосредно након 
бактеријских или вирусних инфекција, такође независно од узраста, може се јавити 
и МГ узрокована вирусом или бактеријом (патогенеза – молекуларна мимикрија). 

Неуролошки преглед
Процена функције окулогира, гутање, плач, говор, груба мишићна снага, 

врат, ектремитете, карлични и рамени појас. Неопходно је провера заморљивости 
појединих мишићних група. Дијагноза се може потврдити: тестом простигмином 
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или едрофонијум хлоридом, ЕМГ тестом неуромишићне спојнице, присуством 
антитела на АЦхР. Увек је неопходно искључити тимом. ЕМГ је дијагностички 
значајно специфичнији од мишићне биопсије (декрементни одговор на 
репетитивну нервну стимулацију). Мишићна биопсија нема значај код МГ.

Присуство АНА и абнормалних имунских комплекса указује на тешке и 
екстензивне аутоимунске болести са васкулитисом и захватањем и других ткива. 
Испитивање функције тироидне жлезде мора бити обухваћено, као и РТГ  грудног 
коша са визуелизацијом медијастинума. Нема дефинитивног и потпуно сигурног 
теста за потврду МГ. 

Нема терапијског протокола за МГ, а успешност је инидивидуална и различита 
за поједине групе мишића. Терапијске препоруке обухватају: имуносупресивну 
терапију (преднизон, азатиоприн, циклофосфамид, циклоспорин и микофенолат 
мофетил); плазмаферезу; примену интравенских имуноглобулина; тимектомију и 
друге лекове са неспецифичним дејством (атропин, пробантин, ефедрин) (8).

Миастенична криза (МК) је ургентно стање настало током или после интер-
курентних инфекција, ексцесивног напора, алергијских реакција, излагања 
врућини или лековима (аминогликозиди, полимиксин Б, бацитрацин, цефа-
лоспорини, сулфонамиди), које може акутно угрозити живот детета. МК је 
животно угрожавајућа компликација МГ, са тешком слабошћу мускулатуре лица 
и врата, немогућношћу жвакања и гутања, губитком контроле врата, слабошћу 
свих мишића, промуклошћу, назалним гласом, бронхалном хиперсекрецијом, 
поремећајем вентилације и високим ризиком од аспирације. Диференцијално 
дијагностички у односу на МГ важни су тровање органофосфатима (инсектици-
дима) и токсином ботулизма. 

У миастеничкој кризи се препоручују плазмафереза, ИВИГ, асистирана 
вентилација (9). Неуромишићни блокатори су коонтраидиковани, јер доводе до 
парализе која траје данима и недељама и након једнократног давања. Неостигмин 
метилсулфат (0,04 mg/kg) се даје i.m. на 4–6 сати, или неостигмин бромид (0,4 mg/kg 
на 4–6 сати). Пиридостигмин је алтернатива, а доза је око 4 пута већа од оралне 
дозе неостигмина, али је и ефекат терапије нешто дужи. Код породичне МГ због 
одсутности АЦхР, инхибитори могу да повећају слабост, терапија је ефедрин или 
диаминопиридин (повећавају ослобађање АЦх из терминалних аксона).

Инсуфицијенција терапије МГ, као и ексцесивна медикација (са холинергичком 
кризом) имају сличну клиничку презентацију. Холинергичка криза резултира из 
екцеса инхибитора холинестеразе (неостигмин, пиридостигмин), слично тровању 
органофосфатима. Ексцесивна АЦх симулација попречно-пругастих мишића на 
никотинској конекцији узрокује млитаву парализу, која се клинички не разликује 
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од МГ. Током холинергичке кризе се јављају саливација, лакримација, уринарна 
инконтиненција, дијареја, гастроинтестинални хипомотилитет и емеза. 

Ламберт-Еатонов миастенички синдром (ЛЕМС)

ЛЕМС је аутоимунски пресинаптички поремећај неуромишићне трансмисије 
(волтажно зависних калцијумових канала), сличне клиничке презентације али 
различитог тока од МГ. Инциденција је 1:4.000.000. Јавља се код 3% особа са 
микроцелуларним карциномом плућа. ЛЕМС је болест средњег животног доба, са 
могућом појавом у детињству (8).

Клинички се испољава слабошћу проксималних мишића, орофарингеална и 
окуларна мускулатура је захваћена код 25% оболелих, уз слабост мишића доњих 
екстремитета. Мишићна снага се појачава после вежбања. Аутономна дисфункција 
је честа. Погоршање се јавља код фебрилности и високих спољних температура. 
Тешка компликација је респираторна инсуфицијенција, често због комедикације 
основне болести. Иницијално снижени или одсутни миотатички рефлекси могу се 
изазвати после 10 секунди активне контракције група мишића („златни стандард“ 
ЛЕМС). Фасцикулације су одсутне (10).

Тенсилонски тест може бити позитиван. Електродијагностички тестови 
потврђују дијагнозу. Потребно је искључити МГ, карцином плућа или другу 
малигну болест. 

Терапија је индивидуална: инхибитори холинестеразе, холинестераза, пиридо-
стигмин, гуанидин, аминопиридин. Имуносупресивна терапија пронизоном, 
азатиоприном и високим дозама ИВИГа се саветује код изостанка терапијског 
ефекта. 

ЛИТЕРАТУРА
1. Engel A. et al. Molecular targets for neurological disease at the neuromuscular junction. Nat 

Rev Neurosci 2003; 4: 339–52.
2. Abicht A. Et al. A common mutation (epsilon 1267delG) in congenital myasthenic patients 

gypsy origin.Neurology 1999; 53: 1564–69.
3. Burke G. et al. Rapsyn mutations in hereditary myasthenia: distinct early and late-onset 

phenotypes. Neurology 2003;61:826–8.   
4. Wai L. et al. Severe Congenital Myasthenia Gravis of the Presynaptic Type with Choline 

Acetyltransferase Mutation in a Chinese Infant with Respiratory Failure. Neonatology 2009; 
95183–6.

5. Conti-Fine BM et al. Myasthenia gravis: past, present, and future. J Clin Invest 2006; 116: 
2843–54 



Марија Кнежевић-Поганчев

237

6. Vincent A et al. Myasthenia gravis. Lancet 2001; 357: 2122–28
7. Kirmani JF et al. Myasthenic crisis. Curr Treat Options Neurology 2004; 6: 3–15
8. David E Stickler. Lambert-Eaton Myasthenic Syndrome. Neurology 2008; 70:924-928.
9. MK Murthy et al. Myasthenic crisis: Clinical features, complications and mortality. Neurology 

India 2005; 53: 37–40.
10. Ali Soleimani ет al. Frequency of myasthenic crisis in relation to thymectomy in generalized 

myasthenia gravis: A 17-year experience BMC. Neurology 2004; 4:1471–77.

Табела 1. Миастенички синдром

СПЕЦИФИЧНОСТ 
МС

ТРАНЗИТОРНИ 
НЕОНАТАЛНИ 
МС

КОНГЕНИТАЛНИ  МС ЈУВЕНИЛНИ
МИАСТЕНИЈА

УЗРАСТ Неонатални рано детињство
касније

рано детињство
адолесценција

МС У ПОРОДИЦИ мајка –МГ АР+ консангвинитет
АД

породична појава

КЛИНИЧКА
СЛИКА

артрогрипоза, 
апнеа, 
респираторни 
дистрес, пролазна 
хипотонија

апнеа, респираторни 
дистрес, хипотонија, 
птоза  ретко ремисија

генерализована/  
окуларна форма
честе ремисије

МИАСТЕНИЧКА 
КРИЗА

могућа  ретка могућа

АЦхР Ат углавном позитивна негативна позитивна у 56–85%
негативна 44% 

ЕДРОФОНИЈУМ 
ТЕСТ

добар одговор лош одговор добар одговор

ОДГОВОР НА 
СТЕРОИДЕ

ретко индиковани лош углавном добар

ДРУГИ ТЕСТОВИ  генске анализе
електронска микроскопија
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Табела 2. Едрофонијум / простигмински тест

1 Јасно клинички препознатљив и квантитативно процењив знак МГ 

2 успоставњање венске линије
ЕКГ мониторинг
припрема 0.01мг/кг атропина за случај појаве нежељених и штетних ефеката 
едрофонијума/простигмина

деца млађа од 2 године деца старија од 2 године

3 едрофонијум хлорид (Тенсилон) 
0.04 mg/kg  и.в.

простигмин метил сулфат 
(неостигмин) 
0,04 mg/kg им

уколико нема нежељених ефеката, а тест је 
негативан  након 30 минута

уколико нема нежељених ефеката,
 а ни очекиваног дејства током 4 сата

4 едрофонијум хлорид 0.1–0.2 mg/kg 
мах. 10 мг, за децу испод 30кг 2 (3-5) mg

0,04 мг/кг до максимално 1,5–2 mg

јасна верификација позитивног ефекта  на птозу, мишићну слабост

5 након 10 – 120 s након 20–40 минута
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11.4 МИОПАТИЈЕ

Драгана Богићевић
Универзитетска дечја клиника, Београд

Дефиниција

Миопатије су примарна обољења попречнопругастих мишића, односно 
урођене или стечене структурне, биохемијске и елекрофизиолошке промене 
у мишићним влакнима које нису последица болести периферних нерава, 
неуромишићне спојнице или централног нервног система (ЦНС).

Класификација

1. мишићне дистрофије 2. поремећаји мишићне мембране (миотоније и 
периодичне парализе). 3. конгениталне. 4. метаболичке (мишићне гликогенозе 
и липидозе). 5. митохондријске 6. инфективне 7. ендокрине 8. токсинске 9. 
запаљенске и имунске миопатије (полимиозитис , дерматомиозитис)

Најчешће миопатије у дечјем узрасту су мишићне дистрофије (МД), а од њих 
Дишенова МД (1 : 3000 мушке деце ).

Етиологија

Миопатије се могу наследити X- везано, аутозомно доминантно (АД) 
или аутозомно рецесивно (АР) (Табела 1). Митохондријске миопатије могу 
бити и наслеђене од мајке преко митохондријске ДНК. Неке конгениталне и 
митохондријске миопатије су спорадичне. Понекад су миопатије последица 
инфекције (ХИВ, Лајмска болест, трихиноза, токсоплазмоза, цистицеркоза, 
гљивичне инфекције), ендокринолошког поремећаја (тиреоидна, паратиреоидна 
или адренална дисфункција, шећерна болест) или интоксикације (кортикостероиди, 
циклоспорин, пропранолол и др.).

Табела 1. Наследне миопатије и тип наслеђивања

1. Мишићне дистрофије (МД)
– Дишенова МД Х- везано
– Бекерова МД Х- везано
– Емери-Драјфусова МД Х- везано
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 (скапуло-перонеусна МД)
– појасна МД АД ( ређе АР )
– фацио-скапуло-хумеусна МД АД
– миотонијска МД АД
 (Штајнертова болест)
– конгениталне МД АР

2. Миотоније
А) конгенитална миотонија
 – Томсенова болест АД ( ређе АР)
 – Бекерова болест АР
 – флуктуирајућа/перзистентна АД
 Б) конгенитална парамиотонија АД

3. Периодичне парализе АД
4. Конгениталне миопатије АД, АР, Х- везано
5. Метаболичке миопатије АР
6. Митохондријске миопатије АР, АД, преко митохондријумске ДНК

Патогенеза

Дегенерација мишићних влакана стоји у основи свих мишићних дистрофија. 
Последица је поремећаја дистрофин-гликопротеинског комплекса који повезује 
цитоскелет мишићног влакна са екстраћелијским ламинином (мерозином) и 
стабилизује сарколему чувајући њен интегритет. Најчешће се ради о недостатку 
(Дишенова МД) или смањеној количини (Бекерова МД) дистрофина, а ређе о 
његовој дисфункцији. Мутација у гену за дистрофин на X хромозому изазива 
разарање ћелијске мембране, дегенерацију и некрозу мишићних влакана, 
умножавање везивног ткива и накупљање масти у мишићима. У осталим 
мишићним дистрофијама у питању је дефицит неког од протеина гликопротеинског 
комплекса у сарколеми или дефицит мерозина.

Мутација јонских канала мишићне мембране доводи или до њене 
пренадражености (миотоније) или до повремене ненадражљивости (периодичних 
парализа) (1).

Измењена структура мишићних влакана без дегенеративних промена постоји 
у конгениталним миопатијама (болест централне сржи, немалинска миопатија, 
центронуклеусна миопатија, миопатија са вишком танких филамената) (2).

Поремећај енергетског метаболизма у мишићима последица је недостатка 
ензима за коришћење гликогена и липида (метаболичке миопатије) или неке од 
компоненти респираторног ланца у митохондријама (метаболичке миопатије) 
(3). 
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Поремећај метаболизма протеина, електролитне равнотеже или оксидацио-
них процеса узрок је ендокриних миопатија.

Имунски посредовано запаљење доводи до полимиозитиса и дерматоми-
озитиса.

Рабдомиолиза је акутна некроза мишићних влакана, а њене најважније 
последице су хиеркалијемија, миоглобинурија и дисеминована интравенска 
коагулација (наследне миопатије, нарочито прогресивне МД, метаболичке и 
митохондријске миопатије, инфективне, токсинске. имунске и неке ендокрине 
миопатије) . 

У малигној хипертермији поред рабдомиолизе постоји хиперметаболизам 
(повећано стварање топлоте, тахикардија, хипоксемија/ацидоза), покретачи су 
мишићни релаксанти (сукцинил-холин) и инхалациони анестетици (халотан) 
(4).Честа је код деце са периодичним парализама, конгениталним миопатијама 
(нарочито са болешћу централне сржи), и са метаболичким и митохондријским 
миопатијама.

Клиничка слика

Миопатије почињу у различитом узрасту (Табела 2). Доводе доводе до 
симетричног губитка мишићне снаге, хипотоније и хипорефлексије.

Табела 2. Наследне миопатије и прве тегобе (подела према узрасту детета)

Новорођенче конгениталне МД
 неонатални облик миотионијске МД
 конгениталне миопатије
 метаболичке миопатије
 митохондријске миопатије

Одојче конгениталне миопатије
 метаболичке миопатије
 митохондријске миопатије

Мало дете Дишенова МД, конгениталне МД
  конгениталне миотоније и парамиотоније
 конгениталне миопатије
 метаболичке и митохондријске миопатије

Предшколско дете конгениталне миотоније и парамиотоније
 периодичне парализе
  метаболичке миопатије

Школско дете/адолесцент Бекерова и Емери Драјфусова МД
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 Фацио-скапуло-перонеусна и појасна МД
 миотонијска МД, периодичне парализе
 конгениталне миотоније и парамиотоније
 метаболичке миопатије

Мишићна слабост је већином проксимална (многе МД, хиперкалијемијска 
периодична парализа, метаболичке, митохондријске , имунске и ендокрине 
миопатије ), а ређе је дистална (конгенитална и миотонијска МД, конгениталне 
миопатије) или генерализована (конгениталне МД, периодичне парализе, 
конгениталне, метаболичке, токсинске миопатије). Први знак и проксималне и 
дисталне слабости доњих екстремитета јесте поремећај хода и трчања. Деца са 
слабошћу квадрицепса (Бекерова МД) тешко силазе низ степенице, а са слабошћу 
дисталних мишића ногу спотичу се при ходу и често падају. Слабост мишића 
карличног појаса (Дишенова, Бекерова, појасна и неки облици миотонијске МД) 
испољава се гегавим ходом, лумбалном лордозом, Говерсовим знаком, отежаним 
пењањем уз степенице, док слабост раменог појаса (појасна МД, хипертиреоза) 
отежава подизање руку изнад главе и доводи до спуштених рамена и криластих 
лопатица. Слабост мускулатуре трупа (хипокалијемијска периодична парализа) 
отежава дисање. Слабост мишића лица на почетку болести карактеристика је 
миотоничне и фацио-скапуло-хумерусне МД .

У конгениталним миотонијама обично нема мишићне слабости, али постоји 
миотонија (ненормално дуга мишићна контракција после вољног покрета или 
механичког надражаја/перкусије скелетног мишића, уз електрофизиолошки 
налаз продужене деполаризације). За разлику од миотоније парамиотонија се 
погоршава понављањем покрета и електричном стимулацијом.

Оболели мишићи су често атрофични, у појединим миопатијама хипертрофи-
чни 

(Томсенова и Бекерова болест) или псеудохипертрофија (Дишенова и Бекерова 
МД).

Заморљивост је карактеристика метаболичких и ендокриних миопатија (у 
ендокринопатијама се мишићни замор чешће јавља од мишићне слабости).

У миопатијама нема поремећаја сензибилитета, али су могуће мијалгије 
(инфективне, токсинске, имунске и неке ендокрине миопатије) и мишићни 
грчеви (Томсенова и Бекерова болест, метаболичке и митохондријске миопатије, 
миопатије због адреналне, тиреоидне и паратиреоидне инсуфицијенције).

Рабдомиолиза изазива мијалгије, мишићне грчеве, палпаторну осетљивост 
и оток мишића. У малигној хипертермији постоји генерализовани мишићни 
спазам.
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Сколиоза и кифосколиоза (Дишенова МД, фацио-скапуло-хумерусна МД, 
конгениталне МД) деформишу грудни кош и погоршавају плућну функцију. 
Слабост екстензора врата може изазвати цервикалну кифозу («лабудов врат» у 
Штајнертовој болести).

Контрактуре зглобова део су клиничке слике мишићних дистрофија. У 
скапуло-перонеусној МД оне често претходе значајној мишићној слабости. 
Артрогрипоза постоји у неонаталном облику Штајнертове болести, као и у 
конгениталним миопатијама.

У миопатијама могу оболети и други органски системи, нарочито у мишићним 
дистрофијама, метаболичким и митохондријским миопатијама (Табела 3).

Табела 3. Обољења других органских система у миопатијама

1. Кардиоваскуларни
–  кардиомиопатија (мишићне дистрофије, конгениталне, метаболичке, митохондријске)
–  срчане аритмије /блокови (Бекерова,скапуло-перонеусна, миотонијска МД, липидозе)
–  лабилна хипертензија (фацио-скапуло-хумерусна МД)
– палпитације,синкопе (периодичне парализе)

2. Гастроинтестинални
– мегаколон, волвулус, малапсорпција (Дишенова МД, Штајнертова болест)
– дисфагија (Штајнертова болест, периодичне парализе)
– стеноза пилоруса (центронуклеусна миопатија)

3. Хепатобилијарни
– хепатичка дисфункција (метаболичке миопатије, центронуклеусна миопатија)
– холелитијаза (Штајнертова болест)

4. Централни нервни систем
– ментална ретардација (Дишенова, миотонијска, конгенитална МД, митохондријске)
– конвулзије/епилепсија (фацио-скапуло-хумерусна и конгениталне МД, метаболичке)
– развојне аномалије, церебеларна атрофија (конгениталне МД)
– мождани инфаркти (митохондријске миопатије)

5. Остало 
– глувоћа (фацио-скапуло-хумерусна МД)
– оштећење вида (фацио-скапуло-хумерусна и миотонијска МД)
– промене на кожи (дерматомиозитис,конгениталне МД)

Ток болести

Болест може да прогредира брзо (Дишенова МД, метаболичке и митохондријске 
миопатије са раним почетком, имунске миопатије) или спорије (Бекерова, скапуло-
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перонеусна, појасна и миотонијска МД, метаболичке и митохондријске миопатије 
са касним почетком). Неке миопатије имају веома споро прогресиван, односно 
релативно непрогресиван ток (фацио-скапуло-хумерусна МД, конгениталне МД 
без захваћености ЦНС-а, конгенитална миотонија и парамиотонија, конгениталне 
миопатије).

 Периодичне парализе (ПП) карактеришу епизоде мишићне слабости 
током којих постоји хиперкалијемија или хипокалијемија (изузетно је ретка 
нормокалијемија).Те епизоде трају кратко, обично до сат времена, ређе дуже 
(хиперкалијемијска ПП) или сатима, понекад данима (хипокалијемијска ПП), а 
између криза дете је без тегоба.

 Деца са миопатијама углавном умиру због срчане или респираторне 
инсуфицијенције. Понекад је фатални исхог последица акутне бубрежне 
инсуфицијенције због рабдомиолизе и миоглобинурије.

Дијагноза

На урођену миопатију упућују слабији покрети плода, слаб плач и отежано 
дисање новорођенчета и одојчета, оскудна спонтана моторика и успорен моторни 
развој. Већина миопатија испољава се тек после прве године живота, најчешће 
поремећајем хода и неспретним покретима. Дијагноза се поставља комбинацијом 
биохемијског, неурофизиолошког и хистопатолошког/ хистохемијског налаза.

У серуму се одрећују мишићни ензими (значајно повећани у мишићним 
дистрофијама), калијум (периодичне парализе) и лактати (митохондријске 
миопатијеа). На рабдомиолизу упућује изузетно висок ниво креатин киназе у 
серуму, хиперкалијемија, метаболичка ацидоза и миоглобинурија.

ЕМНГ показује миопатске промене, карактеристичан миотонијски налаз 
(невољни репетитивни акциони потенцијали) или одсуство електричне активности 
и надражљивости (периодичне парализе). Супклиничка или латентна миотонија 
могућа је код хиперкалијемијске ПП и центронуклеусне миопатије. Никада се 
не региструју денервациони потенцијали, а брзина нервне спроводљивости је 
нормална. Код конгениталних миопатија неурофизиолошки налаз може бити 
уредан.

Већином је потребна биопсија мишића због дефинитивне дијагнозе.
За наследне миопатије могуће је генетско испитивање.
Деци са миопатијом обавезно треба урадити ЕКГ, а важан је и ултразвук 

срца.
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Лечење

Терапија је физикална, ортопедска и симптоматска. Пронизон може да успори 
прогресију Дишенове МД. Дуготрајно давање кортикостероида препоручује се 
и код полимиозитиса/дерматомиозитиса. Фенитоин може да ублажи миотонију 
у Штајнертовој болести, а ацетазоламид код неких конгениталних миотонија/ 
парамиотонија. Деца са дефицитом карнитина добијају супституциону терапију. 
У неким мишићним липидозама ефикасан је рибофлавин. Током напада 
хиперкалијемијске ПП дају се глукоза и инсулин, а током напада хипокалијемијске 
ПП калијум. Епизоде слабости у периодичним парализама могу да се спрече свако 
давањем инхибитора карбоанхидразе или тијазидних диуретика.

Физички напор и излагање хладноћи могу да погоршају конгениталну 
парамиотонију или да изазову напад периодичне парализе. Дуготрајне физичке 
напоре треба да избегавају и деца са метаболичким и митохондријским 
миопатијама. Емоционални стрес и алкохол могу да провоцирају слабост код 
деце са периодичним парализама. Гладовање треба да избегавају болесници са 
метаболичким и митохондријским миопатијама, али и они са хиперкалијемијском 
ПП. Обилан оброк богат угљеним хидратима не сме се давати деци са 
хипокалијемијском ПП (провоцира напад) и са митохондријском миопатијом 
(повећава лактацидозу).

Приликом дијагностичких и терапијских хируршких интервенција 
анестезиолози морају да воде рачуна о склоности деце са миопатијом ка тешкој 
рабдомиолизи и малигној хипертермији.
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12.1   ИМУНОМОДУЛАЦИЈА –
ГДЕ И КАДА?

Борислав Каменов
Дечја клиника Клиничког центра, Ниш

Увод

Тешко је данас наћи патолошко стање у коме рективност имунског ситема није 
од значаја у патогенези, лечењу и прогнози. 

Функције имунског система су: заштита од инфекција и штетног деловања 
различитих физичких и хемијских фактора из окружења, елиминација остарелих 
и генетски или под дејством инфекција измењених властитих ћелија и то 
процесима апоптозе или цитотоксичности, репарација оштећених ткива и њихово 
ремоделовање. Ове функције се остварују кроз деловање урођених механизама, као 
што су фагоцитоза-ендоцитоза, инкапсулација микроорганизама унутар ћелије и 
лиза ензимима или реактивним метаболитима кисеоника или азота, деловањем 
комплемента и других екстрацелуларних фактора, односно активирањем процеса 
инфламације и стечених механизама који се базирају на активности Б и Т 
лимфоцита (1, 2, 3). 

У остваривању ових функција имунски систем се среће са различитим 
изазовима као што су: адекватно реаговање рецептора и ћелија урођеног имунског 
одговора, разликовање страних од властитих антигена, стварање регулаторних 
Т ћелија које ће контролисати квалитет и квантитет имунског одговора, 
елиминисање регулаторних ћелија које воде алергијским или аутоимунским 
реакцијама, индукција регулаторних ћелија специфичним антигенима.

Функционисање имунског система базира се на хетерогености  генетске основе 
која резултује различитошћу рецептора који презентују антигене (ГХК), рецептора 
који препознају антигене (имуноглобулински рецептори Б и Т, рецептори Т 
лимфоцита), полиморфизмом цитокинских гена, али и утицају фактора окружења 
који омогућавају контакт са различитим антигенима, адјувансима, факторима који 
изазивају стрес ћелија, метаболичке поремећаје попут гладовања, електролитне и 
ацидобазне поремећаје (4,5).
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Превенција и терапија поремећаја и болести имунског система

Скоро да нема активности организма, фактора окружења, састојка хране или 
лека који не утичу на имунски систем. Када говоримо о методама и поступцима 
који мењају функције имунског система, најчешће мислимо на: вакцине, терапију 
имуноглобулинима у циљу супституције или имуномодулације, глукокортикоиде, 
нестероидне антиинфламаторне лекове, антихистаминике, имуномодулишуће 
лекове (метотрексат, азатиоприн циклофосфамид, лефлуномид, сулфасалазин, 
циклоспорин, талидомид, имидазоквинолин), антагонисте протеин-киназа, 
терапију цитокинима и фузионим протеинима, терапију моноклонским 
антителима, генску терапију.

Препознавање поремећаја имунског система

Поремећаје у функционисању имунског система могуће је препознати 
у претклиничкој фази, када се на основу постојања генетске грешке или 
препознавањем одређених полиморфизама, поремећаја метаболизма или пак на 
основу деловања штетних фактора окружења могу утврдити ризичне групе, код 
којих се може радити на превенцији развоја болести. Други ниво препознавања 
је када се болест клинички манифестује, када се уз деловање етиолошких фактора 
настоји да препозна и процени активност имунског система у патогенези развоја 
болести. Последњих неколико деценија, у контексту развоја базичне имунологије, 
настоји се да се добију што валиднији параметри који ће нас приближити истини 
о функционисању имунског система (лабораторијска испитивања која детектују 
рецепторе на ћелијама, квантификују продукте ћелија имунског система попут 
имуноглобулина, цитокина, фактора раста). С друге стране, показано је да постоје 
индивидуалне разлике, што је и основна карактеристика имунског система, па 
се може десити да исти „лабораторијски профил” одражава различите биолошке 
активности, са одговарајућим последицама по одржање здтавља или развој 
болести (6, 7). 

За процену квалитета и безбедности примене препарата са имуномодулаторним 
ефектима потребно је време, клиничко искуство и клиничке студије. Могућност 
грешке, појава нежељених ефеката или занемаривања других релевантних 
фактора нису  занемарљиве. Откриће витамина Д није одмах пратило сазнање 
о имуномодулаторним ефекатима па су централни критеријум и за његово 
дозирање били везани за поремећаје осификације. С друге стране, занемарена је 
чињеница да се поред витамина Д у масном ткиву риба северних мора налазе и 
полинезасићене масне киселине, чија је улога за функционисање наших ћелија и 
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посебно ћелија имунског система не мање значајна од витамина Д, па су деценијама 
исте елиминисане као непожељне. Сазнања о значају реактивних метаболита 
кисеоника за функционисање имунског система и потенцијалној опасности 
оштећења ткива њиховим деловањем довела су до развоја индустрије различитих 
антиоксиданаса и масовне употребе истих у циљу унапређења здравља, да би 
се у последње време све више помињала опасност од истих у смислу скраћења 
живота код хроничних болесника који их користе. Заборавило се на регулаторне 
механизме који код ових болесника нисходно регулишу стварање ових метаболита, 
па им зато антиоксиданси нису ни потребни. 

Посебно су интересантни резултати неких имунотерапијских поступака у 
онкологији, која је можда и централни изазов у овој области. Показано је да бројни 
молекули који показују имуномодулаторна дејства, стимулишући активност 
цитотоксичних ћелија, у исто време потенцирају раст и метастатски потенцијал 
малигних ћелија, анулирајући тиме жељени имуномодулаторни ефекат. Слична је 
и ситуација са бројним имуномодулаторним и антиинфламационим биолошким 
лековима у реуматологији који су изузетно ефикасни у контроли инфламације, 
али у исто време блокирају потенцијал организма у процесима репарације ткива, 
а блокадом процеса апоптозе промовишу малигну алтерацију.

Због тога се сан о магичном леку са фасцинантним резултатима добивеним у 
“in vitro” условима често руши у процесу примене, јер се заборави чињеница да се 
у “in vitro” условима види само сегмент а не интегрисана биолошка функција. 

Закључак

Еволуционо сагледавање интеракције генетске основе и фактора окружења 
кључни су за доношење одлуке о примени фактора и процедура које модулишу 
функционисање имунског система. Елиминисање штетних фактора из окружења, 
начин исхране, борба против гојазности, физичка активност, привремено уклањање 
детета из средине која је извор инфекције, критична употреба антибиотика и 
кортикостероида, могу бити плодотворнији од многих „имуномодулаторних 
лекова” и без нежељених ефеката, јер су еволуционо потврђени и део су 
континуиране интеракције организма са окружењем. Можда су активности, храна 
и лечење наших предака део пута који смо заборавили, а да је жеља за магичним 
решењима постала главни атрибут интереса у овој области данас. 
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12.2   ИМУНОТЕРАПИЈА КОД 
АЛЕРГИЈСКИХ И АУТОИМУНСКИХ 
БОЛЕСТИ

Нада Ердељан
Универзитетскa дечја клиника, Београд

Контрола околине и спречавање сензибилисаних појединаца да се излазлажу 
алергену што је више могуће тешко се остварује код појединаца сензибилисних на 
многобројне или на распрострањене алергене.

Хипосензибилизација

Хипосензибилизација је стандардни метод за особе са алергијом на убод 
инсекта и даје добре резултате код пацијената који имају поленску и перенијалну 
алергију. Хипосензибилизација се постиже субкутаним инјекцијама ниских 
доза сензибилизирајућег антигена (Аg), почињући са нанограмским дозама, уз 
повећање на недељу дана. То подстиче стварање блокирајућих IgG антитела (Аt) 
и повећава број регулаторних ћелија да смање стварање IgE Аt, што резултује 
снижењем нивоа серумског IgЕ. Како су оба ефекта симултана, она корелирају 
са смањивањем или нестајањем алергијских симптома. Замисао је да блокирајућа 
циркулишућа Аt IgG класе имају заштитни ефекат везујући се за Аg пре но што он 
доспе до IgЕ везаног за ћелију. Показало се да клиничко побољшање значајно боље 
корелира са порастом блокирајућих IgG, но са снижењем Аg специфичних IgЕ. 
Користан ефекат надметања IgG и IgЕ Аt се лако схвата у анафилакси изазваној 
отровом инсеката у којој је Аg убачен директно у циркулацију и где он може бити 
„блокиран“ циркулишућим IgG. Много је теже схватити заштитни механизам 
који се дешава са респираторним Аg, где алерген има готово директан приступ 
сензибилисаним ћелијама, без уласка у системску циркулацију. Треба нагласити 
да резултати хипосензибилизације код респираторних алергија нису тако 
конзистентни као резултати хипосензибилизације против отрова инсеката.



Имунологија

254

Терапија лековима.

Различити лекови се употребљавају у лечењу и превенцији непосредних 
хиперсензитивних реакција. Неки заустављају или снижавају ослобађање 
медијатора из маст ћелија и базофила, други блокирају или враћају ефекат 
медијатора. Локализоване алергијске реакције (поленска кијавица, перениални 
ринитис, уртикарија) промптно одговарају на анти-хистаминске компоненте, које 
се такмиче са хистамином за везивање на њихов рецептор тип 1 на нивоу ћелије-
мете. Системске реакције често захтевају агресивне и хитне мере, нарочито давање 
адреналина. 

Бронхијална астма представља врло сложен терапијски проблем. Постојећа 
терапија је базирана на схватању да је иницијални акутни бронхоконстриктивни 
напад праћен прогресивном инфламацијом у ваздушним путевима и касније 
појачаном бронхијалном реактивношћу. Свака од фаза захтева различито лечење. 

У раној фази, спречавање бронхијалне опструкције је иницијални терапијски 
циљ. β адренергички агонисти, метилксантини и антихолинергички лекови су 
основни лекови. Агонисти β адренергичких рецептора (епинефрин, изопротеренол, 
албутерол) повећавају ниво цикличног адомезин-фосфата (cAMP) стимулишући 
директно аденилциклазу мембране, заустављајући даљу дегранулацију маст ћелија 
и базофила. Епинефрин је лек избора у лечењу алергијских реакција, као што су 
анафилаксија и тешка астма. Како ови лекови не утичу на еозинофиле (Ео), пацијенти 
ће имати значајну перибронхијалну инфламацију; бронхитис напредује и може ући 
у стадијум који пацијента доводи у ризик смрти.  Пацијентова повећана потреба за 
β агонистма треба да се схвати као знак погоршања инфламације доњих дисајних 
путева. Метилксантини (теофилин, нпр.) блокирају фосфодиестеразе, омогућавајући 
стално високи ниво cAMP, који за узврат инхибира ослобађање хистамина. Већина 
холинергичних агенаса повећава интрацелуларне нивое  цикличног таумозин-
фосфата (cGMP), који убрзава ослобађање медијатора: њихову употребу треба 
избегавати код астматичних пацијената пошто они погоршавају симптоме. 
Супротно, антихолинергички лекови који блокирају вагални холинергички тонус, 
могу бити корисни, али не тако ефектни као  β агонисти. 

У касној фази, лечење се фокусира на еозинофилни бронхитис и инфламаторну 
реакцију која не рагује на лекове употребљене у првој фази болести. Овде је 
циљ лечења другачији и укључује локално давање кортикостроида, хромолина 
и леукотриен-модификованих лекова. Гликокортикоиди немају директно 
дејство на синтезу IgE и дегранулацију маст ћелија у плућима, али заустављају 
дегранулцију еозинофила и тако имају одличан антиинфламаторни ефекат који 
зауставља напредовање касне фазе, превенирајући и снижавајући бронхијалну 
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хипереактивност. Ови ефекти могу да се постигну давањем кортикостероида у 
виду аеросола у малим дневним дозама, обезбеђујући малим интрабронхијалним  
концентрацијама локално антиинфламаторно дејство. Тако се избегава ризик 
нежељног системског дејства који је раније добијан код хроничног системског 
давања. Системско давање гликокортикоида је резервисано за лечење тешких 
акутних епизода астме у циљу спречавања настајања тешких реакција касне 
фазе и код упорне астме. Динатријумхромогликат и недокромилнатријум су 
примери профилактичких лекова.Механизам њиховог дејства се још увек 
испитује. Претпоставља се да ови лекови смањују дегранулацију маст ћелија. 
Они смањују бронхоконстрицију и показали су се непроцењивим у снижавању 
потребе за кортикостероидима. Неколико леукотриен-модификујућих лекова 
се користи у лечењу астме. Под овим  лековима се подразумевају инхибитори 
ензима липооксигеназа, који снижавају продукцију леукотриена, и антагонисти 
леукотриенских рецептора, који блокирају дејство леукотриена. Они се користе у 
благим облицима астме или се додају уз инхалаторне кортикостероиде.

Лечење аутоимунских болести

Стандардни терапеутски прилаз у лечењу аутоимуних болести укључује 
симптоматску палијативну примену антиинфламаторних лекова и покушај 
снижавања имунског одговора. Гликокортикиди, који имају антинфламаторно и 
имуносупресивно дејство, широко се употребљавају, као и имуносупресивни и 
цитотоксични лекови. Употреба ових лекова није увек делотворна и удружена је 
са тешким нежељеним ефектима. Покушавају се и други терапеутски приступи 
укључујући толеранцију, снижену регулацију аутоимунског одговора, плазмаферезу. 
Увођење толеренције на одговорни Аg је најлогичнији приступ у лечењу 
аутоимунских поремећаја. Овај приступ је отежан чињеницом да идентитет Аg 
у многим болестима није сигурно познат. Када се укрштена реакција Аg користи 
код увођења оралне толеранције, имунорегулаторне ћелије секретују IL-10, TGF-β 
диференцирају у субмукози и мигрирају у лимфоидне органе и место инфламације, 
где заустављају активност проинфламаторних Тh1 ћелија. Ефекат регулаторних 
ћелија није Аg- специфичан, тако да могу да се прошире на аутореактивне Т 
ћелије, реагујући са пептидима различитим од оних насталих код орално даваних 
толерогена. Описани су позитивни примери у животињским моделима и код 
људи. Б ћелијска толеранција је са успехом покушана код пацијената са SLE. 
Конструкција четири кратка DNA фрагмента коњугованих на декстран као основу 
довела је до престанка синтезе анти-DNA Аt. Везивање конструкције везане за 
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Б ћелијске површинске Ig код DNA-специфичних Б ћелија доводи до њихове 
интернализације. Разлог зашто долази до прекида синтезе At није разјашњен. 
Сазнања да су костимулаторни сигнали есенцијални за Т ћелијску активацију, 
водила су до покушаја увођења анергије разарањем костимулаторних интеракција 
са различитим, али обећавајућим резултатима у животињским моделима (давање 
анти-CD40L или анти-CD40 моноклоналних антитела). О разарању акције 
цитокина употребом солубилних облика цитокинских рецептора се екстензивно 
размишља. Рекомбинантни, солубилни ТNF рецептор произведен преко хибридног 
генома у коме је ТNF рецептор ген сједињен са хуманим IgG Fc геном је са успехом 
примењен у лечењу реуматоидног артритиса. Додавање IgG константне регије гена 
утицало је на продужење полуживота ТNF рецептора у циркулацији. Слично је 
употребљен CTLA4Ig (фузија CTLА4 са FcIgG) за лечење мишјег SLE, а саопштени 
су добри ефекти и код пацијената са псоријазом.

Покушано i.v. давање нормалног пула Ig у бројним хуманим аутоимунским 
болестима дало је несумњиве резултате у педијатријском васкулитису (Каwаsакi 
синдром) као и у многим случајевима ITP. Верује се да механизм акције укључује Б 
ћелијску снижену регулацију као последицу симултаних укрштених премошћавања 
мембранских Ig антиидиопатским At којих има у препаратима Ig за i.v. примену и 
Fc рецептора. Последица ове сниженe регулације  је снижена синтеза ауто-At.

Елиминација или сниженa регулација Т ћелија инјекцијом моноклонских 
анти Т At приказана је у животињским моделима и у хуманој трансплантацији. 
Мишја моноклонална At су имуногена и неподесна за дуготрајну употребу код 
људи. Могуће је генетским инжењерингом хуманизовати моноклонална At. 
Хуманизација се врши преко рекомбинантног генома у којме сви Ig кодирајући 
гени, минус они који кодирају за At везујућу страну имају хумно порекло, док 
гени који кодирају специфична At за везивајућу страну потичу од мишијег Б 
клона познате специфичности. Како су имуногени епитопи предоминантно 
лоцирани у константној регији, који је код моноклоналних хомолог, хуманизирана 
моноклонална  Аt могу бити понављана код људи са малим ризиком индуковања 
serum sicknessa. Клиничка вредност ових At у хуманим аутоимунским болестима 
је доказана.

Серумске болести

Давање имунотоксина који су припремљени комбиновањем или 
моноклоналних At или IL-2, чији цитотоксини повећавају деструкцију ћелија 
одговорних за аутоимуне процесе није имало великог успеха. Претпоставља се 
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да боља дефиниција ћелијских маркера за активиране лимфоцитске субсетове 
укључене у патогенезу аутоимунских болести треба да доведе до увођења више 
специфичних и ефективнијих At или имунотоксина. 

Поновно успостављање поремећеног Тh1/Тh2 лимфокинског баланса било је 
успешно у животињским моделима. Тh2 болeсти, као SLE, побољшаће се блокадом 
акције Тh2 цитокина, као што је IL-4, док ће се Тh1 болести као, ЕАЕ, побољшати 
давањем IL-4.                            

Аутоимунске ћелије су показале сигналне абнормалности, па је предложена 
употреба лекова који блокирају одређене активности киназе. Показало се да 
давање тирфостина, инхибитора јанус-удружене киназе редукује активност ЕАЕ 
болести.

Саопштено је да су аутологе хематопоезне ћелије трансплантације прaћене 
аблацијом имуносистема помогле пацијентима са системским аутоимуним 
болестима које су резистентне на конвенционална лечења. Очекује се да ће 
ерадикација имуног система и уграђивање нормалних стем ћелија обезбедити 
враћање имунолошког сата за неколико година.

     Плазмафереза се састоји у пумпању пацијентове крви кроз специјалне 
центрифуге које сепаришу плазму од белих и црвених ћелија. Еритроцити и 
плазма субтитуенси се пумпају назад у пацијента, док се плазма одбацује. Употре-
ба плазмаферезе у лечењу аутоимуних болести се састоји у отклањању патогених 
аутоантитела и имуних комплекса из циркулације.
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12. 3   ИМУНОТЕРАПИЈА У 
ИМУНОЛОШКИМ ОБОЉЕЊИМА

Срђан Пашић
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије 
„Др Вукан Чупић“, Београд

Увод

Интравенски имуноглобулин (IVIG) се у имунолошким обољењима примењује 
већ више од  две деценије. IVIG садржи антитела различитих специфичности 
што омогућује терапију надокнаде у имунодефицијентним стањима (1). С друге 
стране, IVIG поседује и анти-инфламационо и имуномодулаторно деловање, 
што омогућава његову примену у различитим обољењима код којих нежељена 
инфламациона реакција чини значајан део етиопатогенетских збивања

Примена IVIG у примарним и секундарним имунодефицијенцијама
У урођеним стањима као што су агамаглобулинемија или хипогамагло-

булинемија, дефицит поткласа имуноглобулина или дефицит продукције 
специфичних антитела, примена IVIG у стандардним дозама од 300 до 400 mg/
kg телесне тежине ефикасно смањује учесталост тешких бактеријских инфекција. 
Ако се супституцијом достигне заштитни ниво IgG у серуму већи од 8 g/l сматра 
се да су болесници са агамаглобулинемијом заштићени и од ентеровирусних 
инфекција ЦНС-а. Такође, високи протективни ниво антитела у серуму је од 
значаја код болесника са дефицитом антитела у смањењу прогресије хроничне 
плућне болести. 

У секундарним имунодефицијенцијама, као што је педијатријска ХИВ 
инфекција, примена супституционе терапије IVIG је од значаја и огледа се 
у смањењу учесталости озбиљних, рекурентних бактеријских инфекција 
узрокованих инкапсулираним, инвазивним бактеријским узрочницима (2). 

Примена IVIG у аутоимунским болестима

У болесника са идиопатском тромбоцитопенијском пурпуром (ITP) доказана 
је ефикасност IVIG. У јувенилном дерматомиозитису примена IVIG може да 
утиче на повољнији клинички ток  смањењем оштећења микроциркулације 
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коже и мишића преко блокирања дејства активације комплемента. У другим 
аутоимунским болестима као што су системски лупус, реуматоидни артритис или 
хематолошке аутоимунске болести, није јасно доказана ефикасност примене IVIG 
у лечењу појединих симптома. 

Примена IVIG у неуроимунолошким болестима

Ефикасност примене IVIG јасно је доказана код болесника са акутним 
полирадикулонеуритисом (Gullain-Barre), болесника са хроничном 
демијелинизирајућом неуропатијом или болесника са мултиплом склерозом 
(MS). У другом стањима као што су акутни дисеминовани енцефаломијелитис, 
интрактабилне епилепсије детињства или Расмусенов енцефалитис, примена IVIG 
може да има одређену корист, али дефинитивна ефикасност није потврђена. 

Примена IVIG у трансплантацији коштане сржи или органа

IVIG се рутински користи у превенцији инфекција или имуномодулацији 
имунолошких компликација код болесника код којих је учињена трансплантација 
коштане сржи.  У болесника са акутним одбацивањем трансплантата бубрега 
(присуство преформираних антитела) показана је ефикасност примене 
плазмаферезе и IVIG, али је неопходно још извештаја ради доказа о ефиксаности 
овог приступа.

Примена IVIG у Кавасакијевој болести

У оболелих од Кавасакијевог васкулитиса од значаја је правовремена 
примена IVIG, у року од десет дана од појаве првих симптома, са циљем смањења 
учесталости развоја коронарних анеуризми. Код малог броја оболелих који су 
примили стандардну дозу IVIG, а код којих није наступила резолуција симптома, 
понављање терапије може бити клинички ефикасно, понекад уз примену пулсне 
терапије кортикостероидима.   

Примена IVIG у инфективним болестима

Примена  IVIG у сепси или септичном шоку је током протеклих деценија 
била предмет многих истраживања. У појединим студијама била је показана 
ефикасност примене IVIG са смањењем морталитета болесника са сепсом, док у 
другим студијама ова ефикасност није била потврђена.  Примена IVIG може имати 
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одређену корист код новорођене деце са неонаталном сепсом или код болесника 
са токсичним шок синдромом. 

Примена IVIG у другим болестима

Ефикасност примене IVIG испитивана је у бројним стањима у којима постоји 
аберантна инфламациона реакција. У ова стања убрајају се дерматолошке болести 
(пемфигус, токсична епидермална некролиза, хронична уртикарија), рекурентни 
спонтани абортус, неурокогнитивни поремећаји (аутизам), астма, цистична 
фиброза и миокардитис са дилатационом кардиомиопатијом. 

Закључак

Примена IVIG је значајна у превенцији инфекција са примарним и 
секундарним поремећајима продукције антитела. Такође, код болесника са 
појединим аутоимунским болестима, неуролошким болестима или Кавасакијевим 
васкулитисом доказана је ефикасност примене. С друге стране, у бројним другим 
индикацијама не постоје чврсти докази о утицају гамаглобулина на клинички ток 
или патофизиолошке догађаје, и употреба IVIG мора бити рационално размотрена 
у овим стањима. 
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12. 4   ИМУНОТЕРАПИЈА ВИРУСНИХ 
ИНФЕКЦИЈА

Христина Стаменковић
Клиника за дечје интерне болести Клиничког центра, Ниш

Да би се уопште дискутовало на тему имунотерапије вирусних инфекција, 
неопходно је претходно добро познавање животног циклуса вируса, а пре свега 
механизама патогенетских процеса које они покрећу. То је иницијални корак у 
разматрању имуномодулације вирусних инфекција, а и сигуран корак ка доношењу 
терапеутских одлука.  

Болести проузроковане вирусним инфекцијама су честе, не само у имунолошки 
дефицитарних, већ и у имунокомпетентних људи, првенствено због чињенице 
што вируси поседују механизме за избегавање имунолошког надзора. Зато је 
развој специфичних терапија за вирусне болести и даље један од највећих изазова 
модерне медицине. Напредак молекуларне биологије и имунологије омогућио је 
нове приступе у лечењу вирусних инфекција.  

Вируси су интрацелуларни патогени и након инфекције ћелије вирусом, 
долази до промена унутар ћелије или на мембрани ћелије. Сигнална трансдукција 
је процес преноса сигнала са ћелијске површине у унутрашњост ћелије. Овај 
механизам омогућава обављање основних али и ћелијско-ткивно специфичних 
процеса који учествују у одржавању ћелијске хомеостазе. Нарушавање нормалних 
трансдукционих процеса је најчешћа молекулска база у патогенези и развоју 
компликација многих болести. Такође, познавање свих чиниоца укључених у 
каскаде сигналних путева отвара могућност примене различитих модулатора у 
терапијске сврхе. 

Вирусна инфекција нам намеће дилему како зауставити репликацију вируса, 
како решавати последице након инфекције ћелија вирусом, реактивације вируса 
и последице хроничне вирусне инфекције. Може се рећи да су то различита стања 
која су интересантна поља истраживачима са циљем проналажења адекватне и 
пре свега успешне терапије. 

Постоје бројни антивирусни лекови против перзистентних вирусних 
инфекција (HCV, CMV, VZV, хепатитис Б и Ц) (1). Антивирусни лекови имају 
за циљ да спрече репликацију вируса, односно инхибирају синтезу DNK. Међу 



Христина Стаменковић

263

њима је најчешће примењен ацикловир (HSV инфекција), ганцикловир (CMV 
инфекције) и други (2, 3).

Имуномодулатори (имуноглобулини, цитокини и други) су лекови који мењају 
имунски одговор на вирус или користе имунске механизме у циљу елиминације 
вируса. 

Имуноглобулини садрже антитела против различитих вируса који су присутни 
у популацији. Антитела су усмерена директно против омотача вируса и могу да 
неутралишу дејство појединих вируса као и да превенирају њихово везивање за 
ћелије домаћина. Имуноглобулини везивањем за Fc рецепторе на различитим 
ћелијама регулишу фагоцитозу, ADCC-реакцију (Antibody-Dependent-Cellme-
diated Cyotoxicity), активност NK ћелија, функцију Т и В лимфоцита, регулишу 
цитокине које те ћелије стварају и др (4,5).

Уколико се примене пре појаве симптома и знакова вирусне инфекције, 
могу превенирати или ублажити клиничку слику малих богиња, инфективног 
хепатитиса, рубеоле, беснила или полиомијелитиса. Хиперимуноглобулин је 
специфичан за одређене вирусе као што су хепатитис Б, варичела зостер и вирус 
беснила. 

Примена имуноглобулина показала је модулаторни ефекат (пад темературе, 
нормализација хематолошких и хепатичких параметара) на дезрегулисани 
имунски одговор у инфекцији EBV-ом и HHV6-ом (6).

Цитокини су, поред молекула антитела, најважнији секрециони производ 
ћелија имуног система. Неопходни су за одвијање свих фаза имуног одговора и 
значајан су фактор регулације типа, јачине и дужине имуне реакције. Цитокине 
стварају и на цитокине реагују и друге ћелије организма ван имуног система. 
Дејство цитокина је углавном локално, аутокрино и паракрино, ређе ендокрино. 
Активност цитокина у организму, регулишу природни инхибитори цитокина 
са антагонистичким дејством, солубилни рецептори и антагонисти рецептора 
цитокинa

Како су цитокини главни регулатори имуног одговора, тако су истовремено 
и  циљно место за модулацију. Цитокини имају за циљ да измене ћелијски 
одговор имуног система и често се користе уз антиретровиралну терапију HIV 
инфекција. Позната је чињеница да имуномодулаторну улогу имају и хормони: 
глиокортикоиди, кортизол, DHEAS и DHЕА, и то се огледа у њиховој способности 
да модулишу продукцију цитокина (7).

Нека истраживања су доказала имуномодулаторне ефекте (редукција 
продуковања цитокина и експресије ICAM-1) дексаметазона и еритромицина на 
инфламацију дисајних путева изазвану риновирусимa (8).
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Интерферони спадају у групу протеина који регулишу имуни одговор и утичу 
на раст ћелија (интерферон: алфа, бета и гама).  

Интерферони остварују своје дејство тако што у рибозомима ћелије 
домаћина индукују продукцију ензима који инхибирају транслацију вирусне 
информационе RNK у вирусне протеине и тако заустављају умножавање вируса. 
Интерферони се везују за специфичне рецепторе на мембрани ћелије, за које се 
претпоставља да су вероватно ганглиозиди. In vitro, они инхибирају репликацију 
великог броја вируса. IFNγ-2а употребљава  се у терапији инфекција изазваних 
вирусом хепатитиса Б и Kaposhi саркома (у склопу AIDS-а). IFNγ-2б употребљава 
се код инфекција изазваних хепатитисом Ц. Постоје извештаји који указују да 
интерферони могу спречити реактивацију herpes simplex вируса након ресекције 
корена тригеминалног неурона, као и да могу спречити ширење herpes zostera код 
пацијената оболелих од канцера.  

Интерферон гама има снажно антипролиферативно и антивирусно дејство, 
али је и најмоћнији активатор макрофага и стимулатор реакција типа касне 
преосетљивости (хроничне инфламације). IFNsymβ повећава експресију молекула 
ГХК класе II на APC (макрофагима, дендритичним ћелијама, Б лимфоцитима и 
de novo аберантну експресију молекула ГХК на ћелијама васкуларног ендотела, 
фибробластима, хондроцитима). Како је IFNγ најважнији цитокин порекла Th 1 
ћелија, сматра се да има значаја у патогенези инфламаторних болести или реакција 
преко регулаторних цитокина (9).

Хронична активација имунског система у вирусној инфекцији условљава 
хроничну инфламацију са продукцијом проинфламаторних цитокина (TNFβ, 
IL-6, IFNγ) па антиинфламаторна терапија са циљем да се успостави контрола 
инфламације има посебно место у терапији. 

Превенција вирусних инфекција заслужује посебну пажњу, пре свега зато што 
је микрооколина значајна за активност вируса. Нарушавање хомеостазе имуног  
система (исхрана, квалитет живота) ствара услове за реактивацију вируса. 

Истраживања су показала да стрес може да модулише имуни одговор и да 
доприноси реактивацији herpes simplex вируса. Продукција одређених медијатора 
као што су простагландини, гликокортикоиди, епинефрин, IL-6, cAMP, представља 
ефекторе за реактивацију HSV и рекуренту болест. Уочено је да медијатори акутног 
и хроничног стреса ремете имуни одговор домаћина и тако представљају тригере 
вирусне инфекције тј. њене реактивације (10). 
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13. 1   ПОРЕМЕЋАЈИ МОНОЦИТА И 
МАКРОФАГА: МОНОЦИТОЗА И 
МОНОЦИТОПEНИЈА

Нада Константинидис
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад

Моноцити и макрофаги су ћелије мононуклеарно-макрофагног или моно-
нуклеарно-фагоцитног система и представљају једну од централних компо-
ненти имунског система, учествујући у имунолошкој одбрани, инфламацији и 
ткивној модулацији. Ово постижу путем фагоцотозе, антигенске презентације и 
продукције цитокина.

Моноцит је једина ћелија моноцито-макрофагне лозе која се може нормално 
наћи у периферној крви. Настаје у коштаној сржи, делећи истог бипотентног про-
генитора, односно опредељену матичну ћелију са гранулоцитима. Под утицајем 
пептидних хормона, интерлеукина 3 (IL-3), гранулоцитно-макрофагног фактора 
стимулације колонија (GM-CSF) и макрофагног фактора стимулације колонија 
(M-CSF), ћелије се диференцирају у монобласте, затим у промоноците и као моно-
цити улазе у крв.

У прве 2 недеље живота, просечан апсолутни број моноцита је око 1000 на 
микролитар (1х109/L), након чега се апсолутни број смањује до средње апсолутне 
вредности од 400 на микролитар у одраслом добу. Од укупног броја леукоцита, 
моноцити чине око 4% (1–9%) (1, 2).

Моноцити су хетерогена група ћелија, а две основне подгрупе моноцита су: 
класични CD14+ моноцити (чине 90% моноцита) и проинфламаторни CD14+CD16+ 
моноцити. Ова друга подгрупа се карактерише високим нивоом продукције 
проинфламаторних цитокина и потенцијалом за развој у потентне дендритичне 
ћелије (3, 4).

Моноцити у периферној крви циркулишу 20–40 сати, а потом прелазе у ткива, 
где сазревају,  односно трансформишу се у макрофаге.

Макрофаги су хетерогене ћелије јер развијају фенотипске каркатеристике 
ткива домаћина (Купферове ћелије јетре, ћелије микроглије у мозгу, макрофаги у 
плућним алвеолама или остеокласти у кости).
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Моноцити и макрофаги  су секреторно активне ћелије, са способношћу 
секретовања више од 100 супстанци, тако да продукују велики панел цитокина и 
хормона који регулишу пролиферацију и функцију других ћелија које учествују 
у имунском одговору, инфламацији и хематопоези. Такође имају способност 
секреције компоненти комплементне каскаде и фактора коагулације.

Моноцитоза и моноцитопенија

    Моноцитозом се сматра повећање апсолутног броја моноцита преко 800 на 
микролитар (0,8 х 109/L). На табели 1 приказане су болести и стања удружена са 
моноцитозом (1).

Табела 1. – Болести и стања удружена са моноцитозом   

Хематолошке болести Запаљенске и имунолошке болести

Болести матичне ћелиј Болести везивног ткива                                              
  Мијелодиспластични синдроми Реуматоидни артритис
  Акутна нелимфобластна леукемија Системски лупус
– Мијелобластна Миозитис
– Мијеломонобластна Полиартеритис нодоза
Хронична гранулоцитна леукемија Гастроинтестиналне болести
Полицитемија вера Цироза јетре
 Хронична инфламаторна болест црева
Лимфоидни тумори                                    
 Саркоидоза
  Лимфоми                                                    
 Инфекције
 Варичела-Зостер
Имуна хемолизна анемија Цитомегаловирусне инфекције
 Туберкулоза
Имунотромбоцитопенијска пурпура Субакутни бактеријски ендокардитис
                                                                       
 Малигнитети Нехематолошки малигнитети
Хронична неутропенија Метастатски карцином колона
  Саркоми меких ткива
Постспленектомијска стања                    

Примена хормона раста (M-CSF, GM-CSF) 
                                                                        
 Друге болести и стања
 Тровање тетрахлоретаном
 Примена глукокортикоида
 Инфаркт миокарда
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Моноцитоза се јавља најчешће у хематолошким болестима (које чине око 50% 
свих узрока моноцитозе) а посебно у  мијелодисплазним синдромима, у којима 
је повишен апсолутни број моноцита редован налаз у око четвртине болесника. 
Болести везивног ткива су у око 10% случајева удружене са моноцитозом. У око 
8% случајева, моноцитоза у основи има неки од нехематолошких малигнитета, 
тако да се у сваком случају моноцитозe мора разматрати и могућност постојања 
малигнитета.

Мада се моноцитопенија може јавити у било којој болести матичне ћелије 
крви, снижење апсолутног броја моноцита је константан налаз у апластичној 
анемији. У леукемији власастих ћелија (hairy cell leukemia), може бити кључни 
дијагностички налаз. Пролазно снижење апсолутног броја моноцита региструје 
се током хемодијализе, са тенденцијом нормализације неколико сати од завршетка 
процедуре.

Клинички значајна, изолована моноцитопенија постоји код болесника који 
су на дуготрајној терапији кортикостероидима. Ови лекови инхибирају одговор 
моноцита на чиниоце хемотаксе, као и бактерицидну и фунгицидну активност 
моноцита, тако да је моноцитопенија током  лечења кортикостероидима главни 
разлог велике склоности болесника ка инфекцијама.
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13. 2   ХИСТИОЦИТОЗА 
ЛАНГЕРХАНСОВИХ ЋЕЛИЈА

Гордана Костић
Дечја клиника Клиничког центра, Ниш

Хистиоцитоза Лангерхансових ћелија, (енгл. Langerhans cell histiocytosis –LCH), је 
ретка болест деце и одраслих која настаје клоналном акумулацијом и пролиферацијом 
патолошких Лангерхансових ћелија, које потичу из коштане сржи.

LCH обухвата велики број клиничких презентација које су раније описиване 
као хистиоцитоза Х. Нови назив болести обухвата сва три ентитета: еозинофилни 
гранулом, Ханд-Шилер-Кристијанов синдром, Летерер-Сивеова болест (1).

Наводи се учесталост од  3-7 на 1 000 000 становника. Може се јавити у сваком 
животном добу, али је ипак најћешћа у дечијем узрасту до 9. године. Учесталост је 
два пута већа  код мушке деце, два пута чешће него код девојчица (2).

Патогенеза LCH је недовољно позната. Ток болести варира од реактивне, са-
моизлечиве болести до неопластичног процеса. Многи аутори заступају хипотезу 
да болест настаје активацијом нормалних Лангерхансових ћалија, односно да је 
у питању реактивни процес. Сматра се да болест настаје као реакција имуног си-
стема на спољашњи стимулус.

Идентификација Лангерхансових ћелија  je патогномоничан ћелијски налаз. Ове 
дендритичне ћелије имају специфичне биохемијске и фенотипске карактеристике. 
Показују високу позитивност у току бојења лецитином и фитохемаглутинином, 
изражени су рецептори за гама интерферон, имају малу способност активације Т 
лимфоцита. Велика је експресија цитокина, интерлеукина 1 и простагландина Е2, а 
електронско-микроскопски се уочавају Бирбекове грануле (3).

Ензимске хистохемијске студије показују јаку експресију протеина С-100. 
Ове ћелије припадају класи 2 ГХК. У in vitro условима, стимулацијом помоћу 
CD40 моноклоналних антитела, ове ћелије поново имају способност сазревања 
и стимулације Т лимфоцита. Дакле, ћелије нису фиксиране у том иматурном 
стању.

Класична цитогенетика не показује абнормални кариотип. FISH методом 
није уочена хромозомска алтерација. Компаративна генска хибридизација 
налази хромозомске регионе који губе хетерозиготност, што сугерише на генску 
нестабилност, која се виђа у неоплазмама.
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Пацијенти могу имати различите симптоме и клиничке манифестације 
у зависности од локализације промена. На основу броја промена, разликују се 
унифокални или мултифокални облици болести. Такође се може говорити о 
хистиоцитози појединих ткива.

1. Хронична унифокална LCH (еозинофилни гранулом) класично се 
презентује као солитарна лезија, најчешће на калварији. Друга места коштаних 
промена укључују пршљенове, ребра, мандибулу, фемур, скапулу и илиум.

Лезије су обично асимптоматске, али понекад се јавља бол у костима и ме-
коткивна маса. Коштане промене могу се манифестовати као отитис медија са 
деструкцијом темпоралне и мастоидне кости. Губитак зуба је знак инфилтрације 
мандибуларне кости. Описују се спонтане фрактуре које су резултат остеолитич-
ких лезија дугих костију. Колапс вертебре може довести до спиналне компресије 
и неуролошких манифестација. Мукокутане промене са нодуларно-улцеративним 
лезијама налазе се у устима, перианално, перивулварно и ретроаурикуларно. Пул-
моналне лезије као једина манифестација јављају се код одраслих особа (4).

2. Класична мултифокална форма LCH /Hand-Shuller-Christian/ укључује 
инсипидни дијабетес, егзофталмус и коштане дефекте кранијума. Мултифокал-
не лезије могу захватити различите системе, укључујући јетру, слезину и лимфне 
нодусе. Трећина пацијената има мукокутане лезије, нодуле, улцерације, особито у 
устима, аксили и аногениталној регији.

3. Акутна дисеминована LCH је мултиоргански поремећај који се презентује 
анемијом, тромбоцитопенијом, плућном инфилтрацијом, кожним лезијама и 
увећањем лимфних нодуса, слезине и јетре.

4. Конгенитална спонтано излечива хистиоцитоза јавља се код неонатуса и 
манифестује се црвеним папулонодуларним променама на кожи поглавине, трупа 
и екстремитета. Јављају се хипо- и хиперпигментације (5).   

Клинички стадијуми зависе од дисфункције и захваћаности органа, као и 
узраста детета. У већини истраживања наводи се захваћеност једног органског 
система, до 65% случајева као најћешћа клиничка манифестација болести 
(6). Кости су најчешће место захваћено патолошким процесом, а унифокална 
захваћеност кости је заступљена са 19–36%. Мултифокална захваћеност костију 
је ређе заступљена и износи 12–20% (1).

Дијагностичке методе које омогућавају постављање дијагнозе приказане су у 
следећој табели:
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Табела. Дијагноза LCH

анамнеза
биохемијске анализе
коагулациони тест
рентгенограм плућа и скелета
сцинтиграфија
урин –тест оптерећења
биопсија коже и коштаних лезија
пункција коштане сржи
имунолошки тестови
cd4-cd8,cd1a,s-100
имуноглобулини
em-бирбекове грануле

Терапија

Међународне рандомизоване студије препоручују биопсију и киретажу 
солитарне коштане лезије, као једини терапијски третман. Радиотерапија, локална 
и системска примена стероида индиковане су код коштаних лезија необичне 
величине и локализације. За потпуну регенерацију кости потребно је најмање 6 
месеци. Локалне кожне промене третирају се локално стероидима или раствором 
нитроген мустарда, као и ултравиолетним зрачењем (6).

Инсипидни дијабетес је најчешћа манифестација захваћености централног 
нервног система патолошким процесом, а јавља се код 5-30%. У току лечења овог 
облика дијабетеса примењује се дезмопресин.

Код деце са мултифокалном захваћеношћу костију и мултисистемским об-
ликом болести примењује се полихемиотерапија према протоколима LCH II и 
LCH III. Терапијски третман преставља комбинацију цитотоксичних лекова и 
системских стероида. Савремено лечење мултисистемског облика подразумева 
примену винбластина, етопозида, меркаптопурина и кортикостероида уз прет-
ходну стратификацију пацијената. Код 80% болесника ова терапија обезбеђује 
петогодишње преживљавање (7).

Резистентни облици болести могу се лечити неким новим терапијским мода-
литетима, као што су примена циклоспорина А, антитимоцитног глобулина, 2- хло-
родеоксиаденозина, анти CD1-антитела, инхибитора цитокина и трансплантације 
коштане сржи.
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13.3   ХЕМОФАГОЦИТНА 
ЛИМФОХИСТИОЦИТОЗА

Драгана Јанић 
Универзитетска дечја клиника, Београд

Хемофагоцитна лимфохистиоцитоза (ХЛХ) је клинички синдром који 
се одликује тешким запаљењским процесом изазваним неконтролисаном 
пролиферацијом активираних лимфоцита и макрофага који луче велике количине 
проинфламаторних цитокина. У oснови ХЛХ лежи поремећај у регулацији 
имунског система. Хемофагоцитна лимфохистиоцитоза се може поделити на 
примарну ХЛХ, код које постоји јасно дефинисана мутација једног од неколико 
гена за које је утврђено да су укључени у етиопатогенезу овог обољења или се 
јавља на терену дефинисане примарне имунодефицијенције, и секундарну ХЛХ 
која може да прати читав низ патолошких стања. Синдром активације макрофага, 
који се јавља у склопу аутоимунских болести, сматра се засебним обликом ХЛХ 
(табела 1) (1).

 
Табела 1. Класификација хемофагоцитне лимфохистиоцитозе

Примарна (урођена) ХЛХ
Фамилијарна ХЛХ

 Дефект гена за перфорин
 Дефект гена за синтаксин 11
 Дефект гена за UNC13D
 Непознати генски дефект

ХЛХ на терену имунодефицијенције
 Чедијак-Хигашијев синдром тип 1
 Грисели синдром тип 2
 Лимфопролиферативни синдром везан за Х хромозом
Секундарна (стечена) ХЛХ

Егзогени агенси (инфективни микроорганизми, токсини)
 Хемофагоцитни синдром повезан са инфекцијом (енг. IAHS)

Ендогени продукти (оштећење ткива, метаболити)
Реуматска обољења

 Синдром активације макрофага
Малигна обољења
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Инциденција фамилијарне ХЛХ се процењује на око 1 на милион деце годишње, 
уз благу предоминацију мушког пола (2). Као генско обољење са рецесивним 
наслеђивањем, фамилијарна ХЛХ је нарочито честа у етничким групама са израженом 
ендогамијом. Код 70-80% деце са фамилијарном ХЛХ, болест се манифестује 
током прве године живота, а описани су и болесници са презентацијом у касној 
адолесценцији и раном одраслом добу. Секундарна (стечена) ХЛХ може да се јави 
у било ком узрасту и да отпочне након инфекције неким од мноштва инфективних 
узрочника (првенствено бројни вируси, али такође бактерије, праживотиње и 
гљивице). За секундарну ХЛХ која се јавља на терену инфекције, уобичајен је термин 
«хемофагоцитни синдром удружен са инфекцијом» (енгл. IAHS), премда је опрез 
при карактеризацији обољења нужан, будући да урођена ХЛХ може често да се први 
пут манифестује након инфекције (3).

Главне клиничке манифестације ХЛХ су повишена телесна температура дугог 
трајања и хепатоспленомегалија. Нешто ређе, присутни су лимфаденопатија, 
жутица, осип на кожи неспецифичног изгледа и едеми. Код приближно једне 
трећине пацијената постоје неуролошки знаци: епилептички напади, опистотонус 
или парезе кранијалних нерава. Тромбоцитопенија и анемија су најчешћи рани 
знаци ХЛХ, док се неутропенија на почетку болести јавља код половине пацијената. 
Једна четвртина има повишен укупан број леукоцита.

    Карактеристични лабораторијски налази обухватају повишену концентрацију 
триглицерида, феритина, трансаминаза, билирубина (претежно конјугованог) и 
лактат-дехидрогеназе, док је концентрација фибриногена снижена. Коштана срж 
је обично нормоцелуларна или хипоцелуларна. Хемофагоцитоза у коштаној сржи, 
упркос томе што је дала обољењу назив, није увек присутна, те њено одсуство не 
искључује дијагнозу.

Више од половине пацијената има повишену концентрацију протеина и/или 
присуство ћелија у цереброспиналној течности (4). Нивои проинфламаторних 
и других цитокина (интерферон γ, интерлеукин (ИЛ)-6, ИЛ-8, ИЛ-10, ИЛ-12, ИЛ-18, 
ТНФ, МИП-1α) у плазми су повишени. Ниво солубилног рецептора за ИЛ-2 
(CD25) повишен је током читавог тока болести, што чини овај молекул поузданим 
дијагностичким маркером (5).

Како код примарне, тако и код секундарне ХЛХ, функција НК ћелија и цитоток-
сичних Т лимфоцита је умањена, а тиме и отклањање антигена који представљају 
стимулус за активацију макрофага. На основу познатих функција гена укључених 
у развој фамилијарне ХЛХ, сматра се да је основни поремећај код ХЛХ на нивоу 
цитотоксичних гранула Т лимфоцита и НК ћелија. 
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Међународно усвојени дијагностички критеријуми за ХЛХ дати су у табели 
2. Веома је важно на време посумњати на постојање ХЛХ код сваког детета са 
повишеном температуром, спленомегалијом и цитопенијом нејасног узрока.

Главни циљ лечења је сузбијање хиперинфламације и, на тај начин, стишавање 
по живот опасних манифестација обољења. Користе се дексаметазон, циклоспорин 
А, интравенски дати имуноглобулини и етопозид. Код урођене ХЛХ, излечење је 
могуће једино трансплантацијом матичне ћелије хематопоезе. Данас се лечење 
спроводи на основу међународно усвојеног протокола ХЛХ-94. Трогодишње 
преживљавање износи 50–60% (6).

Табела 2. Дијагностички критеријуми за хемофагоцитну лимфохистиоцитозу.

1. Присуство обољења у породици / дефинисан генски дефект
2. Клинички и лабораторијски критеријуми (потребно 5/8)

Повишена температура
Спленомегалија
Цитопенија (најмање 2 крвне лозе)

 Хемоглобин <90 g/l (у прве 4 недеље <120 g/l)
 Тромбоцити <100 х109/l
 Неутрофили <1 х109/l
 Хипертриглицеридемија и/или хипофибриногенемија
 Триглицериди >3 mmol/l
 Фибриноген <1,5 g/l

Феритин >500 μg/l
sCD25 >2400 U/ml
Снижена или одсутна активност НК ћелија
Хемофагоцитоза у костној сржи, ЦСТ или лимфним чворовима 
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13.4   МОНОНУКЛЕОЗНИ СИНДРОМ – 
ИСТИНЕ И ЗАБЛУДЕ

Драгана Вујић
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије 
„др Вукан Чупић”, Београд

Мононуклеозни синдром (МС) је бенигно генерализовано обољење са 
спонтаним опоравком код већине болесника. По дефиницији је клинички и 
биолошки аналог класичне инфективне мононуклеозе (ИМ) изазване Epstein-
Barr-овим вирусом (ЕБВ). Код оболелих од МС јавља се повишена температура, 
фарингитис, лимфаденопатија и лимфомоноцитоза, а могу се јавити и 
спленомегалија и оспа. Мононуклеозни синдром може бити изазаван вирусима 
(цитомегаловирус – ЦМВ, хумани херпес вирус 6 – ХХВ-6, ХИВ, аденовирус, 
херпес-симплекс вирус 1 – ХСВ), протозоама (токсоплазма) и бактеријама 
(пиогени стрептокок). Неке инфективне и неинфективне болести, као што су: 
вирусни хепатитис, лептоспироза, бруцелоза, секундарни сифилис, болест због 
огреботине мачке, рубеола, колагене васкуларне болести, хематолошка обољења 
и реакције на лекове могу имитирати МС (1,2) (Табела 1).

  
Табела 1: Карактеристике инфективне мононуклеозе и мононуклеозног синдрома

узрочник стања/болести пропорцион. клиничка слика и дијагностички тест
  заступљеност  карактеристике
ЕБВ ИМ    50–90% болна ЛАП Моностикон тест
   крвављење на непцу антитела IgM, IgG на
   увећане тонзиле капсуларни антиген
   спленомегалија вируса
   чешће адолесценти
   и млађе одрасле особе
   бољи социоекономски статус
ЦМВ MС       5–7% аниктерични хепатитис анти ЦМВ IgM
   продужена фебрилност антиген pp65
   умерена цервикална  PCR
   ЛАП 
   контакт са децом     
  млађом од 2 године  
ХХВ-6 Roseola infantum         9% обострана антиХХВ-6 IgM, IgG
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   безболна ЛАП PCR
ХСВ-1 Herpes labialis         6% гингивостоматитис култура бриса ждрела
   ексудати на директна    
 тонзилама  флуоресценција
      пролонгирана 
одинофагија
Аденовирус неспецифични        ≤1% клиничка слика  ензимски имуноесеј
  симптоми   слична ГАБХС  
куклтура бриса
  горњих респ.   конјуктивитис и  
ждрела или коњуктива
  путева    фарингитис 
 
  фарингитис   истовремено
  конјуктивитис
  температура
пнеумонија

ХИВ-1  АРС           ≤2% изненадна 
појава ELISA+WB
  АИДС    симптома 
 HIV-PVL
      који трају 2 
недеље
  болне мукокутане
  улцерације
  безболна ЛАП
  макуло, маулопапуларни
     екзантем
ТГ  токсоплазмоза   ≤3%  безболна, симетрична анти-токсоплазма IgM,
  ЛАП   IgG
  термични недовољно
  обрађено месо
  контакт са мачкама и псима
ГАБХС  фарингитис 3–4%     изненадна појава култура бриса
  реуматска 
грозница      симптома  ждрела
       
  тонзилофарингитис АСОТ
  болна цервикална ЛАП
  без органомегалије
  зима, рано пролеће

ЕБВ = Epstein-Barr-ов вирус  ЦМВ = цитомегаловирус   ХХВ-6 = хумани херпес вирус 6   
ХСВ-1 = херпес симплекс вирус тип 1   ГАБХС = група А бета хемолитички стрептокок
ТГ = токоплазма гонди   ИМ = инфективна мононуклеоза   МС = мононуклеозни синдром 
ЛАП = лимфадеопатија   WB = Western blot  PVL = plasma viral load
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Класична клиничка слика: фарингитис, повишена температура и лимфаденопа-
тија, описана је 1889. године као „жлездана грозница”, а 1920. године је по први 
пут названа ИМ. Открићe Paul-a и Bunnell-a, 1932. године, да серум болесника са 
ИМ садржи хетерофилна антитела омогућило је израду теста који чини основу 
серолошке дијагнозе ИМ.  Епштајн-Баров вирус, као узрочник ИМ, откривен је 
1968. године (2).

Епштајн-Баров вирус је лимфотропни херпес вирус. Сматра се да је више од 
90% одраслих особа у свету инфицирано ЕБВ. Као и сви херпес вируси, ЕБВ остаје 
у оргaнизму домаћина читавог живота. Примарно инфицира Б лимфоците, али и 
Т и НК ћелије. Инфекција ЕБВ-ом је код већине обично бенигна. Данас је добро 
позната улога ЕБВ у настанку малигних обољења, као што су назофарингеални 
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карцином, Burkitt-ов лимфом, Hodgkin-ов лимфом, лимфопролиферативне 
болести после трансплантације и лејомиосарком код болесника са стеченом 
имунодефицијенцијом (AIDS). Системске лимфопролиферативне болести: 
хемофагоцитна лимфохистиоцитоза удружена са ЕБВ, хронична активна ЕБВ 
инфекција, фулминантна ИМ и ЕБВ+ лимфом удружен са хемофагоцитним 
синдромом настају због инфекције Т и НК ћелија. Значајан је фактор ризика за 
настанак мултипле склерозе (3-6).

Примарна инфекција ЦМВ је обично асимптоматска или иде под сликом МС, 
коју клинички није могуће разликовати од ИМ. Код инфекције изазване ЦМВ,  
гушобоља, слабост, степен лимфаденопатије, црвенило ждрела и спленомегалија 
су мање изражени него после инфекције ЕБВ. Код 92% болесника региструје 
се пораст трансаминаза. За дефинитивно постављање дијагнозе неопходно је 
одредити титар анти-ЦМВ антитела класе IgM (2).

Алгоритам дијагнозе инфективне мононуклеозе и мононуклеозног синдрома 
приказан је на схеми 1.

Схема 1: Алгоритам дијагнозе инфективне мононуклеозе и мононуклеозног 
синдрома
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14.1   КОНГЕНИТАЛНИ УЗРОЦИ 
ИНСУФИЦИЈЕНЦИЈЕ КОРЕ 
НАДБУБРЕЖНИХ ЖЛЕЗДА

Саша Живић 
Дечја клиника КЦ Ниш

Конгенитална адренална инсуфицијенција може бити последица: 
1. конгениталне адреналне хиперплазије,
2. конгениталне адреналне хипоплазије/аплазије или
3. метаболичког оштећења (1). 
С oбзиром на учесталост конгениталне адреналне хиперплазије (посебно 

неких њених форми), ова група поремећаја се с правом сматра суштинским 
синонимом одреднице „конгенитална инсуфицијенција надбубрежних жлезда“.

Конгенитална адренална хиперплазија (КАХ)

КАХ обухвата групу генетских поремећаја који се наслеђују аутозомно-
рецесивно, са делимичним или потпуним недостатком једног од пет ензима 
неопходних у ланцу биосинтезе хормона коре надбубрежне жлезде, односно у 
превођењу холестерола у кортизол:

1. 21-хидроксилазе
2. 11β-хидроксилазе
3. 3 β-хидроксистероид дехидрогеназе
4. 17α-хидроксилазе
5. 20,22-дезмолазе – конгенитална липоидна адренална хиперплазија.

ХОЛЕСТЕРОЛ

ПРЕГНЕНОЛОН 17α-OH-ПРЕГНЕНОЛОН ДХЕА (Δ5)

ПРОГЕСТЕРОН 17α-OH-ПРОГЕСТЕРОН АНДРОСТЕНДИОН (Δ4)

11-ДЕОКСИ КОРТИКОСТЕРОН 11-ДЕОКСИКОРТИЗОЛ ТЕСТОСТЕРОН

АЛДОСТЕРОН КОРТИЗОН
холестерол-дезмолаза   17α-хидроксилаза  17,20-лиаза
3β-хидроксистероид дехидрогеназа  21-хидроксилаза
17β- хидроксистероид дехидрогеназа   11β- хидроксилаза
18- хидроксилаза  17β-OH дехидрогеназа



Ендокринологија

286

Осим КАХ узроковане недостатком 21-хидроксилазе чија је учесталост 90%-
95% те дефекта 11β-хидроксилазе („хипертензивна форма КАХ“) са учесталошћу 
5%-8%, све остале форме због ниске учесталости имају миноран клинички значај 
(1).

Недостатак 21-хидроксилазе

Ензим 21-хидроксилаза из породице цитохрома P450c21 кључни је у процесу 
превођења прогестерона у 11-деоксикортикостерон (прекурзор алдостерона) и 17-OH 
прогестерона у 11-деоксикортизол (прекурзора кортизола), дакле у стварању и глико- и 
минералокортикоида.

Код болесника са дефицијенцијом 21-хидроксилаза (21-ОH) услед недовољне 
продукције кортизола долази до повећаног лучења кортикотропин-рилизинг 
хормона (CRH) и ACTH који проузрокује хиперплазију коре надбубрега са 
нагомилавањем прекурзора проксимално од ензимског блока, примарно 17-ОH 
прогестерона, али и 17-ОH прегненолона. Оба прекурзора ензими 17,20-липазе 
преводе у ДХЕА и андростендион, а даље у тестостерон. Овакав вишак андрогена 
може бити разлог  за настанак хермафродитних гениталија у новорођених девојчица 
и убрзаног постнаталног раста у оба пола. Пратећа дефицијенција алдостерона 
разлог је настанка синдрома губитка соли, с развојем хиповолемије и шока (2).

Генетика
Постоје два гена који контролишу активност 21-ОH, односно цитохрома 

P450c21, а који се обележавају као CYP21P– такозвани „псеудоген” и CYP21– прави 
ген (3). Оба CYP гена се налазе на кратком краку шестог хромозома, у региону 
израженог ХЛА полиморфизма, непосредно иза гена фракција комплемента C4а и 
C4b и имају 98% нуклеотидне сличности (4). Међутим, псеудоген CYP21P поседује 
неколико мутација које га чине неактивним и онемогућавају му да индукује синтезу 
протеина. Ако се те мутације пренесу на CYP21 ген могу бити штетне јер га тиме 
инактивирају. Огромна већина дефекта 21-хидроксилазе настаје рекомбинацијом 
правог и псеудогена (CYP21 и CYP21P) и то или погрешним спаривањам 
хомологих хромозома за време митозе – „генском конверзијом”, односно преносом 
штетних „поинт“ мутација са псеудогена CYP21P на CYP21 (у 75%) или мејозном 
рекомбинацијом 3’-краја CYP21P, гена C4b са којом се претходни граничи и 5’-
краја CYP21 („кросинг-овер“) када се ствара нови химерични псеудоген без 
активности (у преко 20%).
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Клиничка слика
Такозвана класична форма КАХ може се јавити у два облика: у око 75% 

случајева постоји тешки облик дефекта у синтези алдостерона („облик са 
губитком соли”), а у 25% случајева готово нормална синтеза алдостерона са 
хиперпродукцијом андрогена („једноставни вирилизујући облик”). Како је за 
нормалну минералокортикоидну функцију потребна само минимална активност 
21-ОH, облик са губитком соли представља најтежу форму ове болести. Генерално, 
учесталост класичне форме КАХ процењена је 1 на 15000 рођених.

Некласична форма КАХ подразумева или асимптоматске облике или оне који су 
удружени са постнаталним знацима андрогеног ексцеса. У популацији белаца учесталост 
овог облика је 1:500, мада је ендемски веома учестао у Јевреја и Словена (3).

Клиничка слика класичне форме
Може се јавити као једноставна вирилизујућа форма или форма са губитком 

соли (која, такође, подразумева и вирилизацију). Није могуће клинички разликовати 
ове две форме на основу степена вирилизације (4). Стога и минимална вирилизација 
новорођенчета са дефектом 21-ОH обавезује на трагање за потенцијално 
угрожавајућим синдромом губитка соли!

Мада се са класичном формом КАХ дете рађа, обично се препозна само код 
женског пола – Због дуготрајне системске интраутерине изложености високим 
нивоима адреналних андрогена постоји јасна вирилизација женских гениталија, 
која се по Прадеру квантификује у пет степени. Клиторис је увек хипертрофичан 
(први степен), велике усне делом спојене, отвор уретре и вагине нераздвојен – 
„урогенитални синус“ (најчешћи, четврти степен), да би се код екстремних 
вирилизација уретра отварала на врху хипертофичног клиториса – феномен 
„пенилне уретре” (пети, најтежи степен). С обзиром да постоји нормална 
консталација полних хромозома (XX) и нормалне унутрашње гениталије 
(оваријуми, тубе, утерус), ова форма КАХ представља типичан пример женског 
псеудохермафродитизма. Напротив, у дечака не постоје јасни знаци сувишка 
андрогена – дужина фалуса је некада изнад 95. перцентила за гестациону зрелост, 
тестиси могу бити мањи и тврђи, а скротуми хиперпигментисани.

Тежи недостатак активности 21-ОH у облику са губитком соли доводи до 
нагомилавања прекурзора проксимално од места блока, прогестерона и 17-ОH 
прогестерона. Оба ова метаболита су и минералокортикоидни антагонисти, што 
додатно отежава степен дефицита алдостерона. Услед недостатка алдостерона постоји 
повећана екскреција натријума са пасивним губитком хлора и воде – дехидрација и 
хиповолемија су заштитни знаци овог синдрома. Деца учестало мокре, хипотензивна 
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су, адинамична и заморена. Врло често постоје абдоминалне колике, повраћање и 
пролив, уз отежано напредовање или губитак у телесној маси. Због немогућности 
екскреције калијума постоји хиперкалијемија са метаболичком ацидозом, уз 
карактеристичне поремећаје срчаног ритма и замарање. Недостатак хидрокортизона 
води у пролонгиране хипогликемије које витално угрожавају одојче. Дефицијенција 
кортизола у ових пацијената доприноси слабљењу срчане функције, слабом 
васкуларном одговору на катехоламине и смањењу нивоа гломеруларне филтрације 
што даље погоршава стање дехидрације и уводи у стање шока (5).

У деце која су нелечена или неадекватно лечена дуготрајна изложеност 
високим нивоима полних хормона убрзава соматски раст, али убрзава и скелетно 
сазревање и фузију епифиза дугих костију. Веома рано може доћи до развоја 
аксиларне и пубичне длакавости, док се увећање клиториса може наставити кроз 
цело детињство. Раст дојки у правилу је врло слаб. Код дечака констелација „велики 
пенис, мали тестиси” постаје све очигледнија па овај облик КАХ представља 
чест разлог лажног превременог пубертета. Због убрзања коштаног сазревања 
лонгитудинални раст је лимитиран –просечна адултна висина пацијената са 
класичном формом КАХ је испод 1,4 СД за одговарајући пол. Сви, и „недовољно“ 
и „превише“ лечени у ризику су да буду ниског раста (4).

Клиничка слика некласичне форме (касна форма КАХ)
У овој форми умерена ензимска дефицијенција не условљава вирилизацију на 

рођењу и манифестује се постнатално. Пацијенти са некласичним 21-ОH дефектом 
не само да продукују нормалне количине алдостерона већ и хидрокортизона, али 
по цену веће стимулације са CRH и ACTH  и благе до умерене хиперпродукције 
андрогена. 

Спектар клиничких знакова хиперандрогенемије може бити јако варијабилан – у 
неких се никада и не појаве (1). Некласични КАХ остаје један од водећих разлога нижег 
адултног раста у мушкараца и карактеристичне мушке ћелавости. Олигоспермија 
и инфертилитет ретко се откривају. Хирзутизам остаје далеко најчешћи симптом 
овог облика КАХ – јавља се у око 60% „симптоматских“ жена. У око 50% јавља се 
олигоменореја, у око 30% рефрактарне акне, а у мањем проценту себореја и ћелавост 
по мушком типу – стога се овај облик КАХ може презентовати и као полицистични 
оваријални синдром.

Дијагноза и скрининг
Дијагноза овог комплексног синдрома може бити правовремена и једноставна, 

посебно у класичном облику КАХ са јасном вирилизацијом женског детета, не 
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ретко закаснела или чак погрешна (код дечака који губе со), а некада готово и 
немогућа (код хетерозигота са некласичном формом КАХ) (6).

У пракси се дијагноза потврђује одређивањем нивоа прекурзора који се 
нагомилава проксимално од места ензимског блока – 17-ОH прогестерона (17-ОHP). 
У класичној форми 17-ОHP повећан је и базално, у некласичној ниво 17-ОHP базално 
је обично нормалан али постоји његово значајно повећање у току ACTH стимулације 
(„ACTH теста“), док код хетерозигота постоји само незнатно повећање 17-ОHP у 
току ACTH теста и то не код свих носилаца. Док је нормални базални ниво 17-ОHP 
испод 1ng/ml (3нмол/л), у класичној форми КАХ он је и 100 пута већи: прелази 100 
ng/ml односно 300 nmol/l! 

Стандард у диференцирању дефекта 21-ОH је стимулациони тест помоћу ACTH. 
Изводи се и.в. давањем 0,25mg синтетског ACTH на 1,73м2 површине и мерењем 
нивоа 17-ОHP базално и 60 минута након стимулације. Стимулисане вредности 17-
ОHP изнад 100 ng/ml указују на класичну форму КАХ, оне између 15 и 100 ng/ml на 
некласичну, а вредности испод 15 ng/ml или сугеришу хетерозиготе (3-15 ng/ml) или 
се могу тумачити као нормални (испод 3 ng/ml).

Скрининг новорођене деце на КАХ одређивањем нивоа 17-ОHP из суве капи 
крви минимизоваће кашњење у дијагнози, посебно у мушке деце.

Свака дијагноза КАХ постављена одређивањем хормона мора бити потврђена 
генетским тестирањем CYP21 гена. Пренатална дијагностика се спроводи са 
циљем превенције интраутерине вирилизације женског плода и то у оним 
породицама где КАХ већ постоји. Рана дијагностика врши се у 9. недељи гестације 
биопсијом хорионских чупица и анализом CYP21 гена, а касна (након 14. недеље) 
амниоцентезом и мерењем нивоа 17-ОHP у амнионској течности.

Терапија и пренатална терапија
Основ терапије класичних облика КАХ представља дуготрајна терапија 

гликокортикоидима чиме се спречава ексцесивна стимулација са CRH и ACTH, а 
тиме и хиперпродукција андрогена (7). У деце је лек избора хидрокортизон са дозама 
одржавања од 10 до 20 mg/m2 подељено у три дневне дозе, при чему вечерња ваља 
бити највећа У периодима акутног погоршања КАХ („адренална криза“) доза се може 
повећати и до 100 mg/m2. Терапија преднизолоном у дози 5-7,5 mg дневно (у две дозе) 
или дексаметазона у дози 0,25–0,5 mg (некада чак у једној дози) резервисана је само 
за старије адолесценте и адулте.

Третман није индикован у асимптомских или олигосимптомских болесника 
са некласичним обликом дефекта 21-хидроксилазе, с обзиром да ће потенцијални 
штетни далеко надмашити могуће повољне ефекте овакве терапије. Ефикасност 
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терапије процењује се на основу мерења нивоа 17-ОHP и андростендиона, као и на 
основу процене брзине коштаног сазревања и линеарног раста. Потребно је пронаћи 
ону најнижу дозу гликокортикоида која адекватно супримира вишак андрогена и у 
исто време омогућава оптимални раст и развој, а то су у правилу оне које одржавају 
ниво 17-ОHP испод 10 ng/ml.

У деце која су „губиоци соли“ захтева се и надокнада минералокортикоида. 
Обично се ординира флудрокортизон у дневној дози од 0,05-0,3 mg (Флоринеф, тбл. 
а 0,1 mg), праћено суплементацијом 1-3 грама (17–51 mmol) натријум-хлорида. 

Пренатални третман трудница са женским плодом спроводи се оралним 
дексаметазоном у дози од 20 μg/kg/дан у три дневне дозе (8). За превенцију 
гениталне вирилизације потребно је почети са терапијом доста рано и то пре 9. 
недеље гестације.

Конгенитална адренална аплазија и хипоплазија
Конгенитална адренална аплазија је последица ембрионалних поремећаја 

у развоју надбубрежних жлезда у току феталног живота. Симптоми аплазије 
надбубрега манифестују се убрзо по рођењу сликом која јако подсећа на слику 
септикемије или интракранијалне хеморагије. Дијагноза се, на жалост, чешће 
поставља аутопсијом него клинички.

X-везана конгенитална адренална хипоплазија је проузрокована мутацијом 
гена за важан транскрипциони фактор који се означава као DAX-1 и има главну 
улогу у диференцијацији феталних ћелија како према адреналној жлезди, тако и 
према гонадама. Знаци тешке адреналне инсуфицијенције јављају се још на рођењу. 
Постоји ментална ретардација. С обзиром на локацијску повезаност DAX-1 гена 
са другим генима на X хромозому, адренална хипоплазија често је удружена и са 
Дишеновом мускуларном дистрофијом и дефицијенцијом глицерол-киназе. 

СФ-1 хипоплазија последица је мутације гена СФ-1 (фактора стероидогенезе) 
транскрипционог фактора важног у регулацији активности ензима из породице 
цитохрома P450, неопходних у процесу синтезе адреналних и гонадалних 
стероида. Манифестује се знацима теже адреналне инсуфицијенције комбиноване 
са поремећајима полне диференцијације.

Метаболичко оштећење надбубрежних жлезди
Подразумева групу урођених поремећаја адреналне функције који 

настају као последица абнормалности у метаболизму липида, а манифестују 
се инсуфицијентном продукцијом адреналних и гонадалних стероида и 
неуродегенеративним поремећајима (4). Типичaн представник је Шилдерова 
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болест о којој ће бити речи у поглављу о стеченим поремећајима. Целвегеров синдром 
се наслеђује аутозомно рецесивно и такође представља пероксизомску болест – 
овог пута као последица абнормалне биогенезе значајно је смањен њихов број. Уз 
адреналну инсуфицијенцију постоји тешко церебро-хепато-ренално оштећење.
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14.2   СТЕЧЕНИ УЗРОЦИ 
ИНСУФИЦИЈЕНЦИЈЕ КОРЕ 
НАДБУБРЕЖНИХ ЖЛЕЗДА

Драган Здравковић
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије 
„Др Вукан Чупић“, Београд

Болести и поремећаји који доводе до инсуфицијенције коре надбубрежних 
жлезда у детињству и адолесценцији су релативно мале учесталости. Знаци и 
симптоми су недовољно специфични што отежава препознавање болести у њеном 
раном току. Отуда, адренална инсуфицијенција не ретко протиче као непрепозната 
све до тренутка кризе која угрожава живот или проузрокује смртни исход. Поред 
тога, адренална криза настаје и код деце са знаном примарном или секундарном 
адреналном инсуфицијенцијом током интеркурентних болести, повреда или 
хируршких интервенција, пре свега због непредузимања неопходног повећавања 
дозе хидрокортизона. (1, 2).

Етиологија адреналне инсуфицијенције

Стечена адренална инсуфицијенција се дели на примарну и секундарну 
која настаје услед хипоталамусне, односно хипофизне инсуфицијенције или 
супресије коре надбубрежних жлезда проузроковане супрафизиолошким дозама 
глукокортикоида (3).

Секундарна адренална инсуфицијенције је последица развојних аномалија 
хипоталамусно-хипофизне осовине евидентних на магнетској резонанцији, 
тумора, инфилтративних болести (хистиоцитиза X), зрачења лобање или повреда 
главе (1). Обично се испољава удружено с недостацима других хормона хипофизе, 
односно застојем у расту, касним пубертетом, секундарним хипотироидизмом или 
дијабетесом инсипидусом (4).

У свету уопште и у свим животним добима најчешћи узрок акутне адреналне 
инсуфицијенције је нагло, односно брзо прекидање терапије глукокортикоидима 
који се у супрафизиолошким дозама широко користе у лечењу различитих болести 
(јатрогена адренокортикална инсуфицијенција). Процењује се да глобална 
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преваленција адреналне супресије индуковане глукокортикоидима износи 150-280 
на милион људи у популацији (3). Један од најчешћих узрока је нередовност терапије, 
односно изостављање хидрокортизона (или другог глукокортикоидног лека) код 
болесника с хроничном адреналном инсуфицијенцијом (3). Глукокортикоиди у 
супрафизиолошким дозама могу довести до супресије хипоталамо-хипофизно-
адреналне осовине примењени орално, интрамускуларно, интраназално, 
инхалацијом, трансдермално или интраорбитално. Чак и терапија релативно 
кратког трајања од две недеље може проузроковати транзиторну супресију 
ендогене продукције кортизола (3, 5). Продужена терапија може резултовати 
супресијом трајања 6 до 9 месеци (3). Код 2900 деце после дуготрајне примене 
инхалационих глукокортикоида добијен је податак да су 23 детета развила акутну 
хипогликемију (6). Већина је примала више од 500 μg флутиказона дневно.

Примарна адренална инсуфицијенција најчешће је последица аутоимунског 
обољења, било да се испољава као изолована Адисонова (Addison) болест (40% 
болесника) или у склопу синдрома аутоимунске полиендокринопатије – АПС 
(60% болесника). АПС типа 1, који се назива и аутоимунска полиендокринопатија-
кандидијаза-ектодермна дистрофија (APECED) и почиње у раном детињству, 
најчешће обухвата адреналну инсуфицијенцију, хипопаратироидизам и хроничну 
мукокутану кандидијазу, а појединачни болесници имају алопецију, хронични 
активни хепатитис, витилиго, атрофични гастритис, пернициозну анемију, 
малапсорпцију и гонадну инсуфицијенцију (1, 2, 7, 8). APECED је проузрокован 
мутацијама аутоимунског регулаторног гена (АIRE) (1,2) и наслеђује се аутозомно 
рецесивно. АПС типа 2, који се испољава у касном детињству и код одраслих, 
обухвата адреналну инсуфицијенцију, аутоимунску тироидну болест и тип 1 
дијабетеса мелитуса и наслеђује се аутозомно доминантно.

Код дечака у диференцијалној дијагнози треба узети у обзир X-везану 
адренолеукодистрофију проузроковану мутацијом ABCD1 гена који кодира 
синтезу мембране пероксизома (протеин адренолеукодистрофије – ALDP) што 
води до акумулације масних киселина с веома дугим ланцима (>24 угљеникова 
атома). Клиничка слика обухвата адреналну инсуфицијенцију и неуролошке 
поремећаје због демијелинизације беле масе мозга. Постоје два главна облика 
болести: церебрална адренолеукодистрофија (50% болесника с почетком у раном 
детињству и брзом прогресијом) и адреномијелонеуропатија (35% болесника с 
почетком у раном одраслом добу, спором прогресијом и демијелинизацијом 
ограниченом на кичмену мождину и периферне нерве) (1, 2). Такође код мушке 
деце, један од узрока је X-везана конгенитална адренална хипоплазија са 
хипогонадотропним хипогонадизмом проузрокована мутацијом гена DAX-1. 
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Код деце оба пола узрок може бити и фамилијарни недостатак глукокортикоида 
проузрокован мутацијама рецептора за ACTH, а када је удружен с ахaлазијом и 
алакримијом назива се троструки А синдром (синдром Allgroveove). Туберкулоза, 
друге инфекције – углавном гљивичне, синдром стечене имунодефицијенције 
(АИДС), хеморагија (фулминантна сепса), инфилтрација (хемохроматоза, 
саркоидоза) или лекови (кетоконазол, аминоглутетимид и други) су ретки узроци 
и углавном се налазе код одраслих (1, 2, 7, 8).

Клиничка слика и лабораторијска дијагностика

Симптоми акутне адреналне инсуфицијенције (кризе) су често неспецифични 
и обухватају малаксалост, хипотензију, измењено ментално функционисање, 
анорексију, повраћање, губитак у тежини, изотонску или хипонатријемијску 
дехидрацију, хипогликемију, хиперкалијемију, a код особа с примарном адреналном 
инсуфицијенцијом генерализовану хиперпигментацију (1, 2, 3). Акутна адренална 
инсуфицијенција може бити преципитована инфекцијом или повредом. Клиничка 
хипогликемија је много чешћа код млађе деце (3). Измењеност менталног стања 
се може појавити у било ком узрасту са или без хипогликемије (3). Болесници са 
хроничном адреналном инсуфицијенцијом се обично жале на хронични замор, 
губитак апетита, муку, повраћање, губитак тежине и рекурентне болове у трбуху 
(3).

Лабораторијски налази који буде сумњу и упућују на дијагнозу адреналне 
инсуфицијенције обухватају хипонатријемију, хиперкалијемију, хипогликемију, 
ниске концентрације кортизола, алдостерона и ДХЕА-С (1, 2, 3). Типичан 
хормонски налаз за примарну адреналну инсуфицијенцију је ниска концентрација 
кортизола праћена високом концентрацијом ACTH у серуму, док су у секундарној 
адреналној инсуфицијенцији ниске концентрације и кортизола и ACTH. 
Недостатак минералокортикоида се може потврдити налазом релативно ниске 
концентрације алдостерона праћеног хиперренинемијом. У случају да наведеним 
испитивањима није могуће поставити дијагнозу, предузима се стимулациони 
ACTH-тест ради процене степена пораста концентрације кортизола. Када се сумња 
на секундарну адреналну инсуфицијенцију препоручује се стимулациони тест с 
кортикотропним-рилизинг хормоном у току кога се симултано прати одговор 
ACTH и кортизола. Глукагонски тест је од користи у ситуацији када се сумња на 
истовремено постојање недостатка хормона раста (3).
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Лечење акутне адреналне кризе

Акутна адренална инсуфицијенција је стање које захтева ургентну терапију 
у циљу превенције кардиоваскуларног колапса и смртног исхода. Основне 
терапијске мере обухватају надокнаду волумена течности у циркулацији изотоним 
раствором натријум хлорида и глукозе као и хидрокортизон у дози неопходној  
организму у стању стреса. Препоручена доза хидрокортизона у стресу је 100–150 
mg/m2 од чега се половина даје одмах интравенски, а остатак подели у четири дозе 
које се дају у интервалима од шест сати. У случају недостатка хидрокортизона 
могу се у еквивалентној дози дати синтетски глукокортикоиди – упоредиве дозе у 
стресу за метилпреднизолон износе 10–15 mg/m2, а за дексаметазон 1,5–2 mg/m2 
(3). Захваљујући минералокортикоидној активности, хидрокортизон примењен у 
лечењу акутне адреналне кризе у великим дозама, обезбеђује и потребе организма 
за алдостероном (3).

После стабилизације стања болесника наставља се с оралном применом 
хидрокортизона у уобичајеној супституционој дози од 10–15 mg/m2 телесне 
површине (или његов еквивалентни синтетски стероид), као и флудрокортизон, 
који има снажно минералокортикоидно деловање, перорално 0,1–0,2 mg/дан (10). 
Новији подаци показују да је просечна дневна секреција кортизола код здравих 
особа у условима изван стреса 5,7 mg/m2 телесне површине (11) што је знатно 
мање од ранијих података (12 mg/m2/дан). Стога се сматра да се већина болесника с 
примарним и секундарним хипокортицизмом може сигурно лечити знатно мањим 
дозама хидрокортизона (15 mg2 телесне површине за децу, односно 15–20 mg 
дневно за одрасле особе) које треба поделити у две или три дозе у току дана (10).

Превенција акутне адреналне кризе

Секреција кортизола значајно расте у стањима стреса. Стога, сви болесници 
с адреналном инсуфицијенцијом (примарном или секундарном) треба да 
буду едуковани о неопходности повећања свакодневне дозе хидрокортизона у 
стресогеним ситуацијама. У стресу умереног интензитета као што су имунизација, 
некомпликоване вирусне инфекције и инфекције горњих дисајних путева са 
гушобољом, ринитисом, отитисом и умереним порастом телесне температуре 
уз добро опште стање детета свакодневна доза хидрокортизона треба да се 
удвостручи или утростручи током 24–48 часова и подели на 3–4 појединачне 
дозе током дана. Болести праћене високом температуром ≥380C, повраћањем, 
проливом, поспаношћу, повреде, веће опекотине и хируршке интервенције, 
опсежније стоматолошке интервенције захтевају примену већих доза хидрокорти-
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зона, односно 30–50 mg/m2 (3). Деца која током болести не подносе орални унос 
хране и течности треба да добију интрамускуларно хидрокортизон сукцинат 
у дози од 50 mg/m2 што ће покрити њихове потребе током наредних 6–8 сати 
(деловања хидрокортизон ацетата датог интрамускуларно траје дуже од деловања 
сукцината).

У случајевима тежег стреса, као што су хируршке интервенције у општој 
анестезији, сепса или теже повреде доза хидрокортизона се повећава на 100–150 
mg/m2/дан, даје се интравенски и дели на четири појединачне дозе које се дају у 
интервалима од шест сати. Хидрокортизон се даје парентерално у дози од 25–50 
mg/m2 30–60 минута пре увођења у анестезију, друга доза од 50 mg/m2 се даје у 
инфузији и дели на појединачне дозе сваких шест сати наредних 24 часа (3, 10).

У превенцији адреналне кризе код деце с хроничном адреналном инсуфиције-
нцијом кључни значај има едукација родитеља и болесника о потреби да стањима 
стреса сами повећају уобичајену дневну дозу хидрокортизона, поседовање писаног 
упутства о начину повећавања доза, оспособљавање за самосталну примену 
интрамускуларне инјекције хидрокортизона, могућност мерења концентрације 
шећера у крви (код мале деце склоне хипогликемијама), обезбеђивање напитака 
са шећером у току продужене физичке активности, континуирана едукација 
лекара примарне здравствене заштите и лекара хитне помоћи у препознавању 
симптома и знакова и адекватном третману акутне адреналне инсуфицијенције, 
као и познавање ризика за настанак адреналне кризе код болесника који су дуже 
од две недеље на фармаколошким дозама глукокортикоида (3).
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14.3   ХИПЕРФУНКЦИЈА И ТУМОРИ КОРЕ 
НАДБУБРЕЖНИХ ЖЛЕЗДА

Драган Катанић, Јован Влашки
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад

Хиперфункција надбубрежног кортекса се манифестује као Кушингов (Cus-
hing) синдром (30%), вирилизација (20%), комбинација претходна два стања (35%), 
феминизација (10%), прерани пубертет (3%) или Конов (Conn) синдром (2%)(1).

Кушингов синдром

Кушингов синдром подразумева хиперпродукцију кортизола, што може бити 
ACTH-зависно (хипофизни тумор или ектопична секреција ACTH) и ACTH-
независно (адренокортикални аденом или карцином) (2). Хипофизни тумор 
својим тропизмом даје увећање обе надбубрежне жлезде; примарни тумор једне 
надбубрежне жлезде (учесталост 90%) доводи до атрофије друге. У томе је значај 
ултрасонографије за иницијалну дијагностику.

Први знак хиперкортизолизма у дечјем узрасту је заустављање раста. Потом се 
јављају центрипетална гојазност (пауколики изглед), facies lunatа, плетора, „buff alo 
hump“, љубичасте стрије (колагенолиза), лако добијање модрица, акне, хирзутизам, 
остеопороза, слабост мишића и олигоменореја. Минералокортикоидни рецептори, 
због хомологе грађе, реагују и на плиму кортизола, што објашњава појаву 
конвергентне хипертензије. Емоционална лабилност може водити постепено до 
психозе, када је лек избора халоперидол.

Базофилни аденом хипофизе (Morbus Cushing)
Први лабораторијски знак хипофизног ACTH-тумора је поремећај 

циркадијанског ритма (одсуство поподневног пада ACTH и кортизола, а не пораст 
јутарњег ACTH и кортизола). Промене у крвној слици обухватају полиглобулију, 
леукоцитозу и лимфоцитопенију. Повећава се концентрација натријума, а пада 
ниво калијума уз консекутивну алкалозу. Глуконеогенезом се повећава гликемија 
и јавља се стероидни дијабетес. Cross laps (индикатор колагенолизе) вишеструко 
расте.
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Само болесници са ACTH-зависним Кушинговим синдромом могу 
имати придружену хиперпигментацију, због еквимоларне секреције мелано-
стимулирајућег хормона (MSH) у оквиру прогениторске молекуле POMC (про-
опио-меланокортин). McCune-Albrightov синдром обухвата спонтану активацију 
више ендокриних жлезда, те може укључити и хиперкортизолизам.

Микроаденоми не дају неуролошке манифестације. Уколико се, уместо 
аблације хипофизног аденома, изведе адреналектомија, микроаденом прелази 
постепено у макроаденом који даје компресивну симптоматологију (Нелсонов 
синдром), укључујући хиперпигментацију.

Чињеница да базофилни аденоми рецидивирају након транссфеноидалне 
аденомектомије, говори да хипоталамични CRF (кортикотрпин-рилизинг фактор) 
има етиолошки значај у њиховом формирању.

Ектопична секреција ACTH
Вилмсов (Wilms) тумор, карцином плућа и карцином панкреаса су најчешћи 

тумори с ектопичном секрецијом у деце (4). Вредности ектопичног ACTH крећу се 
све до 1.000 pg/ml (распон нормале: 9-52 pg/ml). Присутни су хиперпигментација 
и кахексија (не гојазност).

Адренокортикални аденом
Аденоми су чести и функционални су у 15% случајева, када је кортизолемија 

виших, а ACTH нижих вредности. За разлику од обичне гојазности (3), код 
Кушинговог синдрома су веће вредности 17-ОН-кортикостероида (>4,5 mg/m2) и 
слободног кортизола у урину (>60 g/m2).

Разликовање хиперплазије и аденома постиже се давањем 1 mg дексаметазона 
(15 mcg/kg) у поноћ. Механизмом повратне спреге, до јутра пада ACTH и кортизол 
буде нижи од 138 nmol/l (дексаметазон се лабораторијски не приказује као 
кортизол), чиме се искључује присуство и аутономија тумора. Примарна пигментна 
нодуларна адренокортикална болест (PPNAD) је такође ACTH-независно стање, 
које даје повремено повишене вредности кортизолемије. По потреби се изводе 
дуги дексаметазонски тест, CRH тест или узимање узорка кортизола из адреналне 
вене пре аденомектомије.

Адренокортикални карцином
Карциноми су ретки у дечјем узрасту, али су агресивни и инвазивни. Ризичне 

групе за адренокортикални карцином су девојчице узраста 5 година, жене око 50 
година (бимодална дистрибуција) и дечја популација јужног Бразила (5).
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Код неопластичног умножавања ендокриних ћелија, оне се обично поделе 
док нису довољно сазреле да би произвеле хормон, те су ендокрини карциноми, 
по правилу, дуго неми (налазе се као 14% инциденталома). Међутим, чак 60% 
адренокортикалних карцинома је функционално – продукују кортизол, а понекад 
и андрогене (ДХЕА, тестостерон) или естрогене. ACTH је снижен.

Терапија подразумева адреналектомију. Постоперативно су потребни 
кортикостероиди (хидрокортизон 8 mg/24h) због атрофије друге надбубрежне 
жлезде. Иноперабилни карциноми третирају се митотаном, инхибитором синтезе 
стероида; често је, потом, потребна супституциона терапија (флудрокортизон, 
хидрокортизон). Радиотерапија је слабо ефикасна.

Малигнитети надбубрежних жлезда се чешће јављају у оквиру  хемихипер-
трофије, конгениталне надбубрежне хиперплазије, конгениталних аномалија 
бубрега као и синдрома Li-Fraumenjeа, Gardnerа, Turcotа, Cowdena, Carneyevog 
kompleksa и Beckwith-Wiedemanna.

Метастатски адренокортикални тумори (карцином плућа и дојке, меланом) и 
стромални малигнитети су реткост.

Вирилизација

Вирилизација може бити једини почетни знак хиперфункције надбубрежног 
кортекса. Виђа се код конгениталне надбубрежне хиперплазије (комбинација 
хипокортицизма и хиперкортицизма) и тумора надбубрежног кортекса (6) 
који продукују ДХЕА (>1.000 mcg/dl) и тестостерон (>200 ng/dl), што је праћено 
акцелерацијом раста и коштане зрелости. Прва диференцијална дијагноза је тумор 
оваријума (аденобластом).

Кушингов синдром удружен са вирилизацијом

Тумори који захватају и зону фасцикулату и зону ретикуларис су у пракси 
најчешћи.

Феминизација

Надбубрежни кортекс нормално не синтетише естрогене. Тумори надбубрега 
који доводе до феминизације су веома ретки и скоро увек малигни. Извор 
естрогена је висока активност ароматазе (7) у тумору (конвертује андростенедион 
у естрогене). Откривају се поводом феминизације мушкарца (гинекомастија), 
ирегуларног вагиналног крварења код жена или прераног полног развоја 
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девојчица. Основу дијагностике чини налаз високих вредности естрадиола, уз 
искључење оваријалних тумора или уноса егзогених естрогена. КТ или НМР дају 
прецизнију слику у оквиру преоперативне припреме. Антиестроген тамоксифен 
је привремено терапијско решење.

Прерани пубертет

Продукција андрогена (конгенитална надбубрежна хиперплазија, тумори 
кортекса) или продукција естрогена (тумори кортекса) узрокује прерани 
полни развој. Када се хиперкортизолизам испољи у каснијем узрасту, може 
одложити пубертет или га зауставити (гликокортикоиди инхибирају синтезу 
гонадорелина).

Конов синдром (примарни хипералдостеронизам)

Разлог хиперпродукције алдостерона је хиперплазија или аденом зоне 
гломерулозе. Ретенција натријума доводи до хипертензије, а снижење калијума 
до алкалозе и мишићне слабости. Однос ренин/алдостерон је екстремно низак 
(<0,0005), алдостерон/ренин висок (>30). Спиронолактон или еплеренон 
примењују се код хиперплазије и преоперативне припреме за аденомектомију.
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15. 1   ИНОТРОПИ У  ПЕДИЈАТРИЈСКОЈ 
ИНТЕНЗИВНОЈ НЕЗИ

Александра Брегун-Дороњски
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад

Значајан број витално угрожених пацијената, посебно у одељењима педијатриј-
ске интензивне неге, чине кардиоваскуларно компромитована, превремено рођена 
и терминска новорођенчад која иницијално имају клиничку слику „компензоване 
фазе“ шока, која се карактерише олигуријом, лошом периферном перфузијом и 
нормалним крвним притиском.

Како се њихово стање  даље погоршава, изостанак деловања неуроендокриних 
компензаторних механизама доводи до развоја хипотензије, а у узнапредовалој 
фази и лактичне ацидозе. У овој, сада „некомпензованој фази“ шока, неравнотежа 
између допремања кисеоника до ткива и захтева ткива за кисеоником проузрокује 
напредовање  ћелијске деструкције и дисфункцију органа.

    У клиничкој пракси, шок код новорођенчета се најчешће препознаје у 
некомпензованој фази због присуства хипотензије. Како је код највећег броја 
новорођенчади, посебно у непосредном постнаталном периоду, шок проузрокован 
лошом регулацијом периферног васкуларног тонуса, инотропни лек допамин је 
лек избора и има бољи ефекат од добутамина у повећању крвног притиска  (1).

Током болести, нека од хипотензивне новорођенчади могу да постану 
резистентна на примену течности и пресорних агенаса (2). Овај феномен је 
проузрокован  десензитизацијом (неосетљивошћу) кардиоваскуларног система на 
катехоламине. Откриће да стероиди брзо  регулишу експресију  кардиоваскуларних 
адренергичких рецептора и служе као хормонска супституција у случајевима 
адреналне инсуфицијенције, објашњава њихову ефикасност у стабилизацији 
кардиоваскуларног система.

Како је механизам настанка шока у мањој мери од утицаја на општи приступ 
примени инотропних агенаса, биће изнета фармакодинамика и фармакокинетика 
основних инотропних лекова.

Под појмом инотропи подразумевамо супстанце које имају утицај на 
контрактилност срчаног мишића. Уобичајено је у медицинској пракси да се термин 
најчешће употребљава као синоним за позитивне инотропе  који појачавају 
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снагу контракције срчаног мишића. Осим ових, постоје и негативни инотропни 
агенси.

Веома мали број инотропа  су чисти инотропи , многи од њих имају утицај 
и на фреквенцију срца (хронотропи) и на системску васкуларну резистенцију 
(вазопресори / вазодилататори). Премда се термин „инотроп“ често употребљава 
и за друге лекове са горе поменутим дејствима (односно комбинацијом дејстава), 
много је тачнији термин вазоактивне супстанце (3).

Најчешће употребљавани инотропи су :
• Норепинефрин
• Епинефрин
• Добутамин
• Допамин

Агенси

Допамин је непосредни прекурсор норепинефрина и епинефрина.
Фармакодинамски  својства:
•  Давање <5 микрограм/kg/мин предоминантно стимулише ДА1 и ДА2 

рецепторе у бубрежном, мезентеричном и коронарном васкуларном кориту 
и проузрокује вазодилатацију.

•  Давање 5–10 микрограма/кг/мин : предоминантан је бета 2 ефекат. Повећава 
контрактилност миокарда и срчану фреквенцију.

•  Давање > 10 микрограма/kg/мин:  ефекат је предоминантно повишење 
артеријске вазоконстрикције и крвног притиска 

Фармакокинетика
Изразена варијабилност код витално угрожених. Као резултат, концентрација 

у плазми не може се предвидети преко брзине давања инфузије.
Клиничка употреба
Разнолики ефекти настају као последица  различитог дозирања
•  Повећава минутни волумен срца (углавном због повећаног ударног волуме-

на) са минималним ефектима на СВО (системски васкуларни отпор) код 
пацијената са септичним шоком

• Повећава  фракцију пулмоналног шанта
• Утицај на спланхничну перфузију није јасан
•  Повећава диурезу без повећања клиренса креатинина (у многим ситуацијама)
•  Ниске дозе допамина не спречавају настанак бубрежне инсуфицијенције код 

витално угрожених 
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Добутамин има исту основну структуру као и допамин али разлику на 
терминалној амино групи. Спада у групу синтетских катехоламина.

Фармакодинамска својства:
• Снажно инотропно дејство због бета 1 и алфа 1 агонистичког деловања 
• Средње изражено хронотропно дејство
• Мања блокада алфа рецептора и мања бета 2 стимулација
•  Свеукупни периферни ефекат би требало да буде повећање протока у 

скелетним мишићима (бета 2 агонизам) и мања редукција протока кроз кожу 
(алфа 1 агонизам балансиран са алфа блокадом). У поређењу са дејством на 
миокард ови ефекти су слаби.

•  Укупни ефекат је повећање протока у системској васкулатури и минутног 
волумена. СВО може остати непромењен или ће умерено опасти, због чега ће 
се  артеријски притисак повећати или може опасти или бити непромењен.

•  У дозама > 15 микрограма/kg/мин учесталија је појава тахикардије  и 
аритмије

•  Толеранција се виђа након 48–72 сати примене, првенствено  због бета 
рецептора. Ово може бити узрок потребе за повећањем дозе (4)

Фармакокинетика:
Давање: лек се примењује у спорој интравенској инфузији. Има мали 

периферни васкуларни ефекат и не стимулише лучење епинефрина. Некрозе 
коже због екстравазације су ретке и то је разлог због кога се добутамин може дати 
кроз периферну линију (губитак линије са инотропом је код критично оболелих 
пацијената веома опасан, те их је зато боље  давати преко централне линије).

Почетак дејства је у року од 2 минута и максимални ефекат је зависан од 
количине дате инфузије и постиже се отприлике након 10 минута од започете 
инфузије.

Инактивни метаболити се елиминишу урином.

Епинефрин

Фармакодинамска својства
•  Стимулише алфа 1 и бета 1 и бета 2 рецепторе. Ефекат настаје стимулацијом 

аденил циклазе што доводи до повећања цикличног аденозин монофосфата 
• Бета 2 рецептори су осетљивији на епинефрин од алфа 1 рецептора
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Дејство на кардиоваскуларни систем
• Позитивно инотропно и хронотропно
•  Повећава учесталост дизритмија, повећавајући иритабилност спроводног 

система
•  Вазоконстриктивни ефекат у кожи, мукозама, супкутаном ткиву, спланхни-

чној регији и бубрезима (алфа дејство)
•  Крвни судови мишића и јетре се дилатирају при физиолошким дозама (бета 

ефекат) али се сужавају при већим дозама
•  Може проузроковати појаву ангинозног бола у пацијената са исхемијском 

болешћу срца
•  У ниским дозама проузрокује: повећан минутни волумен, мало снижење 

СВО , повећава ефективни циркулишући волумен и повећава венско 
враћање крви. Укупни ефекат је повећање  систолног и снижење дијастолног 
крвног притиска.

• У већим дозама повећава СВО, снижава минутни волумен и повећава и 
систолни и дијастолни крвни притисак.

Дејство на бубреге
• Смањује проток крви кроз бубреге и излучивање урина

Клиничка употреба:
•  Инфузија дата у дози од 0,04-1 микрограм/кг/мин је потребна да би се 

побољшала хемодинамика и транспорт  кисеоника  код пацијената у сепси.

Контраиндикације
• Релативне

• Хипертензија
• Хипертиреоидизам

Норепинефрин
Фармакодинамска својства
• Алфа и бета 1 агониста, нема значајан бета 2 клинички ефекат
•  Једнако дејство са епинефрином као бета 1 агониста али мање потентан алфа 

агониста (у већини ткива)
• Употребљава се при рефракторним хипотензијама
•  Његова употреба може резултирати у  малом смањењу или бити без ефекта 

на минутни волумен и допремање кисеоника због повећаног „aft erload“-a
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•  Код несептичних пацијената  проузрокује вазоконстрикцију у читавој 
васкулатури, укључујући и реналну

•  Код септичних пацијената повећава крвни притисак и СВО без промене 
минутног волумена. Побољшава проток крви кроз бубреге и излучивање 
урина

•  Може бити користан у кардиогеном шоку јер повећава притисак у коронарној 
циркулацији

• Његова примена се сматра привременом терапијском мером (5).

Клиничка употреба

•  У дози од  0,01 – 2 микрограма/кг/мин поуздано повећава хемодинамске 
параметре до нормалних или субнормалних вредности у већине септичних 
пацијената (5)
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15. 2   АНТИБИОТИЦИ У УРГЕНТНИМ 
СТАЊИМА У НЕОНАТОЛОГИЈИ

Георгиос Константинидис
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад

Увод

Од када је др Александар Флеминг открио пеницилин, 1928. године, 
антибиотици имају кључну улогу у терапији бактеријских инфекција. Њихова 
ефикасност донела је несумњиву корист огромном броју пацијената, али је 
нерационална употреба довела до појаве многих мултирезистентних сојева 
бактерија. Једини начин контроле овог све значајнијег проблема је рационална 
примена антибиотика.

Резистенција се стиче разменом генетског материјала бактеријских сојева који 
имају већи степен отпорности на примењени антибиотик. Нерационална примена 
антибиотика водећи је узрок развоја мултирезистенције. Посебан проблем је 
профилактичка примена антибиотика која мора да буде строго ограничена на 
пажљиво одабране случајеве.

Други проблем је неодговарајући избор антибиотика и примена антибиотика 
широког спектра. Развој мултирезистентности бактерија на антибиотике условио 
је примену скупих антибиотика широког спектра, продужио је време лечења и 
значајно повећао морталитет.

Неонаталне инфекције

Системске инфекције, примарне или због другог узрока, водећи су узрок 
неонаталног морбидитета и морталитета, а сходно томе и једно од водећих 
ургентних стања у педијатрији уопште, а посебно у неонатологији. Инциденција 
културом-потврђених неонаталних сепси варира од 0,7% у САД до 0,22% за рану и 
0,44% за касну неонаталну сепсу у Аустралији, a у неразвијеним земљама, Малезији 
нпр. износи 5–10%, док за Србију нема званичних података. 

Због стања имунског система новорођенчета, свако одлагање започињања 
антибиотског третмана представља ризик за фатални исход. Морталитет широко 
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варира, и зависи од нивоа перинаталне здравствене заштите – од 15% за рану и 9% 
за касну неонаталну сепсу у Аустралији, до 23–52% у Малезији. 

Свако новорођенче са знацима интоксикације треба лечити у болничким 
условима. Након спроведеног скрининга на сепсу (крвна слика са диференцијалном 
белом лозом, лумбална пункција са цитолошком, биохемијском и бактериолошком 
анализом цереброспиналне течности, анализа урина са уринокултуром) започиње 
се емпиријска парентерална антибиотска терапија. 

У случају позитивних фактора ризика треба размотрити могућност постојања 
инфекције новорођенчета вирусом Herpes simplex (HSV). Највећи фактор ризика је 
HSV инфекција мајке у тренутку порођаја, а остали: примена електрода на поглавину 
плода, вагинални порођај, плеоцитоза ликвора, лезије коже, очију и уста. Како је 
64% мајки са HSV инфекцијом без симптома, сумња на постојање неонаталне HSV 
инфекције мора бити висока, што се у пракси најчешће пренебрегава. Могућност 
постојања HSV инфекције разматра се и уколико се након започињања антибиотске 
терапије клиничко стање новорођенчета не побољша. 

Најкориснија класификација неонаталних инфекција према клиничкој пракси 
је приказана у табели 1.  

Табела 1. Класификација неонаталних инфекција

ране неонаталне сепсе касне неонаталне сепсе трансплацентарне инфекције

24 сата до 7 дана након 48 сати интраутерино

Рана неонатална сепса се јавља током првих 24 сата до 7 дана по рођењу, 
обично у првих 48 сати живота. Како су изазване вертикално пренесеним 
микрорганизмима, непосредно пред порођај или у току порођаја, често се називају 
перинатално стечене инфекције. Инциденција им је око 2–4 на 1000 живорођене 
новорођенчади. Најчешће их изазива Streptococcus agalactiae (стрептокок групе Б), 
као и грам-негативни организми (као што је Escherichia coli), затим Haemophilus 
infl uenzae (нарочито некапсулисани несеротипни сојеви), Lysteria monocytogenes, 
грам-негативни анаероби, гљивице и Chlamidia trachomatis. Најважнији фактори 
ризика за рану неонаталну сепсу су мала порођајна тежина, мушки пол плода, 
прееклампсија мајке, превремена руптура плодових овојака, фебрилност мајке, 
хориоамнионитис и прематуритет. 

Неонатална пнеумонија може се јавити у склопу ране неонаталне сепсе 
проузроковане Streptococcus-ом групе Б или Listeria-ом monocytogenes, а узрочници 
могу бити и цитомегаловирус и грам негативне ентеробактерије. Могући узрочници 
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пнеумонија у неонаталном узрасту су и атипични микроорганизми, Chlamidia tra-
chomatis и Bordetelе pertussis, као и пнеумокок и респираторни вируси. 

Касна неонатална сепса се обично јавља након првих 48 сати живота и 
углавном је изазвана микрорганизмима стеченим у постнаталном окружењу, што 
значи да је пренос хоризонтални – тзв. нозокомијалне инфекције. Инциденција 
касних неонаталних сепси је око 4.4 на 1000 живорођене новорођенчади. 
Најчешћи узрочници су коагулаза -негативни сојеви стафилокока, као и грам-
негативни организми (Klebsiella species, E. coli, Serratia marcescens и Pseudomonas spe-
cies), затим Staphylococcus aureus и различитe гљивице најчешће сојеви Candida-е. 
Фактори ризика су обично повезани са различитим инвазивним дијагностичким 
и терапијским процедурама током лечења у неонаталним јединицама интензивне 
неге и терапије. 

Терапија неонаталних инфекција

Антибиотици имају кључну улогу у лечењу неонаталних инфекција. Иако 
су донели значајан бољитак пацијентима, њихова широка употреба је довела до 
развоја мултирезистентих сојева микроорганизама (метицилин-резистентни 
Staphylococcus aureus – MRSA, ванкомицин-резистентни Staphylococcus aureus – 
VRSA/VISA, ванкомицин-резистентни  Enterococcus species – VRE). Једини начин 
борбе против ове појаве је рационализација употребе антибиотика (табела 
2). Емпиријски антибиотски третман у случају неонаталних инфекција треба 
започети високом дозом у рангу препоручених доза антибиотика, и то чим се јави 
сумња на неонаталну инфекцију. 

Емпиријска антибиотска терапија у новорођеначком узрасту подразумева 
комбиновану примену антибиотика: 

– за суспектну рану неонаталну сепсу – ампицилина и аминогликозида, 
односно ампицилина и цефалоспорина, 

– за сумњиву касну неонаталну сепсу – примену било флуклоксацилина или 
ванкомицина и аминогликозида, односно флуклоксацилина/ванкомицина и 
цефалоспорина. 

Примена цефтриаксона у овом узрасту се не препоручује, нарочито у 
случају истовремене парентералне примене препарата калцијума. Последњих 
година описани су случајеви смртног исхода код превремено рођене и рочне 
новорођенчади приликом истовремене примене цефтриаксона и препарата 
калцијума независно од времена и места примене лека. У плућима и бубрезима 
преминулих уочени су преципитати соли цефтриаксон-калцијума. 
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Избор антибиотика би требало да буде прилагођен резултатима микробиоло-
шких претрага. Од великог значаја је и трајање антибиотског третмана. Ризик 
од колонизације Грам-негативним микроорганизмима се значајно повећава у 
случају примене антибиотика широког спектра у периоду дужем од три дана. Ако 
се испостави да су културе негативне, антибиотска терапија се може прекинути 
после 2–3 дана, а да то не повећава ризик релапса системске инфекције. 

Табела 2. Десет тачака за смањење резистенције на антибиотике у јединицама 
неонаталне интензивне неге

1 Увек узети хемокултуру (и евентуално цереброспиналну течност и/или урин) пре 
започињања антибиотске терапије

2 Користити антибиотике најужег могућег спектра, пеницилински препарат 
(бензилпеницилин, флуклоксацилин, пиперацилин, тикарцилин) и аминогликозид 
(гентамицин, нетилмицин, амикацин)

3 Не започињати третман цефалоспоринима треће генерације (цефотаксим, цефтазидим) 
или карбапенемом (имипенем, меропенем)

4 Развити локалне и националне смернице за ограничавање употребе скупих антибиотика 
широког спектра

5 Микробиолошка лабораторија: ослонити се на резултате хемокултура

6 Повишен ниво Ц-реактивног протеина не мора да значи да је новорођенче дефинитивно 
септично

7 Ако су хемокултуре негативне антибиотска терапија се може прекинути после 2–3 дана

8 Избећи продужено коришћење антибиотика

9 Лечити сепсу, али не и колонизацију

10 Спречити нозокомијалне инфекције мерама контроле инфекција, нарочито прањем руку

Закључак

Рационална употреба антибиотика у неонатологији подразумева смањење 
употребе антибиотика! 

Кад год је то могуће, користити антибиотике ужег спектра, док би антибиотици 
широког спектра требало да се чувају за резерву. 

Ако су системске културе негативне, рано прекинути антибиотску терапију, 
након 2 до 3 дана. 

Увек је потребно третирати сепсу. 
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Колонизацију не лечити. 
Не треба користити антибиотике у профилакси без доказа о њиховој 

ефикасности. 
Неодговарајућа примена антибиотика доводи до неуспеха терапије, нежељених 

реакција на лекове и резистенције бактерија. Решавање овог проблема захтева 
примену више различитих група мера – програме надзора примене антибиотика, 
производњу нових антибиотика, дијагностичко тестирање њихове примене, 
едукацију здравственог особља и доношење и спровођење смерница за примену 
антибиотика. Све наведено захтева велика финансијска средства уз крајње 
неизвестан исход и несагледиве последице.
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15.3   ПОТРЕБЕ И МОГУЋНОСТИ 
ЕЛИМИНАЦИЈЕ БОЛА У ЈЕДИНИЦИ 
ИНТЕНЗИВНОГ ЛЕЧЕЊА

Душица Симић
Универзитетска дечја клиника, Београд

У јединици интензивног лечења (ЈИЛ) лекар је, између осталог, дужан да 
пацијенту омогући комфор (седацију и аналгезију) и толеранцију окружења, 
истовремено спречавајући споредне ефекте терапије (1). Бол је главни разлог 
узнемирења пацијента у ЈИЛ (2). Узроци су различита акутна интернистичка 
и хируршка стања, постојање хроничног бола као и бројне дијагностичке и 
терапијске процедуре којима су пацијенти изложени (механичка вентилација 
плућа, постављање тубуса, сонди и катетера, јатрогене повреде, нежељени ефекти 
лекова и неге (окретање, аспирација), као и континуирано присуство буке и 
осветљења. Синергистички са болом делују анксиозност, делиријум, поремећај 
сна, бука коју стварају монитори и опрема, медицински жаргон итд. (3, 4). 

Аналгезија у ЈИЛ подразумева почетну процену бола, редовно праћење и 
мерење бола, одабир лекова и коришћење протокола (5). У многим срединама 
се аналгезија и седација најтежих пацијената и дање занемарују (1). Бројни 
различити протоколи се користе у разним земљама. Најбоље се спроводе 
ангажовањем интердисциплинарних тимова чији су чланови лекар, медицинска 
сестра и клинички фармаколог. Честа процена је неопходна ради откривања бола 
и спречавања предуге или дубоке седације. Међутим, и мониторинг бола је често 
занемарен.

Код аналгезије у ЈИЛ, обзиром да се ради o најтежим пацијентима који 
примају велики број лекова, морамо водити рачуна о интерреакцији ових лекова и 
аналгетика. Такође се мора мислити и о утицају аналгетика на органе са оштећеном 
функцијом који могу имати за последицу промењен метаболизам аналгетика и 
појаву нежељених ефеката.

Протоколи треба да скрате трајање седације, дужину механичке вентилације 
плућа (МБП) и боравак у ЈИЛ. Предубока седација повећава ризик од венске 
тромбозе, смањеног мотилитета црева, хипотензије, смањења способности 
ткива да екстрахују O2, дужег боравка у ЈИЛ и повећаних трошкова (4). Лекове 
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треба титрирати до адекватне аналгезије, давати их интермитентно пре него 
континуирано и повремено прекидати седацију. 

Последњих година се бол сматра петим виталним параметром који треба 
пратити и адекватно третирати. Обезбољеност се сматра једним од основних 
људских права. 

Компликације бола су (4):
o Oдговор на стрес 
o  тахикардија, пораст артеријског притиска (AП), као и потрошња O2 oд 

стране миокарда
o тахипнеа уз хипоксију
o поремећен мотилитет гастроинтестиналног тракта
o поремећај функције уринарног тракта
o ретенција соли и воде
o хиперкоагулабилност (повећан вискозитет крви, агрегација тромбоцита.)
o резистенција на инсулин
o  убрзан метаболизам, мобилизација енергетских депоа, глуконеогенеза, 

липолиза
o пораст катаболизма (разлагање протеина)
o оштећена имунска функција-зарастање рана
o Психолошки приблеми
o ноћне море
o халуцинације
o параноидне идеје
o посттрауматски стрес

Процена бола код пацијента у ЈИЛ је обично отежана стањем свести пацијента. 
Визуелне аналогне скале су једноставне и поуздане, али их пацијенти у ЈИЛ 
често не могу користити због озбиљности своје болести. Бихевиорални знаци 
(гримасе, положај) или физиолошки клинички знаци (тахикардија, хипертензија) 
нису егзактни, различито их изражавају припадници разних култура те се могу 
мењати под утицајем бројних фактора. Биспектрални индекс није релевантан код 
критично болесних пацијената.

Борба против бола у ЈИЛ подразумева и препознаванње и третирањe фактора 
који предиспонирају и проузрокују бол, употребу нефармаколошких средстава и 
аналгетика и седатива. Све више је доказа колико је бол важан и да уз узнемиреност 
или делиријум код пацијената на МВП успорава опоравак (7).
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Аналгетска терапија треба да је индивидуализована и мења се у зависности од 
узраста, стања пацијента и оштећења органа.

Континуирана примена опиоида изазива акумулацију и пролонгирано дејство 
лека, дужу МВП, дужи боравак у ЈИЛ и већу могућност настанка пнеумоније 
проузроковане респиратором (1).

Постоје бројни аналгетици који се користе у ЈИЛ. Избор се заснива на 
фармакодинамским и фармакокинетским својствима, путу и једноставности 
примене, начину развијања толеранције и на крају, али не најмање важно, на 
цени. У разним земљама се користе различити аналгетици, на шта понекад утиче и 
политика куће као и постојеће навике (4). И примарна специјалност интензивиста 
утиче на избор лекова. Тако анестезиолози најчешће користе лекове са којима 
су фамилијарни у операционој сали (опиоиди, пропофол). И даље се највише 
користe морфин и фентанил (4). Поједини лекари преферирају суфентанил. 
Kраткоделујући опиоид, ремифентанил, кога разлажу неспецифичне крвне и 
ткивне естеразе, има брз и предвидљив прекид дејства, независно од трајања 
инфузије или инсуфицијенције органа,. Због тога је користан током одвикавања 
од МВП, те омогућава лакшу разлику између претеране седације и поремећаja 
функције мозга (1). 

У већини ЈИЛ се најчешће користи комбинација опиоид-бензодиазепин. 
За краћу седацију се користи мидазолам, за дужу лоразепам, а за третирање 
делиријума-халоперидол.

Aналгетике кao и седативе треба титрирати до жељеног ефекта да би се избегла 
претерана успаваност пацијента (1). Поједини аутори саветују повремени прекид 
терапије да би се омогућио период будности пацијента те на тај начин спречила 
акумулација лекова и омогућило лакше одвикавање од МВП (8). 

Oд помоћи je и комуникацијa с пацијентима вербaлним и невербалним 
методама (додир од стране чланова породице или медицинског особља и др.), која 
зависи од културалних, образовних и социо-економских разлика (9).

Све више се размишља и о поступном прекиду аналгетске терапије, тј. 
деескалацији, ради спречавања појаве апстиненцијалних симптома. Није сасвим 
јасно када се појављују ови симптоми мада се они најпре распознају током опоравка 
пацијента. Треба такође имати на уму могућност удаљених ефеката аналгетика и 
седатива на неурофизиолошку функцију. Треба размишљати и о утицају адекватне 
аналгезије и седације или искуства бола на дуготрајни психолошки опоравак 
пацијента.

Oбезбољеност представља људско право и најтежих пацијената. Улажући 
своје знање и енергију током покушаја да излечимо и продужимо живот најтежим 
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пацијентима, не смемо заборавити на аналгезију. Циљ аналгетске и седативне 
терапије у ЈИЛ и даље остаје омогућавање комфора и толеранције окружења, као 
и поправљањe квалитета живота. Истовремено треба спречити предугу седацију 
ради постизања штo бржег одвикавањa од МВП и што краћег боравка у ЈИЛ.
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15.4   РЕАНИМАЦИОНИ ПОСТУПЦИ 
КОД УРГЕНТНИХ СТАЊА У 
ПЕДИЈАТРИЈИ

Александар Миленковић
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије
„Др Вукан Чупић“, Београд

Педијатри се у свом свакодневном раду сусрећу са тешко оболелом децом у 
чијем лечењу се морају спроводити и хитне реанимациone мере.

Респирација

Откриће капнометрије и пулсне оксиметрије значајно је допринело 
прецизнијој и поузданијој идентификацији и праћењу респираторних поремећаја. 
Данас се, поред фреквенце пулса и дисања, крвног притиска и температуре, пулсна 
оксиметрија сматра  као пети витални знак.

Вентилација  реанимациoним балоном преко маске постаје обавезна  вештина 
за све здравствене раднике. Она захтева адекватан тренинг као и повремено 
обнављање стечене вештине. Важан је правилан избор величине маске и балона. 
Такође је од  значаја да се отворе дисајни путеви положајем главе и повлачењем 
браде или доње вилице. Мора се постићи добра адаптација маске. Адекватна 
вентилација доводи до видљивог подизања грудног коша. Гастрична дистензија 
се уклања назогастричном сондом. При вентилацији реанимациoни балон се 
спаја са извором кисеоника. У току вентилације треба обавезно спроводити 
мониторинг болесника. Децу са бронхоопструкцијом вентилирати спорије, а децу 
са повишеним интракранијумским притиском брже.

При процени респирације треба узети у обзир три функционалне структуре 
респираторног система: екстраторакалне дисајне путеве, респираторну пумпу 
и плућа (као орган размене гасова). Поремећаји у екстраторакалним дисајним 
путевима као и поремећаји респираторне пумпе манифестују се пре свега 
хиперкапнијом, а затим и хипоксемијом. То је респираторна инсуфицијенција 
типа 2, код које је висок PaCO2 а низак PaO2. Хипоксемија се у принципу добро 
коригује оксигенотерапијом, а хиперкапнија често захтева вештачки дисајни 
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пут и вентилацију. Код плућних поремећаја настају поремећаји вентилационо-
перфузионог односа. То је респираторна инсуфицијенција типа 1 код које је PaO2 
низак а PaCO2 нормалан или низак. Хипоксемија се тада често само делимично 
коригује уобичајеном оксигенотерапијом.

Лечење респираторне инсуфицијенције подразумева уклањање поремећаја 
размене гасова, лечење дисфункције неког од 3 функционална дела респираторног 
система, као и лечење основног обољења. Код проблема са екстраторакалним дисајним 
путевима користе се следеће терапијске методе: положај болесника, oпсервација, 
инхалација кисеоника уз његово влажење, инхалације вазоконстриктора, 
кортикостероиди, ендотрахеална интубација и евентуална хируршка корекција 
патолошког супстрата опструкције. Код поремећаја респираторне пумпе  
поремећаји се првенствено коригују механичком вентилацијом (конвенционалном 
или високофреквентном, инвазивном или неинвазивном). Код плућних проблема 
треба користити оксигенотерапију, а ако је оксигенација недовољна, при спонтаном 
дисању треба повећати  средњи интрапулмонални притисак континуирано 
позитивним притиском (CPAP) од 3 до 20 cm H2O. Ако је потребно више од 60 % 
кисеоника да PaО2 буде већи од  60 mmHg примењује се механичка вентилација када 
се оксигенација побољшава позитивним притиском на крају експаријума у дисајном 
путу (PEEP) и продужењем трајања инспиријума.

Код плућних проблема користе се осам  врсте медикамената: бронходилататори, 
стероиди, вазоконстриктори, муколитици, диуретици, антибиотици, стабилиза-
тори маст ћелија и антилеукотриени (1).

У закључку овог поглавља можемо рећи да се потпора оксигенације и 
вентилације у ургентним стањима у педијатрији врши постепено, корак по корак, 
од неинвазивних до инвазивних метода. Примена кисеоника, отварање дисајних 
путева, аспирација, постављање орофарингеалног тубуса и вентилација балоном 
преко маске треба да претходе ендотрахеалној интубацији. 

Индикације за ендотрахеалну интубацију су  респираторни и срчани  застој, 
успостављање проходности дисајних путева код њихове опструкције, ако је 
потребна вентилација због респираторне инсуфицијенције, тежих поремећаја 
свести и повећаних потреба у кисеонику, као и код могуће и претеће опструкције 
дисајних путева (нпр.код инхалационих опекотина).

Циркулација

Реанимација срчаног застоја спада у најхитнија стања у педијатрији. Поред 
успостављања проходности дисајних путева и вентилације од великог је значаја 
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извођење компресија грудног коша. Квалитетне компресије треба да буду снажне 
(1/3–1/2 антерoпостериорног промера грудног коша), морају бити брзе (око 
100 у минути), са краћим прекидом после 15 компресија да би се учиниле две 
вентилације, a мора се дозволити потпуни повратак грудног коша у почетну 
позицију како би се омогућило добро пуњење срца. Саветује се минимални прекид 
компресија (не дуже од 10 секунди), промена компресора после 2 минута с тим да 
промена буде брза, за мање од 5 секунди (2).

У лечењу синдрома шока, од виталне је важности да се познају нормални 
витални знаци, да се препознају знаци шока и да се предузму хитне терапијске 
мере како не би дошло до декомпензације. Тахикардија је круцијални знак шока. 
Шок без тахипнеје је лош прогностички знак јер указује на развој и респираторне 
инсуфицуцијенције. Хипотензија је касни знак декомпензације. У терапији 
шока користи се у свим случајевима оксигенотерапија. Ако постоји хипоксија 
и хиперкапнија које се не коригују оксигенотерапијом и вентилацијом балоном 
преко маске, или постоји тежи поремећај свести или је потребно много течности 
за корекцију хиповолемије, саветује се ендотрахеална интубација и вентилација. 
За корекцију хиповолемије користе се изотони раствори кристалоида или колоида, 
а ако је хематокрит мањи од 33% даје се и трансфузија крви. Течности се дају што је 
брже могуће у болусима од 20 ml/kg у току 5 до 20 минута. Мање количине болуса  
се користе код неонатуса и ако постоји сумња на ослабљену функцију миокарда. 
У лечењу шока такође се користе вазоконстриктори и инотропи.

Протокол за лечење тешке сепсе у одељењима интензивне неге подразумева 
хитан  ехокардиограм и канилацију артерије и вене југуларис интерне. Ако је 
централни венски притисак мањи од 10 mmHg дају се болуси течности од по 10 
ml/kg, код смањеног средњег артеријског притиска укључује се инфузија допамина 
или адреналина односно норадреналина, а ако је сатурација кисеоником у крви из 
централне вене мања од 70 % примењују се инфузије добутамина или милринона 
да би се убрзала циркулација (3).

У септичком шоку честе су хипогликемија и хипокалцемија. За корекцију 
хипогликемије користи се „правило педесетице“. Глукоза 10% даје се 5 ml/kg, 25 % 
глукоза 2 ml/kg а 50 % глукоза 1 ml/kg. Калцијум глуконат се даје преко периферне 
вене 60 ml/kg, а калцијум хлорид 20 ml/kg преко централне вене.

Централни нервни систем

Главни узрок морбидетета код деце у коми је недовољна оксигенација. Код  коме 
треба спречити аспирацију орофарингеалног и гастричног садржаја постављањем 



Интензивна нега и терапија

322

детета у кома положај, на бок у благом Тренделенбург положају. Треба потпомоћи  
оксигенацију и вентилацију.Код трауме треба имобилисати вратни део кичме.

Код статуса епилептикуса угрожени су и респирација и циркулација. 
Потребно је успоставити проходност дисајних путева што је понекад тешко све 
док траје напад. Користи се одговарајући положај главе и аспирација орофаринкса. 
Не саветује се, постављање орофарингеалног тубуса, нарочито не на силу (ако 
су зуби стиснути). Он може да провоцира повраћање и аспирацију. По потреби 
треба потпомоћи вентилацију реанимационим балоном. Обавезна је примена 
оксигенотерапије. Треба извршти процену циркулације. Успоставити периферну 
венску линију и кориговати хипотензију и хипогликемију. 

Индикације за ендотрахеалну интубацију су хипоксемија која се не коригује 
кисеоничном терапијом, хиповентилација, тежи поремећај свести (по Глазгов 
кома скали мањe од 8) и ако конвулзије које трају дуже од 30 минута.

Од лекова се на првом месту  користе бензодиазепини, и то лоразепам 
0.1 ml/kg или диазепам 0.2 ml/kg интравенски. Могу се поновити још 2 пута у 
току 3 до 5 минута. Ако конвулзије не престану на бензодиазепине, користи се 
фенобарбитон у дози 20 ml/kg интравенски, лаганим убризгавањем у току десетак 
минута. У случају неуспешне терапије, код интубиране деце дају се инфузије 
тиопентона или мидазолама. Ако нема периферне венске линије дају се диазепам, 
ректално у дози 0,5 ml/kg или мидазолам у дози 0,2 ml/kg интрамускуларно. Могу 
се поновити још 2 пута на 10 минута. У случају неуспеха терапије треба дати 
фенобарбитон 20 ml/kg интрамускуларно. Покушати канилацију централне вене 
или успостављање интраосалне инфузије. За медикаментозну терапију од посебне 
је важности познавање самих медикамената, познавање почетка дејстава, начина 
примене као и познавање споредних дејстава примењених лекова. Може доћи до 
депресије дисања (нарочито после фенобарбитона) па треба предузети све мере 
за евентуалну потпору оксигенације и вентилације (4).

Код рефракторних конвулзија треба  узети у обзир метаболичке поремећаје 
као што су хипонатремија или хипокалцемија. О корекцији хипокалцемије већ је 
било речи. У току конвулзивног напада хипонатремија се коригује превасходно 3% 
натријум хлоридом. Један мл овог раствора на килограм телесне тежине повећава 
ниво натријума у серуму за један ммол/литар (5).

Анафилакса

Анафилактичке реакције настају акутно и манифестују се кожним променама, 
али и проблемима са дисајним путевим, дисањем и циркулацијом  који угрожавају 
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живот. Дисајни путеви могу бити захваћени едемом уз појаву стридора и 
гушења. Поремећаји дисања се манифестују тахипнејом, визингом, цијанозом 
и конфузијом. Поремећаји циркулације се испољавају бледилом, несвестицом, 
хипотензијом и поремећајима свести.

Потребне су хитне терапијске мере. Ако постоји могућност треба пратити 
сатурацију кисеоником, ЕКГ и крвни притисак. Треба применити оксигенотера-
пију, а по потреби и вентилацију реанимационим балоном. Треба дати адре-
налин, хидрокортизон и антихистаминике. Адреналин се  даје неразблажен, 
интрамускуларно и то код деце преко 12 година 500 микрограма (0,5 ml), код 
деце од 6 до 12 година  300 микрограма (0,3 ml), а код деце испод 6 година 150 
микрограма (0,15 ml). Дозе се по потреби понављају на 5 минута. Ако постоји 
хипотензија, поред болуса изотоних кристалоида од 20 мл/кг даје се адреналин 
полако у току 3 до 5 минута интравенски у дози од 1 микрограма/kg, односно у 
разблажењу 1 : 100, 0,1 ml/kg телесне тежине. Дозе се по потреби понављају на 5 
минута. Хидрокортизон се даје интрамускуларно или споро интравенски  и то код 
деце старије од 12 година 200 mg, од 6 до 12 година 100 mg, од 6 месеци до 6 година 
50 mg, а испод 6 месеци 25 mg. Антихистаминик хлоропирамин (Синопен) се даје 
интрамускуларно код  деце преко 12 година 10 mg, од 6 до 12 година 5 mg, од 6 
месеци до 5 година 2,5 mg, а испод 6 месеци 250 микрограма/kg (6).

Аналгезија
У хитним стањима која су праћена јаким боловима треба дати опиоиде. 

Фентанил се код деце до 50 kg даје 0.5 до 1 микрограма/kg а преко 50 kg 25 до 50 
микрограма (0,5–1 ml) супкутано или полако интравенски. Дозе се по потреби 
понављају на 0,5 до 2 сата. Морфин се код деце до 50 kg даје 0,1 mg/kg а код деце 
преко 50 kg 5 до 10 mg (0,5–1 ml) супкутано или интравенски. Дозе се понављају 
на 3 до 4 сата, по потреби (7).
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16.1   ИНВАГИНАЦИЈА КОД ДЕЦЕ

Даница Јовановић
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије 
„Др Вукан Чупић“, Београд

Инвагинација је један од најчешћих узрока интестиналне опструкције и бола 
у трбуху код деце млађе од две године. Дефинише се као увлачење проксималног 
сегмента црева у лумен непосредног дисталног дела црева. Инциденција 
инвагинације је 1,5 до 4 на 1000 живорођених. Чешћа је код дечака с односом 
полова 3:2 .Обично се јавља  у првим годинама живота и пре свега у првој години, 
у преиоду између 5 и 10 месеци.( 1, 2).

Етиологија и патогенеза

Узрок инвагинације код већине болесника остаје и данас неразјашњен. Постоји 
више теорија о утицају вирусних инфекција на појаву повећане инциденције 
инвагинације (3). Једна од хипотеза је претпоставка да  диспропорција  лумена  
илеума у односу на илеоцекалну валвулу код одојчади у односу на старију децу је 
предиспонирајући фактор за настанак инвагинације. Специфична тачка водиља 
односно структура која повлачи припадајући сегмент проксималног црева у 
лумен дисталног, идентификује се код 5% болесника. Као тачку водиљу најчешће 
налазимо Мекелов дивертикулум, полип, ентерогену цисту, чворић ектопичног 
панкреаса, хемангиом. Инвагинација најчешће почиње на терминалном илеуму. 
Најчешће је илеоколична а може бити и илео-илеална, или коло-колична (1). 

Клиничка слика

Инвагинација се манифестује симптомима који настају нагло код до тада 
здравог детета. Главни симптоми су болови типа колика и узнемиреност, 
повраћање, евакуација крви и слузи пер ректум, летаргија. Болови се обично 
јављају у интервалу од 5 до 30 минута а између ових епизода дете може изгледати 
нормално (4). Повраћање је код деце с инвагинацијом у почетку рефлексно а касније 
на бази настале интестиналне опструкције повраћени садржај садржи жуч. За 
децу с инвагинацијом карактеристично је да евакуишу столицу која личи на желе 
од рибизле. На бази настале опструкције долази до повећане продукције слузи у 
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инвагинираном цреву која се меша с крвљу, због венске стазе и екстравазације. 
Карактеристичан налаз при прегледу абдомена је празан десни доњи квадрант и 
тумефакција у десном хипохондријуму , мада се може локализовати и у дисталнијим 
деловима колона (1, 2). У случају пролапса инвагинираног црева кроз анус може 
се поставити погрешно дијагноза пролапса мукозе ректума. Одсуство класичних 
симптома не искључује инвагинацију. Код деце с непрепознатом  инвагинацијом 
због комплетне интестиналне опструкције и некрозе црева налазимо дистензију 
абдомена, повишену температуру и клиничке знаке перитонитиса. У одсуству 
класичних знакова летаргију треба схватити као могућу инвагинацију. У случају 
дужег трајања непрепознате болести могу се јавити конвулзије и поремећаји стања 
свести (1, 4). 

Дијагноза

Код деце с класичним симптомима и знацима на основу анамнезе и клиничког 
налаза може се поставити дијагноза (4). Ултрасонографија је данас широко 
коришћена неинвазивна дијагностичка процедура а њена поузданост зависи пре 
свега од искуства лекара који је примењује. Карактеристичан ултрасонографски 
налаз је слика мете у облику концентричних кругова, а  може се допунити колор 
Допплер прегледом (5). У редоследу дијагностичких процедура следи обичан 
снимак абдомена и иригографија с баријумом или инсуфлација  ваздухом. Ове 
дијагностичке процедуре могу бити и терапијске (1, 5).

Лечење

Лечење инвагинације се започње интравенском хидрацијом и пласирањем 
назогастричне сонде. Код деце с перитонитисом  укључују се антибиотици 
интравенски и планира се операција. У већини случајева лечење детета с 
инвагинацијом је неоперативно. За редукцију инвагината баријумском клизмом 
дозвољени притисак је 90–100 cm воденог стуба. Редукција је успела уколико се 
прикаже издашан рефлукс баријума из цекума у танко црево. У случају пнеуматске 
редукције инвагината ваздухом, максимални дозвољени притисак је 110 mm 
живиног стуба. У случају успешне редукције болесник показује јасно клиничко 
побољшање. Ултрасонографија се данас примењује у праћењу пнеуматске или 
хидростатске редукције инвагинације. Рецидив инвагинације после неоперативне 
редукције налазимо код 5 до 10% болесника. Оперативно лечење је неопходно код 
деце с клиничким знацима перитонитиса, затим у случају неуспешне редукције 
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инвагинације или уколико је у току покушаја редукције дошло до перфорације 
црева  (1, 5, 6).

Закључак

Дијагноза инвагинације се може поставити рано на основу анамнезе и 
детаљног физикалног прегледа. Ултрасонографија  је иницијална  дијагностичка 
процедура. Оптимално лечење је неоперативна редукција инвагинације под 
контролом ултразвука. У случају атипичног клиничког налаза неопходно је 
применити све расположиве дијагностичке процедуре. Касно постављена 
дијагноза је главни узрок морталитета и морбидитета деце с инвагинацијом. Рано 
постављање дијагнозе је главни фактор у побољшању резултата лечења. Важно је 
имати у виду могућност атипичне презентације као и чињеницу да респираторна 
инфекција или дијареја могу предходити настанку инвагинације. 
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16.2   ЛЕЧЕЊЕ ПЕКТУС ЕКСКАВАТУМА  
НУСОВОМ ТЕХНИКОМ

Радивој Брдар
Универзитетска дечја клиника, Београд

Пектус екскаватум представља конгенитални поремећај грудног коша који се 
налази у 1 на 1000 новорођене деце. Иако је присутан на рођењу, он постаје много 
израженији и озбиљнији током раста, а нарочито током пубертета. Увученост 
грудне кости може бити различитог степена. Она притиска, нарочито код 
израженијих случајева, виталне органе у грудима и може да доведе до рестрикције 
њиховог раста, до потискивања срца и смањења функције срца и плућа.

Деценијама је хируршка корекција вршена инвазивним процедурама које 
су захтевале ресекцију деформисаних хрскавица и костију. Операција је трајала 
сатима, а као резултат је био грудни кош који је био прилично ригидан. Нус (Nuss) 
је дошао на идеју да ремоделује грудни кош код деце код којих су ребра и хрскавице 
меки и савитљиви без ресекције ребара и стернума (1). 

Од 2007–2009. године смо у Универзитетској дечјој клиници у Београду 
применили нову, Нусову минимално инвазивну технику за корекцију пектус 
екскаватум код 15-оро деце, узраста од 8 до 17 година, просечне старости 14,8 
година. До тада смо десетину и више година врло успешно примењивали 
Равичову (Ravitch) технику за кокрекцију деформација гудног коша (2, 3). Однос 
дечака према девојчицама је био 4 : 1 (у литератури обично 4:1). Сви пацијнти су 
претходно лечени физикалном терапијом, пливањем и различитим врстама спорта 
у циљу спречавања  погоршања и излечења најмање годину дана. Оперисани су 
само они пацијенти који су захтевали да се оперишу јер није било побољшања. Пре 
операције су сви пацијенти прегледани код пулмолога и кардиолога. Рутински је 
прегледана крвна слика, ПТ и ПТТ. Код свих пацијената је учињена КТ грудног 
коша и мерен Халеров (Haller) индекс. Деца код којих је Халеров индекс био изнад 
3,25 (8 од 15 пацијената) су ималу тешку форму деформитета и тако да је постала 
медицинска индикација за оперативну коркецију (1, 4). 

Сви пацијенти су подрвргнути стандардној процедури. Крварење је било 
минимално. Ни једно дете није примало крв. У болници су остајали од 10 до 14 
дана (један 25 дана). Мали резидуални пнеумоторакс, код двоје деце, није захтевао 
накнадну интервенцију. Није било инфекције рана. Једно дете је имало перикардни 
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излив и нешто мањи излив у плеуру. На нестероидне антиреуматике стање се 
потпуно поправило. Радило се о реакацији на страно тело (шипка) које ипак нисмо 
извадили. Према литератури, око 1,2%  захтева вађење бара (5).

Сви пацијенти су имали побољшање. Одличан резултат је био код симетричних 
деформација (9-оро деце). Код четворо деце је резултат био добар јер се вита ребра 
дисталније од шипке (бара) нису потуно кориговала али су деца била задовољна. 
Само код двоје деце, са изразитом несиметријом грудног коша, заостала је 
ротација стернума која је кварила естетски изглед. Сва деце су потпуно активна и 
задовољна. Не устежу се да се скину на плажи. Родитељи имају по неку примедбу 
естетског карактера, углавном у погледу деформације витих ребара. Сви се слажу 
да постоји знатно побољшање. Није било ротације бара који се према литератури 
среће у око 9,2 % (1). Није било лизе стернума нити ребара. Напомињем да код деце 
још нису извађене шине.

Минимално инвазивна репарација деформација грудног коша типа пектус 
екскаватума је уведена 1997. године (1). Због своје мале инвазивности и доброг 
козметичког резултата она се брзо проширила по свету. Њене основне предности 
су мала инвазивност и бољи козметски резултат. На предњем делу грудног коша 
нема великог ожиљка, нема велике препарације мишића, ресекције хрскавица 
и кости и подизања стернума. Брже се уради, без трансфузије крви, уз мање 
задржавање у болници и раније враћање нормалним активностима.

Индикације за оперативно лечење смо постављали на основу клиничког налаза 
и КТ. КТ налаз је давао податке о степену деформације, степену компресије и 
измештања срца, компресије плућа и других могућих проблема (1, 4, 6). Оптимално 
време за операцију је пре пубертета, односно од 6 до 12 година, јер је грудни кош у 
том узрасту знатно еластичан и пластичан. После пубертета грудни кош није више 
тако савитљив тако да резултат није тако добар као код млађе деце (1, 4, 6, 7). За 
добру ремоделацију грудног коша потребно је најмање 2 године.

Постоперативни ток код деце оперисане минимално инвазивном техником по 
Нусу је знатно бржи. Што је дете млађе опоравак је бржи и лакши. Јачина грудног 
коша, његово проширење, еластичност и фелксибилност се трајно одржавају.

Предности Нусове процедуре је што је то минимнално инвазивна процедура. 
Технички је лакша. Нема потребе за великим резом на предњем делу грудног 
коша. Нема подизања мишића, ресекције ребара и пресецања грудне кости. Време 
операције је знатно краће и износи од 45 до 60 минута. Губитак крви је минималан 
и не захтева њено надокнађивање. Дете се рано враћа кући и нормалним 
активностима. Проширење грудног коша је очигледно, непосредно и одржава се. 
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Козметски резултат је добар и дуготрајан. Она је метод избора за пацијенте се 
екскаватусном деформацијом грудног коша (1, 8).

За увођење и реализацију ове хируршке процедуре велику захвалност дугујем мојим 
сарадницима, а посебно др Марку Костићу, др Браниславу Јовановићу и др Ђорђу Херцогу.
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16.3  ВАЛВУЛЕ ЗАДЊЕ УРЕТРЕ

Драгутин Тричковић
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије 
„Др Вукан Чупић“, Београд

Увод

Конгениталне аномалије представљају патолошка стања настала у току 
ембриогенезе, најчешће нејасне етиологије, са којима се дете рађа. Пренатална 
дијагностика ових аномалија је неопходна да би се правовремено донела одлука о 
прекиду трудноће или предузимању хитних мера лечења у циљу оспособљавања 
таквог детета за нормалан живот. 30 до 40% од свих конгениталних аномалија 
припада урогениталном систему (1).

    Опструктивне аномалије уринарног система су главни узрок хроничне 
бубрежне инсуфицијенције  деце која се лече у центрима за хемодијализу и 
трансплантацију (2).

Валвуле задње уретре

Иако припадају групи ретких конгениталних аномалија валвуле задње уретре 
су најчешћа и најтежа опструктивна аномалија уретре у мушке деце. Инциденца je 
1:8000 живорођених, односно, 10% интраутерино дијагностикованих уринарних 
опструкција. Формирају се у првим недељама ембриогенезе са формирањем 
уретре. Најчешће се клинички манифестују у првој години живота и прогноза 
болести је утолико лошија што се клиничке манифестације јаве раније (слика 
1).  Због опструкције у дисталним партијама уринарног система дете се рађа са 
дилатираним уринарним путевима и диспластичним бубрезима (2, 3).  

Патофизиологија валвуларне опструкције

Патолошке промене у уринарном систему због валвула задње уретре настају 
услед повећаног хидростатског притиска и перманентне уринарне инфекције. Због 
повећаног хидростатског притиска у уринарним путевима настаје хипертрофија 
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детрузора мокраћне бешике и у 50-70% везикоуретерални рефлукс (ВУР) (слика 
2). ВУР, инфекција и смањена контрактилна способност уретера реперкутују се 
на бубреге. Повећан интраренални притисак се преноси на гломеруле што ремети 
филтрационо апсорпционе процесе (слика 3). Развија се хронична уростаза, 
азотемија и бубрежна инсуфицијенција. Комплетна дуготрајна опструкција 
која траје дуже од недељу дана, ствара иреверзибилне промене на бубрежном 
паренхиму и губитак бубрежне функције (4).

Клиничка слика

Клиничка слика болести зависи од степена опструкције, узраста оболелог, 
уринарне инфекције, стања бубрежне и плућне функције. Клинички симптоми 
се манифестују у 25–50% болесника у неонаталном периоду, а у 50-70% током 
прве године живота. Симптоматологија болести није карактеристична у 
узрасту новорођенчета, али је водећи симптом инфекција и отежано и болно 
мокрење. У преко 90% новорођенчади и одојчади дијагностикује се тешка 
уретерохидронефроза (5). У каснијем узрасту симптоматологијом болести 
доминирају уринарна инфекција и отежано мокрење до комплетне ретенције што 
се констатује у преко 30% деце предшколског узраста. Старија деца, уз дизурију, 
имају изражене симптоме декомпензације урираног система; јављају се дневна и 
ноћна енуреза, уринарна инфекција, анемија и слаб психофизички развој. Због 
прогресивног оштећења бубрега деца престају да расту, што указује на реналну 
инсуфицијенцију (5, 6).

У адолесцентном периоду општи симптоми су слабије изражени, мокраћни 
млаз је тањи и испрекидан, а присутна је ноћна енуреза. Изражени су општи знаци 
хроничне реналне инсуфицијенције: анемија, малаксалост, губитак у тежини и 
чести проливи (6). 

Дијагностика

Пренатална ултрасонографија труднице може индиректно указати на 
постојање валвула задње уретре у бебе. Међутим, превремени порођај или фетална 
интраутерина интервенција нису до сада показали значајнија побољшања (2). 

Анамнестички подаци о квалитету уринарног млаза и честим уринарним 
инфекцијама код бебе могу указати на валвуларну опструкцију. У преко 70% 
тих болесника постоји уринарна инфекција, а 50% њих већ има електролитни 
дисбаланс и азотемију (5, 7).
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Ултразвучна дијагностика новорођенчета је незаобилазна метода у 
дијагностици уролошких малформација. ИВП и МЦУГ су и даље незаменљиве 
дијагностичке процедуре за постављање дијагнозе и одређивања начина лечења. 
Дефинитивна дијагноза се поставља уретроцистоскопијом (8). 

Лечење

Лечење болесног детета зависи од узраста, степена валвуларне опструкције, 
стања бубрежне функције и секундарних компликација валвуларне опструкције. 
Метода избора је ендоскопска трансуретрална електроресекција валвула и  
решавање последица валвуларне опструкције (9). 

Прогноза

Прогноза болести зависи од степена оштећења бубрежног паренхима и 
брзине његовог опоравка. Рана хируршка интервенција у првим месецима живота 
побољшава гломерулску филтрацију и анатомску конфигурацију уринарног 
система чиме се спречава ренално оштећење и развој хроничне бубрежне 
инсуфицијенције (10). 

    

Слика 1. Дилатација задње уретре код болесника са валвулама задње уретре на микционој 
цистоуретрографији
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16.4   САВРЕМЕНЕ МОГУЋНОСТИ 
ПРЕЗЕРВАЦИЈЕ ФУНКЦИЈЕ 
СЛЕЗИНЕ КОД ПАЦИЈЕНАТА ДЕЧЈЕГ 
УЗРАСТА

Радоица Јокић
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад

Увод

На Клиници за дечју хирургију Института за здравствену заштиту деце 
и омладине Војводине у Новом Саду тенденција сачувања функције слезине је 
прихваћен начин збрињавања повреда и обољења слезине. Усвојени концепт је 
оправдао своју примену пре свега резултатима у клиничкој пракси, али најновија 
достигнућа у савременој медицини указују на бројне нове терапијске могућности, 
где он може послужити као основа и/или смерница. На овом месту је потребно 
указати и на генезу његовог усвајања. Почетак је био везан за оперативно 
сачување – салважу слезине, а временом је дошло до израженог пораста у приме-
ни неоперативног лечења код траума слезине. Важно је посебно подвући да 
је приликом доношења одлуке о терапијском третману код трауме и болести 
слезине неопходно велико клиничко искуство и посебно изражена рационалност 
у приступу, имајући у виду специфичности дечјег организма. Неопходна су 
свакако додатна испитивања у којима би се и дефинитивно успоставили поуздани 
параметри савременог концепта сачувања функције повређене или оболеле 
слезине. 

Стварни значај функције слезине је дуго био оспораван, а хирургија слезине 
се практично сводила на одстрањење слезине, односно спленектомију. Овај 
приступ је био образлаган ставовима да слезина није неопходна за живот, да 
се њеним уклањањем након трауме поуздано спречава накнадно крварење и да 
су компликације након ове врсте операција значајно мање по броју и у тежини 
клиничке слике у односу на неоперативно лечење повређене слезине (1). Овај 
став бројних генерација хирурга је почео да се мења након објављивања сада 
већ чувеног рада King-a и Schumacker-a 1952. године, о развоју фулминантне 
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постспленектомичне сепсе у дечјем узрасту са високом стопом морталитета (2). 
Следила су бројна испитивања и разматрања нових могућности лечења са циљем 
преиспитивања уврежених ставова. Третман деце са повредама и обољењима 
слезине је из основа измењен, у смислу сачувања функције слезине употребом 
неоперативног (конзервативног) и/или хируршких метода лечења са императивом 
сачувања функције слезине.

Иако су наведени ставови широко прихваћени,  спленектомија је и даље 
примарни начин лечења у многим дечјим хируршким центрима. Вероватно 
објашњење је у теоријском и начелном прихватању метода сачувања слезине, а 
практичном избегавању захтевнијих и деликатнијих оперативних захвата, односно 
ризичног неоперативног лечења. Други могући разлог је недовољно практично 
искуство у примени презервационих оперативних техника и конзервативног, 
односно неоперативног терапијског третмана (3). 

Физиологија слезине

Посебно важно место у имуном одговору организма базирано је на чињеницама 
да слезина представља 25% укупног ретикуло-ендотелног система (РЕС) организма 
и да је један од највећих лимфоидних органа. Доказано је да у стањима сепсе, 
јетра и други делови ретикулоендотелног система не могу у потпуности преузети 
функције слезине, те долази до повећаног ризика од настанка инфекције  (4).

Синдром постспленектомичне сепсе
Најтежа компликација која се може јавити након спленектомије је развој сепсе, 

која се у великом броју случајева завршава летално за мање од 24 сата. Обично 
су проузроковачи инкапсулиране бактерије (најчешће се ради о инфекцијама 
пнеумококом (Streptococcus pneumoniae), хемофилусом инфлуенце (Haemophilus 
infl uenzae) и менингококама (Neisseria meningitidis)). Овај ентитет у литератури 
је познат у форми акронима ОПСС (Overwhelming Postsplenectomy Sepsis Syn-
drome), или такозваног ОПСИ синдрома (Overwhelming Post Splenectomy In-
fection – Krivit 1977. године). Нарочита склоност ка настанку ове компликације 
постоји код деце узраста испод 6 година. Развој клиничке слике је изненадан и брз. 
Најчешће започиње катаралном инфекцијом горњих дисајних путева, повишеном 
температуром, грозницом, слабошћу и малаксалошћу. Може се јавити и главобоља, 
мучнина, повраћање, а леталном исходу најчешће претходи појава конвулзија. 
Поред тога, сепса може бити праћена хеморагичним синдромом, крварењем у 
надбубрежним жлездама, као и некрозом коже, што представља јасну разлику 
у односу на скоро уобичајене лакше инфекције и честу рану постоперативну 
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фебрилност. Ризик појаве постспленектомичне сепсе је знатно већи у дечјем 
узрасту него код адултних пацијената (4% vs 1%), посебно у периоду од две 
године након спленектомије. Планираној спленектомији претходи превентивна 
имунолошка заштита, која се спроводи вакцинацијом против најчешћих 
узрочника пост-спленектомијске сепсе. Дуготрајна профилактичка примена 
антибиотика такође представља део терапијског третмана. Поред превентивних 
терапијских мера посебно место заузима континуирана едукација деце, родитеља 
и породичних лекара, а у циљу правовременог препознавања првих симптома 
и карактеристичног тока ОПСИ синдрома. Системска примена наведених мера 
започиње од стране Канадског удружења педијатара које је предложило следећи 
календар вакцинације: 

− деца узраста до 2 године: Haemophilus infl uenzae тип Б (ХИБ) коњугована 
вакцина у другом, четвртом и шестом месецу, „booster“ доза у 15. и 18. 
месецу живота; размотрити вакцину против грипа једном годишње за 
децу узраста преко 6 месеци;

− деца узраста од 2 до 5 година: ХИБ, ако није претходно дата; пнеумококна 
вакцина; квадривалентна менингококна полисахаридна вакцина; 
размотрити вакцину против грипа једном годишње;

− деца узраста од 5 година до адолесценције: ХИБ вакцина, ако није претходно 
дата; пнеумококна вакцина ако није претходно дата; ако је дата пре пете 
године живота онда дати прво бустер дозу три године након прве вакцине; 
у противном поновити вакцину уколико је протекло најмање пет година 
од претходне вакцинације; квадривалентна менингококна полисахаридна 
вакцина уколико није претходно давана; размотрити вакцину против 
грипа једном годишње; 

Дате су и прецизне препоруке за спровођење антибиотске профилаксе:
− деца узраста до 2 године: Trimetoprim (ТМП)/Sulfometoxazol (СМX) (5 mg 

TMП или 25 mg СMX на kg телесне тежине/дневно) у једној дневној дози 
до узраста од шест месеци; код одојчади након шестог месеца и старијих 
узраста перорално пеницилин (Penicillin 125 mg);

− деца узраста од 2 до 5 година: перорално пеницилин (125 mg) или амокси-
цилин (Аmoxicillin 20 mg/kg тт/дневно до максималних 500 mg/дан) или 
бакампицилин (Bacampicillin 25 до 50 mg/kg тт/дневно до максималних 
800 mg/дан) или пивампицилин (Pivampicillin 40 mg/kg тт/дневно до 
максималних 350 mg/дан за децу млађу од четири године, а максималних 
525 mg/дан за децу између 4 и 5 година;
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− деца узраста од 5 година до адолесценције: перорално пеницилин (250 mg) 
или амоксицилин (250 mg) или бакампицилин (400 mg) или пивампицилин 
(Pivampicillin 40 mg/kg тт/дневно до максималних 525 mg/дан за децу млађу 
од седам година, а максималних 700 mg/дан за веће узрасте) (5); 

Хируршке технике лечења повреда и обољења слезине

      Спленектомија је дуго представљала оптимални начин лечења, док сада 
сачување слезине и њене функције, посебно код пацијената дечјег узраста, 
представља новопостављени циљ и главну покретачку снагу за значајне 
доктринарне промене.

Неоперативни (конзервативни) третман
Основни циљ лечења је санација повређеног органа или основног обољења, 

али уз очување функције слезине. Дете се хоспитализује и прати у периоду од 
3–5 дана, а у зависности од тежине повреде. Ординира се симптоматска терапија 
и по потреби се врши надокнада интраваскуларног волумена кристалоидним и 
колоидним растворима или дериватима крви. Многа хематолошка обољења могу 
такође бити лечена конзервативно, пре свега медикаментима (кортикостероидима, 
цитостатицима, имуноглобулинима и др.).

Поштедне оперативне методе
Њихов примарни циљ је сачување ткива и/или функције слезине. Изводе 

се приликом и отворених и лапароскопских оперативних захвата. Метода 
употребе биоадхезива (фибрински лепак): за хемостазу код трауме. Најчешће 
се примењује препарат фибринског лепка (Tissucol®, Tisseel VH Kit®) у комбинацији 
са препаратом колагена (Tissofl eece®, Collatamp®). Употреба биоадхезива је честа и у 
комбинацији са другим презервационим методама, као што су например сутура 
или парцијална ресекција слезине. Коагулационе методе (инфрацрвени контакт-
коагулатор, ласер, термокоагулатор и др.) служе за хемостазу код блажих траума. 
Спленорафија (сутура слезине) се изводи код дубљих рана на паренхиму слезине 
и обилнијег крварења. Најчешће се користе такозвани „U“ шавови, шавови у виду 
броја 8 и такозвани мадрац шавови. Због могућности цепања слезине понекад 
се примењују подложци од тефлона или уметање оментума мајуса (omentopex-
ia). Лигирање и катетер емболизација слезинске артерије су методе којима 
се у великој мери смањује или у потпуности прекида прокрвљеност слезине и 
своди на алтернативне крвне сливове (кратки гастрични крвни судови и артерија 
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гастроепиплоика синистра). Оправданост ових начина лечења није у потпуности 
доказана. Методе примене апсорптивних мрежица („capping“): слезина се 
умотава у исечак Vicryl® или Dexon® мрежице, специјално искројене, а која врши 
компресију на ткиво органа уз омогућавање несметане васкуларизације слезине. 
У периоду од 4–5 недеља долази до потпуне ресорпције употребљеног материјала. 
Парцијална спленектомија је метода резервисана за локализоване промене на 
слезини, парцијалне трауматске руптуре, цистичне непаразитарне промене, 
туморе и за неке случајеве хиперспленизма. Успешност ове методе је заснована 
на сегменталној васкуларизацији слезине и постојању такозваних релативно 
аваскуларних делова слезине (6). Аутотрансплантација слезине је метод 
сачувања дела функција слезине у ситуацијама након изнуђене спленектомије. 
Међутим, резултати ове методе изазивају опречне ставове. Трансплантирано 
ткиво првенствено не пружа адекватну заштиту против хематогених бактерија, 
услед смањене циркулације кроз имплантате (7). Коришћење алтернативних 
васкуларних сливова. Експериментални модел који је примењен у нашим 
условима указао је на реалну могућност сачувања најмање трећине ткива слезине 
на кратким гастричним крвним судовима кад је у питању горњи пол, односно на 
артерији гастроепиплоици синистри када је циљ сачување доњег пола слезине 
(8).

Закључци

Применом новог дијагностичко-терапијског концепта реално је могуће 
сачување ткива и функције слезине у великој већини обољења и повреда слезине. 
Код највећег броја пацијената конзервативни-неоперативни третман се може 
сматрати примарним приступом код повреда слезине. Такође, примена поштедних 
оперативних метода поред доказане терапијске успешности не повећава оперативни 
ризик у односу на спленектомију. Поређење отворених и лапароскопских метода 
хируршког лечења указује на њихову поузданост и појединачне посебне предности. 
Лапароскопска хируршка техника напретком технологије, стицањем искуства од 
стране хирурга и побољшањем њихове хируршке вештине постаје поуздана и 
ефикасна метода у лечењу већине повреда и обољења слезине. 
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16.4   ЕФЕКТИ ЕЛЕКТРОТЕРАПИЈЕ У 
ТРЕТМАНУ НЕУРОГЕНЕ БЕШИКЕ

Ивана Петронић, Драгана Ћировић
Универзитетска дечја клиника, Београд

Физиолошки аспекти микције

У физиолошким условима адекватног пуњења и комплетног пражњења 
мокраћне бешике неопходно је нормално функционисање синергистичке јединице 
коју чине детрусор мишић, врат мокраћне бешике и попречно пругасти спољњи 
сфинктер. Микција као физиолошка радња је у потпуности под вољном контролом. 
Истезање детрусора региструје се као први нагон на мокрење. Одлагањем 
микције долази до прилагођавања, акомодације бешике на повећање волумена, 
што се региструје као повећан нагон на мокрење. Детрузорној контракцији 
претходи релаксација мишића карличног дна, укључујући и вољни сфинктер 
око уретера након чега долази до контракције тригонума повећавајући притисак 
на уретеро-везикални спој. Повишени хидростатски притисак (30 до 40 cm H2O 
стуба) узрокован детрузорном контракцијом преноси се дуж уретре. Уретрални 
контра притисак реципрочно опада и долази до микције. Детрусор одржава 
контракцију све док се бешика потпуно не испразни. Када је бешика празна, 
долази до релаксације детрусора и затварања врата мокраћне бешике. Уретрални 
и перинеaлни мишићни тонус се враћају на нормалне вредности. Тригонум добија 
нормални тонус. Млаз урина може вољно да се прекине контракцијом спољашњег 
сфинктера. Детрусорни мишићни спазам тада попушта реципрочно рефлексном 
акцијом и врат бешике се затвара. 

Физиолошка разлика у хидростатском притиску између пуне и празне 
мокраћне бешике износи 10–15 cm воденог стуба. Физиолошки микциони 
притисак код мушке популације креће се у распону од 50 до 80 cm воденог стуба, 
док је код женске између 40 и 65 cm воденог стуба (1).

Неурогена контрола микције

Фаза пуњења мокраћне бешике је контролисана симпатичким нервним 
системом.  Дистензијом се активирају рецептори у детрусору, који сензорним 
влакнима, преко сакралног сегмента и аферентним влакнима, у централном 
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нервном систему шаљу импулсе као први нагон на мокрење у микутрационим 
центру ЦНС-а. Овај нагон може бити под вољном контролом, односно инхибицијом 
у ЦНС-у, одложен све до максималног капацитета подношљивости. Тада долази 
до микције која настаје услед контракције детрузора, релаксације врата бешике и 
релаксације уретралног притиска што за последицу има релаксацију мускулатуре 
пелвичног дна. 

Доњи уринарни тракт се разликује од осталих висцералних структура по својој 
зависности од контроле ЦНС-а. Координација између централног и периферног 
моторног неурона доприноси одржавању адекватне контроле пуњења и пражњења 
мокраћне бешике (2).

Неурогена бешика

Дијагноза неурогене бешике поставља се на основу анамнезе узете од 
родитеља, микционе уретроцистографије и уродинамског налаза.    

Неурогена бешика, може настати као последица лезије на било ком нивоу 
нервног система, укључујући церебрални кортекс, кичмену мождину и периферни 
нервни систем. Код деце се најчешће виђа као резултат урођених дефеката 
неуралне тубе у које спадају: менингомијелоцела, липоменингоцела, агенезија 
сакрума, окултни спинални дисрафизам и тетхеред корд синдрома, тумори 
кичмене мождине или код трауме и трансверзалног мијелитиса (3, 4). 

Уродинамски параметар “Leak point” притисак омогућава лекару да процени 
постојање ниског односно високог ризика за обољевање горњег уринарног 
тракта. 

Дисинергија детрусора сфинктера (ДСД) води ка појави дисфункционалног 
мокрења указујући на неадекватно пуњење и пражњење бешике (5).    

У одржавању нормалне функције бешике, неопходна је координација 
аутономне и соматске инервације уз адекватну моторну активност пелвичних и 
абдоминалних мишића. 

Контрола пражњења мокраћне бешике се успоставља са навршене 4 године 
живота и условљена је сазревањем, матурацијом ЦНС-а. Код деце дисфункционално 
мокрење, узроковано кашњењем у сазревању ЦНС-а, такође је повезано са лошим 
навикама код више од 50% пацијената без структурних дефеката. 

Код ове деце често је присутна хиперактивност детрусора као и диско-
ординација између активности сфинктера и мишића пелвичног дна. Као последица 
овог стања долази до појаве честог мокрења.
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Медикаментна терапија

Модерни високоселективни лекови који делују на сваком сегменту доњег 
уринарног тракта при поређењу са својим претходницима појединачно имају 
мање нежељених ефеката (2).

Хиперактивност детрусора се лечи антихолинергицима а свако 
дисфункционално пражењење узроковано ДСД-ом лечи се микционим тренингом 
и коркецијом лоших навика. Биофидбек метода је показала добре ефекте у 
решавању наведених проблема. 

Физикална терапија

Физикална терапија подразумева примену транскутане електричне нервне 
стимулације (ТЕНС), електростимулације мишића (ЕС) и примену интерферентних 
струја (ИФ).     

Са развојем технологије, савремене методе физикалне терапије се такође 
користе у лечењу деце са хипотоним и хипертоним детрусором. За стимулацију 
у циљу постизања сензитивне и моторне стимулације мишића пелвичног 
дна користи се нискофреквентни ТЕНС од 1 до 4 Hz [8]. Електростимулације 
се користе у терапији релаксације мишића детрусора што за последицу има 
модулацију хиперактивности самог детрусора уз вежбе за јачање мускулатуре и 
тренинг мокрења.

За апликацију ТЕНС-а користе се површинске електроде које су постављане 
на кожу у нивоу С2-С4 паравертебрално, док се у апликацији ЕС-а и ИФ-а 
користе површинске електроде у супрапубичном пределу предњег трбушног зида. 
Терапијски протокол обухвата интервал од једног месеца током кога се активно 
спроводи терапија 3 недеље са једном недељом паузе   

Правовремена дијагноза и третман су од велике користи у превенцији 
бубрежних компликација и промена на зиду мокраћне бешике код деце са спином 
бифидом (6).

Параметри праћења примењених поступака

Функција мокраћне бешике се процењује уродинамски на првом прегледу у 
циљу постављања дијагнозе као и 3, 6 и 12 месеци после третмана. 

У испитивању неурогене бешике прате се дневна енуреза, ноћна енуреза, 
ургенција и фреквенција. Подаци се прикупљају из дневника који пацијенти воде 
уз писмени пристанак родитеља. 
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Уродинамска евалуација обухвата капацитет мокраћне бешике (КМБ), појаву 
нестабилних контракција, резидуални урин (РУ) и ДСД. 

За успех терапије неопходно је да су сви пацијенти мотивисани за сарадњу. 
Важно је истаћи да су деца са овом проблематиком подложна рецидивима чак и 
по постизању задовољавајућих резултата (7). 

С обзиром на комплексност неурогене бешике неопходан је тимски рад који 
укључује дечјег хирурга, физијатра и уролога. 
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17.1   ПОРЕМЕЋАЈИ ФОНАЦИЈЕ И 
АРТИКУЛАЦИЈЕ КОД ДЕЦЕ

Предраг Станковић
 Институт за оториноларингологију и максилофацијалну хирургију 
Клиничког центра Србије, Београд

Дефиниција

Концепт психосоматског јединства етиологије и патогенезе условио је 
сазнање да практично сви системи организма утичу на настанак, одржавање, 
али и поремећаје фонације и артикулације (1). Поред бројних функција на плану 
експресивности, вербализације и концептуализације, фонација и артикулација 
су примарни начини успостављања објективних релација, дефинисања сопстве-
ности, аутономије и идентитета личности у целини. Кроз непрестану размену 
информација, путем система знакова и језичке синтаксе, остварује се доживљај 
припадања и међусобне узајамне потребе. Хумани глас и говор одређују и 
функционисање когнитивних, конативних и афективних система личности. 

 Фонација је научена механичка радња. Постоје бројне дефиниције фонације, 
почевши од психолошких, социолошких, лингвистичких до медицинских. Са био-
физичког аспекта фонација је акустичка перцепција вибрација гласница. Про-
муклост (dysphonia) представља акустичку перцепцију поремећених вибрација 
гласница. Артикулација је вокализована неуроелектрична материјализација 
апстракције (2). 

Учесталост

У последњих неколико деценија, спроведено је више различитих студија са 
циљем да се утврди инциденција и преваленција вокалних, артикулационих и 
слушних проблема у оквиру популације са поремећајима у комуникацији. Такви 
поремећаји су широко рангирани у распону од 3% до 13%. (3). Према здравственој 
статистици у САД, проблеме са гласом има 0,2% на 100.000 становника узраста 
од 5. до 21. године. Према истраживањима Senturia и Wilson обављеног у САД на 
32.500 деце узраста од 5–18 година, код 6% је констатован абнормални глас (4). 
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Према истраживањима Завода за психофизиолошке поремећаје и говорну 
патологију „Проф. др Цветко Брајовић“ скоро 46% деце предшколског узраста у 
нашој земљи има неку форму вокално-артикулационе патологије. 

Истражујући учесталост јављања инфламаторних фактора код 182 пацијента 
са дисфонијама оба пола и узраста од 1–14 година (просечне старости 9 година) 
у Институту за оториноларингологију и максилофацијалну хирургију Клиничког 
центра Србије у Београду, дијагностикован је органски узрок код 53,3% и функ-
ционални узрок дисфоније код 46,7% пацијената (5).

Дисфонија се дијагностикује двоструко чешће код мушке у односу на женску 
децу. 

Филогенеза

С филогенетског аспекта, фонација је најмлађа хумана функција секундарно 
адаптирана на дисајну функцију. 

Први ларинкс кичмењака среће се код риба плућашица (“lung fi sh”) пре око 
300 милиона година. Филогенетски постоји уочљив континуитет ларинкса од 
риба плућашица до човека: број хијалиних хрскавица се прогресивно повећава; 
положај ларинксних сужења је релативно константан у односу на базу лобање и 
постоји тенденција промене положаја ларинкса у каудалном смеру. У филогенет-
ском смислу, ларинкс је много старији од неуромускуларног система фонације и 
артикулације (6). То је омогућило да се на примордијалну респираторну функцију 
секундарно адаптира функција фонације, а да не ремете једна другу. 

Развој и повезивање церебралног кортекса са супкортикалним центрима, 
резултирало је, између осталог, и у координацију покрета мишића ларинкса. У 
неурофизиолошкој контроли функције отварања и затварања глотиса суделују  
три групе мишића: тензори, адуктори и абдуктори. Филогенетски и онтогенетски 
аддуктори су најстарије структуре ларинкса и стога су отпорније према деловању 
различитих нокси (7).

Плач новорођенчета је први конвенционални вокални сигнал. За развој нор-
малног говора неопходни су следећу услови:

1) довољна акустичка и оптичка еволуција централног нервног система; 
2) моторно-кинетичка еволуција мишића артикулационих органа; 
3) нормалан телесни и психички развој и 
4) развој воље за опонашањем покрета говорних органа. 
Код новорођенчета су потпуно формиране примарне зоне коре мозга, као 

и супкортикалне структуре. У узрасту између друге и треће године значајно се 
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повећава површина и функција секундарних и терцијарних зона мождане коре, 
што се подудара са интензивним развојем говора и усвајањем граматичких 
категорија. Неуролошка матурација, праћена мијелинизацијом сложених 
секундарних и терцијарних зона кортекса, обично се дешава у узрасту између 6. 
и 7. године и манифестује се способношћу детета за полазак и редовно похађање 
школе. У овом узрасту деца већ поседују способност дедуктивног закључивања из 
компарација апстрактних премиса. Развој и мијелинизација трају све до 12. године 
и манифестују се сложенијим формама психичке делатности (8). 

 Дијагностика и терапија најчешћих поремећаја 
фонације и артикулације код деце

Основни узроци дисфонија су: инсуфицијенција глотисне oклузије, промена 
у маси једне или обе гласнице и неадекватне промене субглотисног ваздушног 
притиска. 

Најчешћи узроци органских оштећења гласа код деце су: хиперкинезија (неа-
декватно коришћење апарата за фонацију); мишићне парезе; чворићи на гласни-
цама (noduli contatorii); акутни запаљењски процеси слузнице ларинкса и гласни-
ца; алергијска обољења и стања горњих и доњих дисајних путева; оштећење слуха; 
конгениталне аномалије ларинкса; повреде ларинкса, органа врата или торакса; 
ендокринолошки поремећаји и поремећаји нервног система (9). 

Функционалне дисфоније су вокални поремећаји настали због погрешне и 
неодговарајуће употребе апарата за фонацију. Код деце се најчешће дијагностикују 
продужена или лажна мутација и, доста ретко, психогена афонија. 

У добро развијеном говору артикулација је разумљиво изражена, основни 
глас је јасан, а језик је граматички коректан. Добро развијен говор се одликује 
адекватним темпом, ритмом и мелодичношћу. 

Бројни су узроци који доводе до премећаја говора; централни и периферни; 
урођени и стечени; органски и функционални. Најчешћи поремећаји говора код 
деце су; alalia, dyslalia, rhinolaliа и dysarthria spastica.

Фонијатријским прегледом се утврђују узроци и искључују периферни од цен-
тралних поремећаја фонације и артикулације. Анамнеза, којом преглед започиње, 
поред клиничког значаја циљаног интервјуа, има важност и у акустичкој анализи 
гласа пацијената. Фонијатријски преглед подразумева комплетан оториноларин-
голошки преглед, са батеријама различитих тестова који се разликују од пацијента 
до пацијента (10).  
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Најважније специфичне фонијатријске методе прегледа ларинксних 
функција су: ендовидеостробоскопија, аеродинамичке анализе, интраларинксна 
електромиографија, електроглотографија, сонографско-спектографска анализа 
звука продукованог гласа и фонетограм. 

Дијагноза и дуготрајно лечење поремећаја фонације и артикулације код 
деце спроводи се у оквиру добро организованог интердисциплинарног тима 
(фонијатар, аудиолог, неуролог, психијатар, психолог, сурдопедагог, логопед). 
Терапија захтева препознавање поремећаја, искуство и велико стрпљење. Лечење 
се спроводи амбулантно или хоспитално. Најчешће лечење поремаћаја гласа и 
говора у дечијем узрасту је поливалентно конзервативно, а ређе фонохируршко, 
у општој ендотрахеалној анестезији.  
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18.1   ПРОГРАМ ПРЕВЕНТИВНЕ 
СТОМАТОЛОШКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ 
ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ

Мирјана Ивановић, Марко Вуловић, Момир Царевић, Дејан Марковић
 Клиника за дечју и превентивну стоматологију 
Стоматолошког факултета, Београд

Увод

Програм превентивне стоматолошке здравствене заштите, садржи широк 
спектар активности усмерених на побољшање оралног здравља деце, омладине и 
трудница и на обезбеђење услова за доступну и квалитетну стоматолошку заштиту 
на целој територији Републике Србије. 

Бројна епидемиолошка истраживања оралног здравља указују на велику 
разлику у распрострањености болести уста и зуба међу појединим земљама (1, 2). У 
развијеним земљама света ова обољења су у сталном опадању, а у земљама у развоју 
у сталном порасту. Последњих година, на основу бројних студија спроведених у 
популацији деце, уочено је да је „тиха“ епидемија каријеса готово заустављена у 
земљама Западне Европе и САД (3). Најмањи број оболелих сталних зуба по једном 
детету у узрасту 12 година је био у Великој Британији 0,9; Данској 0,9; Швајцарској 
0,9, Француској 1,9 и скандинавским земљама 1,2 (4, 5). Разлози оваквг унапређења 
су бројни и комплексни, али се најчешће приписују спровођењу систематских 
школских превентивних програма, програма здравственог васпитања, побољшања 
оралне хигијне и правилној исхрани, као и континуираној примени флуорида и 
усвајању здравих стилова живота (6,7). За разлику од западних земаља у земљама 
Источне и Југоисточне Европе регистрован је већи број оболелих сталних зуба по 
једном детету у дванаестој години: Русији 3,7; Пољској 3,8; Бугарској 4,4 и Мађарској 
3,8. У развијеним земљама , доступни ресурси за бригу о здрављу не подржавају 
високу цену традиционалних терапијских мера за третман стоматолоких обољења 
него се предност даје превентивној стратегији, с обзиром да је она доступнија и на 
дужи рок делотворнија (8, 9). 

Доступна литература показује да се орално здравље деце у нашој средини и 
окружењу одликује изузетно високим степеном преваленције и инциденције 
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каријеса. Тако, 91% дванаестогодишњака има један или више каријесних зуба, у 
петнаестој години 97%, а у осамнаестој години чак 98%. Стање се још боље може 
видети у податку да сваки становник у просеку годишње добије по један оболео зуб. 
Подаци о распрострањености гингивитиса и пародонтопатија се доста разликују, с 
обзиром да није коришћена јединствена методологија за њихову процену. Опсежне 
студије су показале да је распрострањеност обољења пародонцијума још увек 
висока, али се тежина и прогресија смањују (10).

До сада се стоматолошка здравствена заштита деце у Србији се реализовала 
применом Програма превентивне стоматолошке заштите становништва Србије 
који је био осмишљен 80-тих година прошлог века. Влада Републике Србије га је 
1994. године прихватила као Национални програм. Био је базиран на савременом 
концепту организације превентивне стоматолошке здравствене заштите по угледу 
на сличне програме скандинавских земаља, уз коришћење искустава у спровођењу 
обавезних видова здравствене заштите а усклађених са захтевима СЗО за 
достизање циљева „Здравље за све до 2000 године“. Званична примена Програма 
у периоду 1996-2000. година, није дала очекиване резултате. Посебну тешкоћу су 
представљала недефинисана средства за подршку промотивних и здравствено-
васпитних активности као и  за набавку превентивних и профилактичких 
средстава за извођење програма. Било је нерегулисано питање права и обавезе 
учесника и корисника, као и руковођење, надзор и евалуација ефеката програма. 
Нарочито је изостала подршка друштва, заједнице па и здравствене службе у 
промоцији и извођењу Програма. Постојећа искуства Програма стоматолошке 
здравствене заштите становника Републике Србије, представљају добар основ за 
израду будућег програма (10).

Програм

Програм превентивне стоматолошке заштите, по својим циљевима и 
методологији рада, представља програм унапређења оралног здравља деце и 
омладине, али се његовим адекватним спровођењем, обезбеђује побољшљње 
квалитета живота укупног становништва, унапређење квалитета и рационалније 
коришћење постојећих ресурса у стоматолошкој заштити деце и омладине 
и значајно смањење разлика у праву на коришћење стоматолошке заштите у 
Србији.

Стратешко опредељење овог Програма заснива се на чињеници да се жељени 
резултати могу постићи спровођењем комплекса мера примарне и секундарне 
превенције, међу којима су најбитније промоција оралног здравља и здравствено 
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васпитање, као и примена специфичних мера превенције, рана дијагностика и 
благовремена санација.

Промоција здравља је сложен и свеобухватан процес који се у најширем 
смислу дефинише као оспособљавање људи и заједнице у целини за унапређење 
сопственог здравља и подједнак приступ и право на здрав живот сваког појединца. 
То је процес кроз који се гради здрава јавна политика која мења здравствену 
службу у правцу пружања подршке здравственим акцијама, јачањем концепта 
развоја заједнице за те акције и образовањем личних вештина свког појединца. 

Неопходно је повећање учешћа зајднице у помоцији оралног здавља. То бухвата 
унапређење мултисекторске сарадње на националном нивоу као и прецизно 
дефинисање улоге и одговорности свих учесника заједнице у промоцији оралног 
здравља. Такође је неопходно афирмисати и реализовати мултидисциплинарни 
приступ и одговорно учешће других сегмената здарвствене заштите, првенствено 
у области здравствене заштите деце, омладине и трудница.

У нашој средини је ниво здравствене културе низак. Неопходно је редовно 
информисање становништва о стању оралног здравља и о потреби и могућности 
да се личним и колективним ангажаовањем, позитивним понашањем, чува и 
унапређује здравље.

Такође је од значаја повећање обима и квалитета информација ради мотивисања 
становништва на спровођење самозаштитних мера адекватном исхраном, личном 
хигијеном, употребом зубне пасте са флуором и благовременим коришћењем 
услуга стоматолошке службе. Здравствено васпитни рад се спроводи са циљем 
раног стицања знања и формирања позитивних навика и понашања родитеља/
старатеља везаних за очување укупног и оралног здравља првенствено код 
одојчади и мале деце. 

Заштита оралног здравља деце и омладине до навршених 18 година, као 
изразито вулнерабилних групација становништва Србије, поред мера за промоцију 
и унапређење здравља, обухвата и мере специфичне превенције, раног откривања 
и санације оралних обољења и кориговање урођених и стечених неправилности 
лица и вилица. Ове мере су:

–  орална хигијена – средства и технике за редовну и правилну оралну хигијену 
и самоконтролу оралног здравља и уклањање меких и чврстих наслага са 
зуба, 

–  лакови хлорхексидина – локална примена код пацијената високог ризика за 
појаву каријеса 

–  флуорида – као системска (ендогена) и обухвата флуорисање воде за пиће 
и примену таблета флуора које прописује стоматолошка служба, и локална 
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(егзогена) односно примена флуорида у облику паста за зубе, раствора, 
гелова и лакова за локалну употребу; 

–  заливање фисура – једноставна, економски оправдана и изузетно ефикасна 
мера за смањивање ризика за појаву каријеса на предилекционим местима – 
јамицама и фисурама зуба, нарочито првог и другог сталног молара у првој 
години после ницања, а препоручује се и заливање фисура премолара и 
млечних молара, 

–  дијагностика ризика за настанак каријеса – за правовремено предузимање 
потребних мера за спречавање или заустављање каријеса,

–  дијагностика ризика за настанак обољења пародонцијума – за правовремено 
предузимање потребних мера за спречавање или заустављање обољења 
потпорног апарата зуба, пародонцијума,

–  рана дијагностика и терапија – сваки контакт ће се користити за утврђивање 
почетних патолошких промена које се могу успешно санирати;

–  превенција ортодонтских аномалија – интерцептивна ортодонција у периоду 
развоја орофацијалне регије ствара услове којима се сузбија или спречава 
дејство фактора који ремете правилан ток развоја лица и вилица, или 
открива прве и најмање знаке развоја ортодонтских неправилности које се 
одговарајућим мерама спречавају у даљем развоју;

Програмом треба да се спроведе и јачање кадровских и просторних капавитета 
у стоматолошкој здравственој заштити деце и омладине до 18 година. То би се 
постигло панским запошљавањем и усавршавањем кадрова. У том смислу је 
неопходно :

–  постићи уједначенију покривеност стоматолошким тимовима, тако да ни 
један округ, односно општина, не заостаје за просечним нивоом више од 
15%,

–  обезбедити да у структури запослених стоматолога најмање две трећине 
буду специјалисти дечје и превентивне стоматологије, а у свакој општини 
најмање један, 

–  обезбедити да се доктори стоматологије без специјализације из превентивне 
и дечје стоматологије, континуирано обучавају за рад са децом,

–  одржати постојеће и даље развијати амбуланте стоматолошке здравствене 
заштите у предшколским и школским установама

–  очувати постојећу и даље развијати мрежу организационих јединица 
(ординација) за заштиту оралног здравља деце и омладине, адекватно 
опремљених и доступних корисницима,



Мирјана Ивановић, Марко Вуловић, Момир Царевић, Дејан Марковић

359

–  обезбедити континуирано снабдевање стоматолошког материјала и 
медикамената. 

Овај програм подразумева и унапређење оралног здравља трудница. 
Мотивисање труднице за очување сопственог и оралног здравља детета 

здравствено васпитним радом, у циљу стицања знања и усвајања позитивних 
ставова и понашања везаних за правилну исхрану, адекватну оралну хигијену, 
ендогену и егзогену флуорпрофилаксу, редовне превентивне контроле код 
стоматолога, конзумирања алкохола и пушења дувана, рационалну и контролисану 
употребу лекова идр. Заштита оралног здравља трудница, као изразито осетљиве 
групе, поред мера за промоцију и унапређење здравља, обухвата и мере специфичне 
превенције, раног откривања и санације оралних обољења.

Да би се све ово постигло неопходно је јачање капацитета стоматолошке 
здравствене заштите трудница уз очување постојећих и даље развијање мреже 
организационих јединица (ординација) за заштиту оралног здравља трудница, 
адекватно опремљених и просторно доступних корисницима.

Временски оквир за реализацију Програма је шест година (једна година за 
имплементацију плус пет година спровођења) и за сваку годину ће се  образовати 
оперативни план активности.

Динамика спровођења Програма зависи од стања оралног здравља деце, 
омладине до 18 година и трудница, као и од достигнутот нивоа развоја 
стоматолошке службе у појединим општинама.

Минимум којим се започиње су „нулте генерације“: одојчад, деца старости 3, 
6, 12 и 15 година и труднице. Сваке следеће године се даље прате ове генерације и 
укључују нове. 

За процену успешности реализације Програмом постављених циљева, 
дефинисани су индикатори (у вредностима на крају планског периода), и то: 

а)  код одојчади
▪  превентивним прегледом у 6 месеци и 9 месеци, обухват 50% одојчади и 

њихових родитеља 
б)  код трогодишњака
▪ повећани проценат деце са здравим зубима са 55,0 на 75,0;  
▪ смањен проценат деце са циркуларним каријесом (КРД) са 10,6 на 5,0; 
в)  код деце пред упис у основну школу
▪ повећани проценат деце са свим здравим зубима са 20,2 на 50,0;  
▪ смањен просечан број каријесних сталних зуба (КИП) са 0,18 на 0,1;  
▪ просечни гингивални индекс до 0,1 
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▪ регистровано присуство ортодонтских аномалија и планирани почетак 
терапије, а код изражених аномалија започета терапија покретним 
ортодонтским апаратима;   

г)  код дванаестогодишњака
▪ повећани проценат дец са свим здравим зубима са 15,2 на 25,0;
▪ смањени просечан број каријесних зуба (КИП) са 3,3 на 2,0;
▪ просечни гингивални индекс до 0,3
▪  ортодонтском терапијом покретним апаратима обухваћен што већи број 

деце са ортодонтским неправилностима;
д)  код петнаестогодишњака

▪ повећани проценат деце са свим здравим зубима са 9,7 на 15,0;  
▪ смањени просечан број каријесних зуба (КИП) са 5,3 на 3,5; 
▪ повећани проценат деце са ЦПТИН = 0 у најмање три секстанта, на 75% 
▪ интензивирана ортодонтска терапија покретним апаратима код деце са 

ортодонтским неправилностима која нису већ обухваћена терапијом, а 
код тежих ортодонтских аномалија, нарочито оних скелетног порекла, 
започето лечење фиксним ортодонтским апаратима

д)  код трудница
▪ повећани обухват трудница мерама стоматолошке заштите до 85%, 
▪ повећани обухват трудница систематском санацијом до протетског 

збрињавања до 50%. 

Закључак

Програм садржи широк спектар активности усмерених на побољшање оралног 
здравља деце, омладне и трудница и на обезбеђење услова за доступну и квалитетну 
стоматолошку заштиту. На бази процењених потреба дефинисана су стратешка 
опредељења, циљеви и мре заштите оралног здравља које ће се реализовати 
у наредних седам година, као и методе и процедуре спровођења активности, 
носиоци стручних послова, сарађујуће институције, органи и организације, органи 
и инструменти управљања, критеријуми и технике валоризовања остварених 
резултата, извори средства и начин финансирања.
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19.2   ПРИМЕНА ФЛУОРИДА КОД ДЕЦЕ

Јелена Мандић
Клиника за дечју и превентивну стоматологију 
Стоматолошког факултета у Београду

Коришћење флуорида датира још од 1874. године кад је др Герман Ерхард 
(1), без икакве научне потпоре, преписивао трудницама и деци таблете калајног 
флуорида сугеришући да њиховим коришћењем зуби постају много чвршћи. 
Ослањајући се на податке поткрепљене бројним епидемиолошким, клиничким 
и експерименталним студијама (2, 3, 4), данас се зна да је увођење флуорида у 
профилаксу флуорисањем воде за пиће касних 1940-их (5, 6), а потом 30 година 
касније широко распрострањеном, масовном применом флуорида за локалну 
апликацију у професионалним али и кућним условима (7, 8, 9), резултирало 
значајном редукцијом каријеса широм света, а у неким земљама Скандинавије, 
каријес је скоро искорењен. Дуги низ година научно је испитивана способност 
флуорида да превенирају и заустављају каријес, а резултати указују да се механизам 
њиховог дејства односи на:

– дејство флуорида током амелогенезе, када утичу на формирање већих и много 
стабилнијих глеђних кристала, а самим тим и отпорнијих на кариогене 
ноксе;

– инхибицију плаковних бактерија, блокирајући ензим енолазу током 
гликолизе, који је неопходан за метаболисање угљених хидрата и стварање 
метаболичких киселина које проузрокују пад pH; 

– инхибишу деминерализацију кад су присутни у раствору око глеђних 
кристала;

– поспешују реминерализацију кад су у раствору, формирањем флуорапа-
тита;

–  утичу на морфологију зубних круница, формирањем плићих фисура и 
јамица и смањењем места за ретенцију плака.

Најважнији од ових механизама су успешно заустављање деминерализације 
уз истовремено ефикасно промовисање реминерализације (2,6,9). Кад су 
флуориди присутни у оралној средини у време дејства киселих бактеријских 
метаболита, успоравају разлагање глеђи (смањејем деминерализације) и 
потпомажу преципитацију нових, отпорнијих кристала (фаворизовањем 
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реминерализације). Деминерализација и реминерализација су веома динамични 
физичко-хемијски процеси, који се непрекидно смењују на површини глеђи. 
Регулисани су растворљивошћу минерала апатита од којег је глеђ састављена, а 
вођени су: хемијским, термодинамичким и дифузионим законитостима. Критична 
pH за апатите је 5,5 и испод те вредности калцијумови и фосфатни јони излазе 
из кристалне решетке глеђи. При pH =7.0, ако су флуориди присутни, доћи 
ће до реминерализације, природног репарабилног процеса каријесне лезије, 
формирањем флуорапатита. Флуорапатит је отпорнији на дејство киселина, све 
док pH не падне испод 3,5. Међутим, најважније је да увек постоји интраорални 
извор флуорида у моменту одигравања реминерализације. 

Флуориди убрзавају реминерализацију формирајући нове реминерализоване 
кристале веома сличне флуорапатиту, који се задржавају унутар каријесне 
лезије, и смањују растворљивост кристала. Концентрација флуорида која је 
потребна за  реминерализацију значајно је мања од оне која је потребна да 
заустави деминерализацију или оне која има антибактеријски ефекат. Доказана 
је и линеарна зависност између вредности концентрације флуорида и укупно 
остварене реминерализације, а такође постоји и рапидно повећање  ефикасности са 
повећајњем концентрације флуорида од 0,03 ppm до 0,1 ppm F (8, 9, 10). Уобичајене 
вредности у пљувачки су 0,03 ppm F или мање, у зависности од коришћења 
флуоридних препарата и флуорида из пијаћих вода. Истраживања су показала да 
пацијенти са високим каријес ризиком имају саливарне вредности флуора <0,02 
ppm, а пацијенти ниског каријес ризика имају вредност од >0,04 ppm. Данас се зна 
да континуирана вредност концентрације флуорида присутних у пљувачки од 0,08 
ppm F до 0,1 ppm F, даје комплетну  заштиту од каријеса (2, 3, 5).

Постоји огроман број флуоридних препарата доступних за системско 
коришћење или за локалну апликацију. До скора се сматрало да је системско 
(ендогено) дејство флуорида значајније за превенцију каријеса, али данас се зна да 
је локално (егзогено) дејство флуорида есенцијално. Активност флуоридног јона у 
течној фази око глеђних кристала, чак и у концентрацијама од 0,01 ppm F, важнија 
је за смањење растворљивости глеђи, него висока концентрација флуорида у глеђи, 
која је развојно инкорпорирана (5, 6, 7, 9). 

Флуорисање воде

Флуорисање воде је најлакши и најјефтинији метод системске (ендогене) 
администрације. Преко 300 милиона људи у свету користи природно или вештачки 
флуорисану воду. Увођењем пре 60. година, флуорисања воде у оптималној 
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концентрацији од 1,0 ppm F, извршена је редукција каријеса од око 50%. Флуорисање 
воде, као важна превентивна мера каријеса, препоручена је од СЗО, међутим, 
за њену примену мора постојати развијена техничка оспособљеност водовода. 
Скорашњи резултати показују да разлика у преваленцији каријеса драматично 
опада, између средина са флуорисаном водом и оних где нема флуора у води за 
пиће, углавном захваљујући повећаном излагању другим флуоридним изворима 
као што су храна, пића, пасте за зубе и локална средства за флуорисање (2, 5, 6). 

Допунска ендогена примена флуорида

Као алтернатива флуорисању пијаће воде, користе се и флуоридни 
суплементи, као што су: таблете са F, капи, флуорисана кухињска со, брашно 
или флуорисано млеко. Таблете са флуоридима обезбеђују редукцију каријеса од 
20–80%. Администрација таблета зависи од узраста пацијента и концентрације 
флуора у води за пиће. Уколико је концентрација флуора у води већа од 0,7 ppm, 
не треба их преписивати. Став Европске академије за дечју стоматологију је да 
допунска примена флуора нема велики значај као мера јавног здравља у земљама 
које флуоришу воду и да би доза уколико се преписује, требало да буде највише 0,5 
mg. Препоручене дозе се разликују широм света, што се све више сматра разлогом 
за појаву флуорозе. Таблете се постепено растапају у устима, како би се омогућило 
локално дејство флуора на зубе. Свакако да постоје и други методи системског 
уноса флуорида: флуорисање соли је дало – 50% редукције каријеса у Швајцарској 
и Мађарској; флуорисање млека – 15–65% редукције каријеса; Минерална вода – 
46% редукције каријеса у Бугарској.

Локална апликација флуорида

Постоји један неоспорно важан базични принцип који треба испоштовати 
приликом локалне апликације флуорида да би се добио добар ефекат: Апликуј 
флуориде на такав начин да су увек присутни, чак и у изузетно ниским 
концентрацијама у глеђно-плаковној интерфази где ће контролисати растварање 
минерала и преципитацију минерала током дејства кариогених нокси (6, 7, 8, 9, 
10). Овај принцип може се постићи честим апликацијама ниско концентрованих 
препарата или мање честом апликацијом висококонцентрованих флуорида који 
формирају флуоридне депое у или на глеђи и који ће бити поступно  ослобађани 
у глеђно-плаковну интерфазу. Апликација флуорида мора пратити каријес 
активност пацијента; тамо где је она већа, потребни су интензивнији третмани 
флуоридима (2, 3, 4).
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Пасте за зубе

Пасте за зубе са флуоридима су идеално средство за локалну апликацију, а 
њихово масовно увођење и дистрибуција, крајем седамдесетих, довело је до „тихе 
револуције“ у стоматологији и смањења каријеса за око 40%. Концентрације 
флуора у пастама су најчешће 1000 или 1450 ppm, а дечје пасте за зубе садрже до 550 
ppm флуорида, како би се смањио ризик појаве флуорозе у случају гутања пасте. 
Деца од 2–5. година могу прогутати 0,11–0,39 gr пасте по прању зуба (око 30% од 
апликоване дозе). Савет је да се пасте са флуором уведу кад дође до ерупције првог 
млечног молара, око 1,5 год.старости, да родитељи перу деци зубе и да количина 
апликоване пасте треба бити величине нокта на дечјем прсту. Међутим, код 
деце испод шест година са високим ризиком за каријес, препоручују се пасте са 
концентрацијом флуорида бар од 1000 ppm јер је доказано да су боље у превенцији 
каријеса (2, 4, 7, 8). 

Раствори за испирање уста 

Током 1960-их и 80-их веома често су се користили у школама програми 
недељног или двонедељног флуорисања, испирањем уста растворима са 0,2% 
(900 ppm Ф) NaF. Ефекат ових програма довео је до редукције каријесa од 20-
50%. Најбољи ефекат постиже се свакодневним испирањем са 0,05% (225 ppm F) 
NaF. Растворе не би требало користити непосредно након прања зуба, већ раније 
или касније у току дана, како би се повећала учесталост уноса флуорида, али 
није грешка ни да се користе заједно јер имају кумулативни ефекат. Препоручују 
се деци са ортодонтским бравицама и деци која су на хемио- и радио терапији, 
односно онима са повећаним каријес ризиком (2, 3,4 ). Деци млађој од 6 година се 
не препоручују због ризика од гутања.

Гелови са флуором

Постоје са различитим концентрацијима и врстама укуса, а могу се апликовати 
у специјално дизајнираном носачу-кашики или нанети путем четкице. Највећи 
број гелова је благо закишељен да лакше омогући прираст флуорида у глеђи. 
Доказано је да доводе до редукције каријеса од 26%. Производе се са високим 
концентрацијама од 12.300 ppm F за професионалну и од 1000 ppm F за кућну 
употребу. Не препоручују се деци предшколског узраста због опасности од гутања. 
Индикације су високо каријес ризична деца и деца са редукованом саливацијом 
(2, 3, 4, 10). Потребно је следити следећа упутства:
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- Не апликовати више од 2 ml по кашики,
- Оптимална апликација је 4. минута.
- Пацијент мора седети у стоматолошкој столици са главом повијеном унапред 

уз обавезно коришћење сисаљке,
- Пацијент мора испљувавати 30 секунди после процедуре, а сат времена после 

апликације не сме се ништа пити.

Лакови са флуором

Лакови садрже углавном високе концентрације флуорида и залепљени на 
површинама зуба значајно повећавају контакт и садржај флуора на површини 
глеђи. Мета-анализа 12. студија, којом се процењивала ефекасност Duraphat® лака 
(22.600 ppm F), показала је редукцију каријеса од око 50–70%. Лако се апликују 
кад се нанесу у танком слоју на суву површину зуба и две апликације годишње 
даће добар ефекат. Мала количина, величине зрна грашка је довољна за цела уста 
код предшколске деце. Иако је тровање флуоридима изузетно ретко, Whitford је 
дефинисао токсичну дозу, као Probably Toxic Dose (PTD). То је минимум унете 
количине флуорида у организам који захтева интервенцију детоксикације, и она 
износи 5 mg/kg телесне тежине. Тако нпр. PTD за петогодишње дете (просечна 
тежина око 20 kg) износи око 100 мг флуорида. Потребна је обазривост приликом 
апликације, посебно код деце испод 6 година. 

Системи за споро отпуштање флуорида

Системи за споро отпуштање флуорида су новоразвијени стаклени системи, 
који отпуштају ниске концентрације флуора, најмање током две године. Имају 
способност „recharging“-а тј. обнављања резерви флуора у стаклу из других 
флуоридних извора. Доза флуора мора се индивидуално одредити за сваког 
пацијента. Истраживањима у Лидсу утврђено је 70% редукције каријеса, после 
двогодишње примене ових система у клиничком експерименту у односу на плацебо 
системе. Ово је обећавајући начин апликације, а индикације су код високо каријес-
ризичних пацијената и медицински компромитованих пацијената (2, 3, 4).

Препоруке за коришћење флуорида у различитим клиничким ситуацијама

Обавеза дечјег стоматолога је да контролише унос и прописује флуориде. 
Пре планиране прескрипције флуорида, мора се водити рачуна пре свега о : 
индивидуалном каријес ризику пацијента (низак, средњи и висок), укупном 



Јелена Мандић

367

тоталном уносу флуорида, али и скривеним изворима флуорида: флаширана вода 
(0,0-2,0 ppm F), храна (риба,чај), газирана пића, као и о индивидуалном ризику за 
настанак флуорозе. Свакако да сви флуоридни режими треба да буду планирани и 
у контексту са квалитативним и квантитативним саставом пљувачке, јер флуориди 
нису комплетно ефикасни у одсуству калцијумових и фосфатних јона. Сматра 
се да каријес-ризик који превазилази минерално-хомеопатске способности 
пљувачке или пак недовољна количина саливе, мора бити надокнађена допунским 
биокорисним калцијумовим и фосфатним јонима. Користећи стручност и знање, 
требало би да стоматолог да сваком пацијенту формира индивидуални режим 
флуорида. (Табела 1.) 

Табела 1. Препоруке за коришћење флуорида у неким различитим клиничким 
ситуацијама

Низак каријес-ризик ( 0–6год)
(Без нових каријеса током 12 месеци)
• Пасте са ниском конц. < 550 ppm 
флуорида
• Спот апликација високо-концентр. лок. 
флуорида на новоизникле сталне кутњаке. 
• Кућна употреба гелова или дневно 
раствори – код привремено повећаног 
ризика.

 Низак каријес-ризик (6+ год)
(Без нових каријеса током 12 месеци)
• Паста 1000 + ppm флуорида 
• Спот апликација високо-концентр. лок. 
флуорида на новоизникле сталне кутњаке. 
• Кућна употреба гелова или дневно раствори – 
код  привремено повећаног ризика

Средњи каријес- ризик (0–6год)
(Од 1 до 2 нове кар. Лезије годишње или 
развитак цервикалне ˝white spot˝ лезије)
• Паста 1000 + ppm флуорида
• Суплементи 0.5 mg флуорида дневно
• Лакови на 6 месеци 

Средњи каријес-ризик (6+год) 
(Од 1 до 2 нове кар. Лезије годишње или развитак 
цервикалне ˝white spot˝ лезије)
• Паста 1000 + ppm флуорида
• Суплементи 0.5 mg дневно
• Гелови или лакови сваких 6 месеци
• Кућна употреба гелова или дневно раствори 

Висок каријес-ризик (0-6год)
(Више од два нова каријеса годишње) 
• Паста 1000 + ppm флуорида
• Суплементи 0.5 mg флуорида дневно
• Лакови на 3 месеци

Висок каријес-ризик (6+год)
(Више од два нова каријеса годишње) 
• Паста 1000 + ppm флуорида
• Суплементи 0.5 mg дневно
• Гелови или лакови сваких 3 месеци
• Кућна употреба гелова или раствори 

Ортодонтски пацијенти
• Паста са флуором,
• Раствори за свакодневно испирање

Пацијенти са ерозијама
• Паста са флуором
• Лак са флуором
• Раствори за свакодневно испирање
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XII семинара
Педијатријске школе Србије

ГЕНЕРАЛНИ СПОНЗОР
Delta Maxi Doo - Humanitarni fond

ДОНАТОРИ
Telekom Srbija

Srbijašume

СПОНЗОРИ (непотпуна листа)

ADOC
Alkaloid

Astra Zeneca
Berlin Chemie AG

Boehringer Ingelheim
Bonifar

Bosna Lijek
Flory DOO

Galenika
GlaxoSmithKline

Hemofarm
HIPP

Impamil
Ivančić i sinovi

Jadran Galenski Laboratorij
Jugohemija-farmacija

Kibid
Medico Uno

Medis Pharma
Merck

Merck Sharp&Dohme
Nestle Adriatic Foods

Novo Nordisk
Pharmanova
Pharmaswiss

Pfi zer
Sanofi  Aventis

Schering-Plough
Zeleni izbor
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